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А 
АБА — жер атмосферасын түзүүчү газдардын аралашмасы. Негизинен азот 
(78,09%) менен кычкылтектен (20,95%) турат. А-га гигиеналык баа берүүдө анын 
химиялык составы, физикалык константалары, температурасы, нымдуулугу, 
кыймылынын ылдамдыгы, барометрлик басымы, ошондой эле аралашмалар (чаң, 
микроорганизмдер) эске алынат. Жердеги абанын жалпы массасы 5,13х1015т. 
Адам үчүн кычкылтек өтө маанилүү. Жер атмосферасында 1,18х 1015  гдай 
кычкылтек болот. Абадагы кычкылтектин запасын өсүмдүктөр бөлүп чыгарып, 
толуктап турат. Бизди өсүмдүк канчалык көп курчап турса, А. ошончолук таза 
жана кычкылтекке бай болот. Адам тынч турганда 12ден 17 лге чейин кычкылтек 
сарптайт, ал эми иштегенде андан көбөйөт. Кандын кычкылтек менен каныгуусу 
анын А-дагы проценттик составына эмес, кычкылтектин парциалдык басымына 
байланыштуу болот. Кандай гана бийиктикте болбосун А-нын проценттик 
составы бирдей, бирок бийиктеген сайын кычкылтектин парциалдык басымы 
төмөндөйт, ага пропорциялуу барометрлик басым да азаят. Мисалы, деңиз 
деңгээлинен 1000 м бийиктикте барометрлик басым 674 мм сым. мам., 
кычкылтектин парциалдык басымы 141 мм сым. мам., 3000 м бийиктикте 
барометрлик басым 525,98 жана парциалдык басымы 110 мм сым мам. барабар 
болот. А-дагы кычкылтектин парциалдык басымынын азайышы организмге 
таасир этет. Парциалдык басым 140 мм сымап мамычасы болгондо кычкылтек 
жетишсиздигинин биринчи белгилери — гипоксия байкалат. Анын 110 мм сым. 
мам. чейин төмөндөшүнөн түтөктүн белгилери — баш айлануу, булчуң 
бошоңдошу, дем кыстыгуу, жүрөктүн тез согушу жана башка функциялык 
бузулуулар байкалат. Кычкылтектин парциалдык басымынын 55,7— 48,3 мм сым. 
мам. чейин төмөндөшү (8000—9000 м бийиктикте) адамды өлүмгө учуратышы 
мүмкүн. 
А-нын составындагы азот инерттүү газдарга кирет. А-да азоттун көбөйүшү 
андагы кычкылтектин парциалдык басымын төмөндөтөт жана наркотиктик 
таасир бериши мүмкүн, бирок атмралык А-да мындай кубулуш байкалбайт, 
анткени андагы азоттун өлчөмү көп өзгөрбөйт. Суучулдарда суу астындагы 
иштерди аткарууда инженер-техникалык жана медициналык-биологиялык 
эрежелердин бузулушунда азоттун наркотиктик таасири байкалат. Мында көрүү, 
угуу жана сезүүлөрдү кабыл алуу, эске тутуу начарлайт, тынчсызданып, кыймыл 
координациялары бузулат. 
Көмүр кычкыл газы же көмүртектин кош кычкылы — атмосфералык А-нын 
туруктуу составдык бөлүгү. Кадимки шартта алардын абадагы концентрациясы 
591 мг/м3 (көлөм боюнча 0,03%). Көмүр кычкыл газы атм-рага тирүү 
организмдердин тиричилик аракетинин күйүү, чирүү, ачуу процесстеринин 
натыйжасында келип турат. Өнөр жайлуу шаарларда түрдүү отундардын 
күйүшүнөн А-да көмүр кычкыл газынын концентрациясы көбөйөт. Көмүр кычкыл 
газы дем алуу борборун козгойт. А-да көмүр кычкыл газынын азайышы ден 
соолукка анча коркунучсуз, ал эми көбөйүшү зыяндуу. А-да көмүр кычкыл газы 
3—4%ке жеткенде адам тынчсызданат, башы ооруйт, кулак чуулдап, тамыр жай 
кагат; концентрациясы 10%ке жеткенде эстен танат жана өлүмгө учурайт. Турак 
жай менен коомдук имараттарда А-нын тазалыгы көмүр кычкыл газынын 
өлчөмүнө жараша бааланат. Турак жайларда көмүр кычкыл газынын өлчөмү 
0,1%тен ашпоого тийиш, анын концентрациясы жогору болгон жабык 
имараттарды тезинен желдетүү керек (к. Желдетүү). 
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Атм-ралык А-да аргон, неон, гелий, метан, криптон, азоттун чала кычкылы, 
суутек, ксенон, озон, радон болот. Булардан башка күкүрттүү газ, көмүртек 
кычкылы, азот кычкылдары, углеводороддор, күкүрттүү суутек жана башка 
транспорттун жана өнөр жай таштандыларынан келүүчү башка заттар болушу 
мүмкүн. Атмосфералык А-да акырындык менен өзүн өзү тазалоо жүрөт, бирок 
өнөр жайдын тез өнүгүшү менен мындай табигый тең салмактуулук бузулууда.  
А-нын температурасы организмдин жылуулук алмашуусуна таасир этет. Узак 
мезгил ысык А-да жумуш жасоодон дененин температурасы көтөрүлөт, тамыр тез 
кагат, жүрөк-кан тамыр системасынын иши начарлайт, реакция жайланат, 
кыймыл координациялары бузулат, тамакка табит жоголуп, тез чарчайт, акыл 
жана күч эмгеги төмөндөйт. 
А-нын температурасы төмөн болгондо организмдин жылуулукту бөлүп чыгаруусу 
жогорулайт, ал организмдин муздашына, сезгенүү оорулардын пайда болушуна 
түрткү берет. Ден соолук үчүн температуранын кескин, тез өзгөрүшү өзгөчө 
зыяндуу болот. 
Тынч абалда же жеңил жумушта иштеген адамдар үчүн имараттагы А-нын эң 
жакшы температурасы кыш мезгилинде 20—22°, жылуу мезгилде 22—-25°, 
салыштырма нымдуулугу 30—60% жана кыймыл ылдамдыгы 0,15—0,3 м/сек 
болуусу керек. 
Атмосфералык А-да дайыма суу буулары болот. А-нын суу буусуна каныгуу 
даражасы нымдуулук деп аталат. Нымдуулугу ар кандай болгон бирдей эле 
температурадагы А. адамдарга ар кандай сезилет. Нымдуулугу жогору абада киши 
өзүн начар сезет. А-нын кыймылынын ылдамдыгы кыш мезгилде 0,15 м/сек, 
жайында 0,2—0,3 м/сек болсо А. нормалдуу деп эсептелет. А-да ар кандай 
микроорганизмдер (анын ичинде оору пайда кылуучу) болушу мүмкүн. Жабык 
имараттарда А. кээ бир жугуштуу оорулардын (грипп, кызылча, кептөөр, көк 
жөтөл) таралышына түрткү берет. Ошондуктан имараттарда А. таза болуу үчүн 
дайыма желдетүү, жууп-тазалоо, чаңдарды сүртүү талап кылынат. 
АБА ЖАНА КҮН ВАННАСЫ — дарылоо жана ден соолукту чыңдоо максатында аба 
менен Күн нурунун дарылык касиетин пайдаланууга негизделген дарылоо 
ыкмасы. Ал климат менен дарылоонун негизин, санаторий-курорттук 
дарылоонун маанилүү бөлүгүн түзөт; врачтын көрсөтмөсү менен күндөлүк 
турмушта да колдонууга болот. 
Аба ваннасы. Нерв системасын сеп алдырат, дем алууну жана кандын кычкылтек 
менен камсыз. болуусун жакшыртат, организмдин жалпы тонусун жогорулатат, 
уйкуну тереңдетет, тамакка табитти арттырат. Өзгөчө табигый шартта абада 
кычкылтек жана терс иондор же дем алууну жакшыртуучу кээ бир өсүмдүктөрдүн 
жашоосунда пайда болгон продуктулар көп болсо, аба ваннасы абдан пайдалуу (к. 
Аэрозольтерапия). Аба ваннасынын таасири абанын температурасына, 
нымдуулугуна жана шамалдын күчүнө жараша болот. Аба ваннасын жылдын 
жылуу мезгилинде, шамалсыз учурда, көлөкө жерде дененин улам бир жерине, 
адегенде бут менен колду жылаңачтап, кийин бүт денеге жасаса болот. Аба 
ваннасын түшкө чейин (эртең мененки тамактануудан 1/2—1 сааттан кийин) 
алып, убактысын 5—10 минутадан баштап, акырындап көбөйтүү керек. Алсыз, 
суукка чыдамсыз адамдар адегенде кийимчен баштаса болот. Аба ваннасын 
мезгилге жараша кийинип, таза абада сейилдөө, балдар сыртта ойноо убагында 
алса да болот. Бакта же огороддо чечинип иштөө да пайдалуу. Аба ваннасынан 
кийин муздак суу менен сүртүнүү, душка, көлгө. сууга түшүү жакшы натыйжа 
берет. Кышында аба ваннасын үйдүн ичинде бөлмөдө алса болот; төшөктөн 
тургандан кийин кийинбей туруп, терезени (же бир көзүн) ачып коюп, 
гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасоо керек. Суук мезгилде верандада же балкондо 
жылуу оронуп уктоого болот. Аба ваннасын врач белгилейт. Ал организмди 
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чыңдоого (өзгөчө балдардын), ошондой эле жүрөк-кан тамыр системасынын, дем 
алуу органдарынын айрым ооруларында, аз кандуулукта, нерв системасынын 
иши бузулганда жана башка сунуш кылынат. Айрым ооруларда (ревматизм 
кармаганда, муундардын өнөкөт сезгенүүсүндө, неврит жана миозитте) 
колдонууга жарабайт. 60 жаштан өткөн жана суукка байымсыз адамдар аба 
ваннасын этияттап алышы керек. 
Күн ваннасы. Адамдын организмине күн нурунун көзгө көрүнгөн (жарык) жана 
көзгө көрүнбөгөн (инфракызыл жана биологиялык активдүү ультракызгылт көк) 
нурларынын таасири тиет. Инфракызыл нурлардын жылуулук эффектисинин 
натыйжасында теринин жарык тийген бөлүгүнүн температурасы жогорулайт. 
Ультракызгылт көк нурлардын татаал биологиялык таасири бар. Мындан жүрөк-
кан тамыр жана нерв системаларынын иши, зат алмашуу жакшырат, тамакка 
табит ачылат жана башка Организмде Д витамини көбөйөт. Күн ваннасын 
врачтын сунушу боюнча тери, муун оорулары, куяң, неврит менен жабыркагандар 
алса болот. Ошондой эле грипп, ангина, жогорку дем алуу жолдорунун сезгенүү 
ооруларын алдын алуу максатында организмди чыңдоо үчүн пайдаланылат. Күн 
ваннасын өпкө туберкулёзунун активдүү түрүндө, жүрөк өтө начарлаганда, 
зыяндуу шишикте жана башка алууга болбойт. Күн ваннасын жалпы бүт денеге 
жана дененин белгилүү жерине алса болот. Аны акырындык менен биринчи күнү 
тике тийген күн нурунда 5 мин. болуп, күнүгө 5 минутадан кошуп, 40 минутага 
жеткирүү керек. Мында организмдин жалпы абалы жана дененин машыгуу 
деңгээли эске алынат. Күндүн нуру кыйгач тийген абалда күн ваннасын 10 
минутадан баштап, акырындап көбөйтүп 1—2 саатка чейин жеткирсе болот. Күн 
ваннасын кушеткада жатып же отуруп алган жакшы, буга чейин аба ваннасын 
алган туура болот. 
Тике тийген күн нурунан сактаныш үчүн башты кол чатыр же калканыч менен 
жаап, көзгө күңүрт көз айнек кийүү сунуш кылынат. Күнгө күйүүнү ач карын 
жасоого болбойт, ошондой эле тамактангандан кийин 1 саат өткөндө гана алуу 
керек. Күн ваннасынан кийин көлөкөдө эс алып, андан кийин душ же сууга түшсө 
максатка ылайык. Балдарды күнгө чыгарууда өтө сак болуу зарыл. Баланын 
башына жука, жеңил баш кийим кийгизип, денесин акырындап көндүрүп 
чечинтип, күн ваннасын көлөкөдө эс алуу менен тез-тез алмаштырып туруу керек. 
Тоодо ультракызгылт нурдун таасири күчтүү. 55—65 жаштагы адамдар күн 
ваннасын 20—30 мин. жашы 65тен өтүп калгандар тике тийген күн нурунан сак 
болуп, алар аба ваннасын эртең менен саат 11ге чейин же саат 16—17ден кийин 
гана алганы жакшы. Күндө болуу режимин туура сактабаса, организм өтө ысып, 
күн өтүп, теринин күйүп кетиши жана башка мүмкүн. Аба жана күн ваннасын жай 
мезгилде атайын калканычтар, топчандар менен жабдылган пляждарда, солярий, 
аэросолярийлерде, ошондой эле паркта, суунун жээгинде курулган атайын 
верандаларда алууга болот. Кыш мезгилде курорттордо аба ваннасы атайын 
жылууланган климат павильондорунда, ал эми күн ваннасы — ультракызгылт 
көк нурду өткөргөн атайын плёнкалар менен жабылган жабык верандаларда 
жасалат (к. Климат менен дарылоо, Жарык менен дарылоо).  
АБАНЫ КОНДИЦИЯЛОО — жабык имараттарда, транспортто адамдардын 
саламаттыгы, технологиялык процесстердин жүрүшү, жабдуулардын иштеши, 
маданият жана искусство байлыктарын сактоо үчүн техникалык каражаттын 
жардамы менен керектүү шарт түзүү жана аны бир калыпта кармоо. Ага таза аба 
чөйрөсүнүн температурасын, салыштырма нымдуулугун, газдын составын, аба 
басымын жана анын кыймыл ылдамдыгынын эң ыңгайлуу параметрлерин түзүү 
менен жетишилет. А. к. системасы да абаны чаңдан тазалоо, жылытуу, муздатуу, 
кургатуу, нымдоо, абаны алмаштырууга, ошондой эле аларды автоматтык жөнгө 
салуу, башкарууга ылайыкталган жабдуулары бар. Айрым учурларда А. к. 
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системаларынын жардамы менен одорация (абага жыттуу заттарды чачыратуу), 
дезодорация (жагымсыз жыттарды кетирүү), ионизация (ион составын жөндөө), 
ашыкча көмүр кычкыл газын чыгаруу, кычкылтек менен байытуу жана башка 
жүргүзүлөт. А. к. үчүн өнөр жай түрдүү аппараттарды, каражаттарды (желдеткич, 
нымдаткыч, абаны иондоштургучтар, дезодоранттар) чыгарат. Турак жайда 
абанын температурасы кышында 19—21°, жайында 22 — 25° жылуу, абанын 
нымдуулугу 60— 40%, аба кыймылынын ылдамдыгы 30 см/сек болгону ылайык. 
Кондиционер орнотулган бөлмө менен кондиционер жок бөлмөнүн 
температурасынын айырмасы 8—12°тан ашпоого тийиш; температурадагы чоң 
айырма ден соолукка зыян келтирет. 
АБАНЫН БУЛГАНЫШЫ — кишинин тиричилигинин натыйжасында калк 
отурукташкан жайлардагы аба составынын өзгөрүшү. Калк отурукташкан 
жерлерди көрктөндүрүү (асфальттоо, жашылдандыруу, санитариялык тазалоо) 
начар болсо, шамалдан, транспорт жүргөндө, киши басканда чаң көтөрүлүп абаны 
булгайт. Суук мезгилде үйдү жылытуу үчүн меш жагылганда мор аркылуу абага 
түтүн, көө жана башка бөлүнүп чыгат. Андан тышкары ири шаарларда өнөр жай 
ишканаларынан, транспорттон чыккан газ, чаң, буу дагы ушундай сыяктуулардан 
аба булганат. 
Кийинки мезгилде автотранспорттордун саны өсүп, алардын 
кыймылдаткычтары бөлүп чыгарган зыяндуу заттар абаны көбүрөөк булгоодо. 
Алсак, айрым маалыматтар боюнча 1 миң автомашина бир күндүн ичинде 3,2 т 
көмүртек кычкылын, 200—400 кг чала күйгөн отун продуктуларын, 50— 150 кг 
азот бирикмелерин абага бөлүп чыгарат. А б. кишинин (жаныбарлардын) ден 
соолугуна, өсүмдүктөрдүн өсүшүнө -зыяндуу таасир тийгизет. Мындай булганган 
абада жашаган кишилердин ден соолугуна зыян келтирилип, айрым оорулардын 
саны көбөйүп, өмүрдү кыскартат. Абадагы зыяндуу заттар жана чаңдар 
организмге өпкө аркылуу киргендиктен, биринчи кезекте дем алуу органдары 
жабыркайт. Ошондуктан өпкөнүн, жогорку дем алуу органдарынын оорулары 
(бронхит, бронх астмасы, сезгенүү жана башка) көп кездешет, ошондой эле 
алардын рак оорусу да көбөйүүдө. Абадагы чаң, түтүн, ыш күн нурунун, андагы 
ультракызгылт көк нурдун өтүшүн азайтып, организмдин ар түрдүү ооруларга 
туруктуулугун төмөндөтөт. Абанын радиоактивдүү заттар менен булгануусу 
кишинин ден соолугу үчүн өтө зыяндуу. Ошондуктан, абаны булгануудан 
сактоого багытталган чаралар өтө чоң мааниге ээ. Ал үчүн Советтер Союзунда 
табиятты коргоо законунун негизинде тийиштүү чарбалык жана санитариялык 
чаралар жүргүзүлүп, оң натыйжаларды берүүдө, ошондой эле к. Абаны тазалоо, 
Абаны санитариялык коргоо.  
АБАНЫ САНИТАРИЯЛЫК КОРГОО — атмосферага зыяндуу заттарды чыгарбоого 
же анын өлчөмүн азайтууга багытталган уюштуруу, инженер-техникалык жана 
санитария-гигиеналык закондуу чаралар жыйындысы. Абанын химиялык заттар, 
бирикмелер, түтүн, ыш, чаң жана башка менен булгануусу адамдын ден соолугуна 
түз жана кыйыр таасир тийгизүүсү белгилүү. Өнөр жайдын, илимий-техникалык 
прогресстин өсүшү абанын булгануусун күчөттү. Ошондуктан атмосфералык 
абаны санитариялык жактан коргоого багытталган комплекстүү чараларды 
жүргүзүү талапка ылайык. 
Мындай чаралар пландуу түрдө жүргүзүлөт, башкача айтканда калк 
отурукташкан пункт-. тарды туура пландаштыруу, өнөр жай ишканалары жердин 
шартына, шамалдын багытына жараша жайгаштырылат, калк отурукташкан 
жерден белгилүү аралык, башкача айтканда санитариялык коргоо зонасы менен 
бөлүнөт. Андан тышкары абага чыгарылуучу заттарды азайтуу максатында 
технология процесстерди жакшыртууга багытталган чаралар оң натыйжаларды 
берет.  
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Абага чыгарылуучу зыяндуу газдардын, катуу бөлүкчөлөрдүн жана заттардын 
өлчөмүн азайтууда санитариялык-техникалык чаралардын жүргүзүлүшү 
маанилүү. Андай чараларга өнөр жай ишканаларын, турак жайларды 
электрлештирүү жана газдаштыруу, өнөр жайга газ тазалоочу түзүлүштөрдү 
орнотуу жана башка кирет. Лабораториялык анализдин жыйынтыгы 
санитариялык органдар бекиткен нормативдер менен салыштырылып бааланат. 
Эгерде абанын тиги же бул зыяндуу заттар жана башка менен булгануу деңгээли 
гигиеналык нормативдерден жогору болсо, коркунучтуу деп эсептелип, аны 
азайтуу үчүн тийиштүү чаралар белгиленип, ишке ашырылат, к. Айлана-чөйрөнү 
коргоо. 
АБАНЫ ТАЗАЛОО — имараттагы абаны вирустардан, микроорганизмден 
арылтуу. Ал өнөр жайда, ооруканаларда: операция жасоочу бөлмөдө, төрөт жана 
төрөттөн кийинки мезгилде жатуучу палатада, ымыркай балдар жаткан бөлмөдө, 
реанимацияда, күйүк бөлмөлөрүндө, жугуштуу оорулуулардын палатасында, 
микробиологиялык лабораторияларда, аптекада жүргүзүлөт. А. т-до физикалык, 
химиялык жолдор колдонулат. Физикалык методдо бактерициддик лампалар 
пайдаланылат, ал эми химиялык каражаттарга газ абалындагы заттар: этилен 
кычкыл препараттары, формальдегид жана башка кирет. Мында жумушту 
токтотуп, адамдарды имараттан тышка чыгаруу керек. Аны жүргүзгөн адам дем 
алуу органын, көзүн, терини сактоочу кийим кийүүлөрү зарыл. Аэрозоль 
түрүндөгү химиялык заттар да кеңири колдонулууда. А. т-ну натыйжалуу 
жүргүзүү үчүн эң жөнөкөй гигиеналык чараларды сактоо (имараттын ичин 
чаңдан арылтып, нымдуу чүпүрөк менен сүрүп, желдетүү) чоң мааниге ээ.  
АБОРТ — бойго бүткөндөн 28 жумага жетпей (башкача айтканда эне денесинен 
тышкары жашоого жөндөмсүз кезинде) түйүлдүктүн бойдон түшүшү. Эгер аборт 
12 жумага чейин болсо эрте, 12 жумадан 28 жумага чейин болсо кеч аборт деп 
аталат. Аборт кандайдыр бир оорунун натыйжасында өзүнөн өзү болот же 
кандайдыр бир себептер менен аял кош бойлуулугун сактоого мүмкүн болбогон 
учурда, ошондой эле кош бойлуулук жана төрөт аялдын ден соолугу менен 
өмүрүнө коркунуч алып келсе (мисалы, учук оорулуу, жүрөк кемтиги, өтө оор 
талгак — токсикоз болгондо жана тукум куума оорулардын балага берилүү 
коркунучу болсо) жасалма жол менен жүргүзүлөт. 
Жасалма аборт дарылоо мекемелеринде жүргүзүлөт. Аялдардын каалоосу боюнча 
12 жумалык мөөнөткө чейин жасалат. Эгер кош бойлуулук аялдын ден соолугуна 
жана балага зыян келтирсе андан чоң мөөнөттө да жасоого уруксат берилет. 
Ооруканадан тышкары жасалган аборт көбүнчө оор кабылдоого учураткандыктан 
аборт жасаган киши же врач жоопко тартылат. Жасалма аборт организмге 
зыяндуу таасир тийгизет, анткени кош бойлуулук менен байланыштуу 
физиологиялык кайра түзүлүү процесстер капысынан токтолуп, кээде нерв, 
эндокрин системасынын, ошондой эле зат алмашуунун функцияларынын 
бузулушуна алып келет. Өзгөчө биринчи жолку кош бойлуулукта, этек кир 
бузулган жана жыныстык инфантилизм (жыныс органдары толук жетилбеген) 
менен жабыркаган аялдар үчүн аборт өтө зыяндуу. Аборттон кийин 
кабылдоолордон жатын жана анын кошумчалары түрдүү сезгенүүлөргө учурайт. 
Мисалы, жатын түтүгү сезгенгенде ал жабышып калып, жатындан тышкары 
бойго бүтүү же төрөбөй калуу мүмкүн. Нерв жана эндокриндик бузулуулар кээде 
1—2 жылдан кийин байкалат. Мында аялдар ачуулуу, тынчсыз болуп, уйкусу 
бузулат, тез чарчайт, этек кир цикли бузулат. Зат алмашуунун бузулушу семирип 
кетүүгө алып келет. Аборттон кийин аялдар врачтын көрсөтмөлөрүн, гигиеналык 
талаптарды так аткаруулары тийиш. 2 жумага чейин оор күч эмгегин жасоого (үй, 
кир жууганга, оор нерселерди көтөрүүгө) болбойт. Аялдар өзүнүн абалына көз 
салып, дене температурасын күнүгө өлчөп, суукка учуроодон сак болуусу керек. 
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Абалы начарлап, кан келип, ичтин төмөн жагы ооруса сөзсүз врач-гинекологго 
кайрылуу зарыл. Аялдарга 2 маал (эртең менен, кечинде) кайнатылган жылуу суу 
менен самындап же калий перманганатынын мала кызыл эритмеси менен 
жуунуп, күнүгө ич кийимдерин алмаштырып туруу сунуш кылынат, анткени 
аборттон кийинки биринчи күндөрдө жатын моюнчасы ачык болуп, оорутуучу 
микробдор кирип, сезгенүү оорулары пайда болушу мүмкүн. Аборттон кийин 2 
жума душтун алдында гана жуунуу керек. Бир айга чейин спорт менен машыгууга 
болбойт, жеңил дене тарбиялык көнүгүүлөрдү жасоого болот. Аборттон кийин 
этек кир эрте же кечигип келсе сөзсүз врачка кайрылуу керек. 
Өзүнөн өзү болгон аборт жасалма аборттон айырмаланып, ал көбүнчө кандайдыр 
бир оорунун натыйжасында болот. Ага сезгенүү, шишик жана башка оорулар, 
жыныс органдарынын толук өсүп жетилбегени, жугуштуу оорулар (грипп, 
бруцеллёз, токсоплазмоз жана башка), эне менен баланын канынын 
сыйышпастыгы, өтө оор талгак, мурдагы аборттор жана башка себеп болот. 
Өзүнөн өзү болуучу абортто акырындык менен тукумдук жумуртка жатындын 
капталынан ажырап, анын кан тамырлары кошо жабыркайт. Башталышында 
жатындын булчуңдарынын жыйырылышынан ичтин ылдый жагы, бел сыздап, 
толгоодой болуп ооруйт. Андан кийин аздан кан ага баштайт. Бул мезгилде өз 
убагында дарыласа, кош бойлуулукту сактап калууга болот. Мында төшөккө 
жатып, врачты чакыруу керек. Эч кандай дары ичүүгө, ичке муздак басууга 
болбойт. Дарылоо өз убагында жүргүзүлбөсө оору катуулап, кан агуу күчөп, кээде 
өтө көп кан кетип, аз кандуулукка алып келиши мүмкүн. Көпчүлүк учурда 
түйүлдүк толук түшпөстөн, анын бөлүгү жатында калып, жатын жыйрылбай, кан 
агуу улана берет. Бул кандын көп кетишине, өлүм коркунучуна алып келет. 
Мындай учурда жатынды түйүлдүктүн калдыгынан тазалоо максатында боюнан 
түшкөн аялды ооруканага жаткызуу зарыл. Көпчүлүк учурда кош бойлуулуктун 
биринчи жумаларында өзүнөн өзү болгон абортто аял өзүн жакшы сезип, катуу 
оорубайт, аз-аздан булгаган кан чыгууларга көңүл бурбай, врачка кайрылбай 
жүрө беришет. Мындай өзүнөн өзү болгон аборттун көп убакытка созулушу ден 
соолук үчүн коркунучтуу, анткени оору пайда кылуучу микробдордун жатынга 
киришине шарт түзүлүп, жатындын сезгенүүсүнө жана сепсистин өнүгүшүнө 
себеп болот. Ошондуктан врачка эрте кайрылуу зарыл. Врачтар эрте кайрылган 
аялдын кош бойлуулугун сактап калышы жана аборттон болуучу оор 
кабылдоолорду болтурбашы мүмкүн. Өзүнөн өзү болгон аборт кайталашы 
(өнөкөт бойдон түшүү) мүмкүн. Мындай учурда такай, дайыма, кээде узакка 
дарылануу керек. Өзүнөн өзү болуучу аборттун алдын алууда аялдар 
консультацияларыңа өз учурунда кайрылып, текшерүүдөн өтүп, ооруларын өз 
убагында дарылоо чоң мааниге эр болот. 
АБСТИНЕНЦИЯ — спирт ичкиликтерин ичүүдөн, тамеки тартуудан, жыныстык 
жактан жана башка толук  сармануу. Баңгилерде (аракечтерде, морфий 
тарткандарда жана башка) — наркотикти, алкоголду капысынан таптакыр кабыл 
албай калганда пайда болгон оорулуу абал. Ал нерв-психикалык бузулуу менен 
мүнөздөлүп, клиникалык белгилери жана оордугу кабыл алган заттын түрүнө, 
өлчөмүнө, кабыл алуу мөөнөтүнө жараша болот. 
АБСЦЕСС (ириңдүү шишик, ириңдеп кетүү) ириңдетүүчү микробдордун 
(стафилакокк, стрептококк жана башка) организмдеги жабыркаган тери же 
былжыр чел аркылуу же ириңдүү сезгенген очоктон жанаша жаткан ткандарга же 
айрым органдарга (мээ, боор, өпкө жана башка) лимфа, кан тамырлар аркылуу 
таралышынан пайда болот. Тканга түшкөн микробдор аны ириңдетип сезгентет, 
ткандар бузулуп, ириңдүү көңдөйгө айланат. Организмдин коргонуу 
реакциясынын натыйжасында ириңдүү көңдөйдүн айланасында ириңди таза 
ткандан бөлүп туруучу жука чел пайда болот. Катуу кармаган А-те ириң тез 
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көбөйүп, бөлүп туруучу чел жарылып, ириң теринин сыртына же органдын 
көңдөйүнө (ичеги, карын, бронхторго жана башка) чыгат, бул анын айыгышына 
түрткү болушу да мүмкүн. Кээде ириң тегерегиндеги тканга тарап, ириңдүү 
сезгенүүнүн таралышына, флегмона жана сепсиске (кандын бузулушуна) алып 
келет. Ириңдин көкүрөк же курсак көңдөйүнө чыгышы өмүргө коркунучтуу өтө 
оор кабылдоолорду — перитонит жана ириңдүү плевритти пайда кылышы 
мүмкүн. Ошондуктан А. кайсы жерде болбосун (териде же органда) тезинен 
операция жасап, анын көңдөйүн бошотуп тазалоо зарыл. Өздүк гигиена 
эрежелерин туура сактоо менен А-ти алдын алып болтурбай коюуга болот. 
Теринин жана былжыр челдин жабыркаган (кесилген, сыйрылган жана башка) 
жерлерин дезинфекциялоочу эритмелер (йод, бриллиант жашылы) менен 
жакшылап тазалоо керек. Теринин кесилген, тикен кирген, сыйрылган жери 
ооруп, шишимик тартып кызарса врачка кайрылган оң. Өз алдынча дарыланып, 
жылыткыч, муз, компресс басууга, ушалоого болбойт, анткени булар оор 
кабылдоолорго, алып келиши мүмкүн. 
 АВИАЦИЯ ЖАНА КОСМОС МЕДИЦИНАСЫ. Авиация медицинасы — 
медицинанын бөлүмү; анын милдетине учкучтарды (пилот, штурман, бортрадист, 
бортинженер жана башка) медициналык тандоо жана учуу мезгилинде экипаж 
мүчөлөрү менен жүргүнчүлөр үчүн талапка ылайык физиологиялык жана 
гигиеналык шарттарды камсыздоо, ошондой эле бийиктиктин, ылдамдыктын, 
түнкү учуунун организмге тийгизген таасирин изилдөө кирет. Авиация 
медицинасы 19-кылымда абада учуу башталганда пайда болгон. Абада учуучулар 
(аба шарларында) организмге жагымсыз ар кандай факторлорго — барометрдик 
басымдын төмөндөшү, атмосферадагы кычкылтектин азайышы жана башкаларга 
дуушарланган. Бул факторлорду изилдеп, алардын организмге тийгизген 
жагымсыз натыйжаларын жоюу милдети турган. Азыркы авиация медицинасы 
төмөнкү бөлүмдөрдөн турат: авиация физиологиясы, авиация гигиенасы, авиация 
психологиясы жана учкучтардын врачтык экспертизасы. Авиация медицинасы 
азыркы физиология, гигиена, психология жана клиникалык медицинанын эң 
алдыңкы методдору менен куралданган. Андан тышкары атайын аппараттар 
(барокамералар, катапульттар жана центрифугалар, учууда кезиге турган шартты 
түзүүгө боло турган самолёт-лабораториялар жана башка) түзүлдү. Акыркы 
жылдары авиация медицинасынан космос медицинасы бөлүнүп чыкты. Ал 
космоско учуу жана космос мейкиндигине чыгууда коопсуздукту жана жашоо 
үчүн бардык шарттарды түзүүгө багытталган. Космостогу факторлордун 
(иондоштуруучу нурлар, ылдамдык, салмаксыздык жана башка) жагымсыз 
таасиринен космонавттарды сактоо максатында түрдүү изилдөөлөр жүргүзүлөт. 
Космонавттар космоско учардан бир нече ай мурда ден соолугун чыңдап, 
космосто кездешүүчү кыйынчылыктарга көнүгүү, машыгуудан өтөт. Космосто 
учуунун өзгөчөлүгү салмаксыздык жана гиподинамия (алсыздануу) болуп 
эсептелет. Учуудагы салмаксыздыкка көнүгүү, гиподинамиялык факторлордун 
таасирин төмөндөтүү үчүн космос кемелеринин бортунда атайын түзүлүштөр, 
кыймылдуу жол, велоэргограф жана башка орнотулган. Космос медицинасы 
космонавттардын азыгына өзгөчө көңүл буруп, туалеттик керектөөлөрүн камсыз 
кылуу маселелерин чечет. Космос кемесинин бортунда жер атмосферасына 
окшош жасалма атмосфераны, ачык космоско чыгуу үчүн атайын скафандрларды 
түзүү космос медицинасынын негизги милдеттери болуп эсептелет. Космос 
медицинасынын космостук программаны (медициналык бөлүгүн) түзүүгө, 
космонавттарды тандоо жана даярдоого катышуусу чоң мааниге ээ болууда. 
АВИТАМИНОЗ к. Витамин жетишсиздиги.  
АГГЛЮТИНАЦИЯ — бактериялардын, кан клетка элементтеринин (эритроцит 
жана башка) бири бирине жабышып чөгүшү. А. жугуштуу оору менен 
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ооругандардын, иммундалган адамдын жана жаныбарлардын канында болуучу 
антителонун өзгөчө заты — агглютининдин таасири астында жүрөт. А. реакциясы 
электролиттердин (хлордуу натрий жана башка туздар) катышуусунда гана өтөт. 
А. кан топторун, микробдордун түрүн жана тибин аныктоодо, жугуштуу 
оорулардын серодиагностикасында кеңири колдонулат.  
АГНОЗИЯ — буюмдарды, кубулуштарды таанып-билүүнүн бузулушу; мында 
акыл-эс жана сезүү органдардын функциясы сакталат. Мээнин чоң жарым шар 
кыртышынын айрым бөлүктөрү жабыркаганда байкалат. А. эки топко бөлүнөт: 
оорулуунун сырткы дүүлүктүргүчтөрдү сезбөөсү жана өз денесин тааныбоо. 
Биринчи топко көрүү угуу, даам жана жыт сезүү А-сы кирет. Кээ бир оорулуулар 
тааныш буюмдарды колу менен кармалап, жумшактыгын, чоңдугун жана башка 
аныктай албайт. Башка бир оорулуулар көзү менен көрүп туруп, адамдарды, 
буюмдарды, алардын өңдөрүн, түрлөрүн айрып биле албайт. Айрымдары тааныш 
кишилердин үндөрүн, сааттын какканын, иттин үргөнүн жана башка үндөрдү 
угуп туруп, айрып тааный албайт. 
Сезүү органдары аркылуу таанып биле албоо, көбүнчө мээге кан куюлганда, мээ 
эзилип же жараланганда, сезгенгенде, ириңдегенде жана баштын шишик 
ооруларында пайда болот. Ошондой эле кан тамырдын тарышынан, карыганда 
артерия кан тамырынын капталы катууланып, калыңданышы, гипертония 
ооруларында байкалат. Өз денесин тааныбай калуу А-сында оорулуу өз денесинин 
айрым мүчөсүн тааныбай, кээде туура эмес баамдайт, оң жана сол жагын ажырата 
албайт. Айрым учурда бир нече буту же колу бардай сезет. Кээде кесип салган 
колу же буту бардай, катуу ооруп жаткандай сезим пайда болот. Оору 
башталганда эле алдын ала врачка кайрылуу керек. 
АГОНИЯ — организмдин өлүм алдындагы абалы. А-нын белгилери: эстен танып, 
дем алуусу, жүрөктүн иштеши начарлап, эч нерсе сезбей, өңү кубарып, эриндери 
көгөрөт. А-нын узактыгы бир нече минутадан бир нече саатка чейин созулат. А. 
абалынан чыгарып, кайра калыбына келтирүүгө болот. Кээ бир мүрт өлүмдөрдө 
(шоктон, кан кетүүдөн, асфикциядан жана башка) өз учурунда көрүлгөн тез 
чаралардын натыйжасында адамдын өмүрүн сактап калууга болот (к. Организмди 
тирилтүү). 
АГРОНУЛОЦИТОЗ — кандын составындагы нейтрофиль ак кан денечелеринин 
өтө азайышынан же таптакыр жоктугунан болуучу кан оорусу. А-дун пайда 
болушуна түрдүү жугуштуу оорулар, авитаминоздор, кан пайда кылуучу 
системалардын оорусу, чучукка химиялык заттардын таасири, иондоштуруучу 
нурлануу, ошондой эле кээ бир дарыларды (амидопирин, сульфаниламид, 
антибиотик жана башка) көп пайдалануу себеп болот. Мындай учурларда 
организмде ак кан денечелерине каршы антитело пайда болуп, аллергиялык 
реакция жүрөт. Сөөк чучуктарында ак кан денечелеринин пайда болушу бузулат. 
А-дун катуу кармаган, өнөкөт жана мезгили менен болуучу түрлөрү бар. Катуу 
кармаган түрүндө оорулуу өзүн начар сезип, денеси ысып, эринге учук чыгат. Бул 
учурда А-ду лейкоз оорусу менен алмаштырып, жаңылыш аныкталуусу ыктымал. 
Ооруну дарылоодо эң негизги милдет — аны пайда кылуучу факторлорду жок 
кылып, азайып кеткен ак кан денечелерин толуктоо. Оорунун катуу түрүндө 
гормон дарылары пайдаланылат, А-ду туура аныктап, өз убагында дарылоодон 
толук айыктырууга болот.  
АДАПТАЦИЯ — бардык тирүү организмдин жана алардын органдарынын жашоо 
чөйрөгө ыңгайлануу жөндөмдүүлүгү. А. организмдин тиричилигинин нормалдуу 
болушун жана анын чөйрөнүн ар кандай факторлорунун; температуралык жана 
климаттык (к. Акклиматизация), бийиктик (к. Түтөк), көп инфекциялык 
агенттердин (к. Иммунитет) өзгөрүшүнө ыңгайланышын камсыз кылат. 
Биологиялык  ритмдер А. жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Жаныбар менен өсүмдүк 

 
www.bizdin.kg

9



организмдеринин жашоо шартына карата. А-сы алардын биологиялык 
эволюциясынын (к. Эволюциялык окуу) негизинде болот. А-нын көптөгөн 
формалары бар: клеткалардын вирустун киришине тоскоолдук кылуучу 
интерферондуу синтездеши; ар кандай микроорганизмдердин тез көбөйүүсү; 
сүзүү, боору менен жылуу, учуу, жүгүрүү, тамыры менен бир жерге бекүү, дене 
температурасынын туруктуулугу же чөйрөнүн температурасына карата өзгөрүү 
жөндөмдүүлүгү; дем алуу, кан айлануу, тамак сиңирүүчү атайын системалардын 
болушу, чээнге кирүү жана башка Чөйрөнүн кишиге тийгизген психологиялык, 
физикалык жана химиялык таасирлери тынымсыз болуп тургандыктан, А. 
реакциясы ички чөйрөнүн туруктуулугун сактоого багытталган. 
Кишинин А-лык механизмдери өтө татаал, өзүнө таандык социалдык жана 
биологиялык өзгөчөлүктөр менен аныкталат. А-нын закон ченемдерин үйрөнүүдө 
физиологиялык, биохимия, иммунология, психологиялык жана башка 
илимдердин жетишкендиктери пайдаланылат. Киши организминин көнүгүү 
реакцияларынын (адаптация реакцияларынын) тез (өзүнө таандык), жай болуучу 
(өзүнө таандык эмес), тубаса (түрдүн эволюция процессинде калыптанган) же 
кийин пайда болгон (ар бир организм үчүн жекече) түрлөрү бар. А-нын тубаса тез 
реакцияларына ооруткуч таасирлерден кол-бутту тартып алуу, оор жумуш 
жасоодо дем алуунун жана кан айлануунун тездеши, суукта булчуңдардын 
титиреши, теринин күдүрөйүшү, күүгүмдө жарыкты сезгичтиктин жана ызы-
чууда угуунун жогорулашы жана башка кирет. Булар машыгуунун натыйжасында 
өзгөрүүсү мүмкүн. А. процессинде адегенде организмдин функциясы бузулат, 
андан кийин толук эмес көнүгүү; акырында салыштырма туруктуу көнүгүү 
байкалат. Функциянын бузулуу мезгилинде А-нын реакциялары вегетатив нерв 
системасынын активдүүлүгүн жогорулатат, канда гормондор көбөйөт. Бул зат 
алмашууну күчөтөт, клеткалардын функциялык резервдерин топтойт, мунун 
натыйжасында А-нын тез реакциясы аракетке келет. Зат алмашуу процессинин 
интенсивдүүлүгүнүн узакка созулушу бир эле клетка ичиндеги механизмдердин 
эсебинен болуп, клетканын генетикалык аппаратынын активдүүлүгүнө жана 
клетканын көлөмүнүн чоңоюшуна алып келет. Ошондуктан такай оор атлетика 
менен машыккандар акырындап мурун көтөрө албаган оор нерселерди көтөрө 
баштайт, бийиктиктеги кычкылтек жетишсиздигине көнүү адамдардын 
бийиктөө шартындагы активдүү тиричилигин камсыз кылат. А-нын жай көнүгүү 
реакцияларынын натыйжасында организм, мисалы, бийиктикке, суукка, ысыкка, 
кычкылтек жетишсиздигине, атм-ра басымынын өзгөрүшүнө, аргасыздан болгон 
кыймылсыздыкка көнүгөт; оору пайда кылуучу микробдор, иондоштуруучу 
нурлануу жана башка ооруткуч факторлордун таасирине туруктуулугу 
жогорулайт. 
Ар бир адам үчүн А. жөндөмдүүлүгү (чеги) анын тукум куугучтугу, жашы, ден 
соолугу жана машыгуу көрсөткүчү менен байланыштуу. 
Такай машыгуу, иштөө жана эс алуу режимин сактоо, ден соолукту чыңдоо А-нын 
диапазонун гана кеңейтпестен, ошондой эле мурдагы адаптация процессин 
жакшыртат. Ошондуктан гигиеналык гимнастика (зарядка) жана денени чыңдоо 
организмдин ооруга туруктуулугун жогорулатат. 
АДДИСОН ООРУСУ (коло оорусу) — бөйрөк үстүндөгү без кыртышынын иштеши 
начарлоодон пайда болгон эндокрин оорусу. Мында, көбүнчө эки бөйрөктүн тең 
бездери жабыркап, тамак сиңирүү жана жүрөк-кан тамыр системасынын ишин, 
туз, суу алмашууну жана башка жөнгө салууда өтө маанилүү болгон кортизон 
жана альдостерон гормондорун бөлүп чыгаруу азаят же токтойт. Биринчи жолу 
1849-ж. англиялык врач Аддисон сыпаттап жазган. Бул оору менен көбүнчө 20—
40 жаштагылар ооруйт. Демейде бөйрөк үстүндөгү бездин туберкулёзу себеп 
болот. Андан тышкары бул ооруну бөйрөк үстүндөгү безге кан куюлуу, ириңдүү 

 
www.bizdin.kg

10



сезгенүүлөр, шишиктер жана башка пайда кылат. А. о-нун мүнөздүү белгиси — 
меланин пигментинин жыйылышынан териде пайда болгон коло түс жана 
былжыр челдеги кочкул тактар. Пигментация дененин ачык жерлеринде жана 
кийим өйкөгөн жерлерде күчөйт. Оорулуу тез чарчайт, баш ооруйт, алы кетет, 
ачуусу тез келип, уйкусу качат, тамакка табити тартпайт, жүрөк айланып, кусат, 
ич өтөт же катат, арыктайт. А. оорусу — демейде өнөкөт оору, бирок кээде катуу 
кармап, өтө тез дарылоо чараларын жүргүзүү талап кылынат. Ооруну күчөтпөө 
үчүн врачтын көрсөтмөлөрүн так аткаруу, жугуштуу оорулардан, уулануудан, 
травмадан сак болуу керек. Оорулууларга нервдик-психикалык жана күч эмгеги 
жарабайт. Тамак-аш ар түрдүү болуп, кайнатма туз жана витаминдерге (өзгөчө С 
витаминине) бай болууга тийиш. Дарылоону врач жүргүзөт; ал бөйрөк үстүндөгү 
бездин кыртышынын функциясын жакшыртууга багытталат. 
АДЕНОВИРУС ООРУЛАРЫ — кишинин жана жаныбарлардын аденовирустар 
козгоочу жугуштуу оорусу. Аденовирустар антибиотиктерге туруктуу, төмөнкү 
температурада жана сырткы чөйрөнүн түрдүү шарттарында жакшы сакталат. 
Ультра кызгылт көк нурдун таасиринен, 5%түү формалин жана фенолдун 
эритмесинде өлөт. Жаңы төрөлгөн балада 6 айга чейин энеден берилген 
иммунитет болот. 
А. о-н жуктуруучу булагы — оорулуу  адам жана вирусту алып жүрүүчүлөр. Вирус 
оорулуунун какырыгы, шилекейи менен адам чүчкүргөндө, жөтөлгөндө бөлүнүп 
абаны булгайт, ошондой эле ал урунган буюмдар, идиштер аркылуу соо 
кишилерге жугат. кийин да пайда болушу мүмкүн. А-дин пайда болушуна мурун-
кулкундун сезгенишин пайда кылуучу жугуштуу оорулар (кызамык, көк жөтөл,  
скарлатини, грипп жана башка), ошондой эле ал урунган буюмдар, идиштер 
аркылуу соо кишилерге жугат. 
Оорунун жашыруун мезгили 3— 14 (орточо 5—7) күнгө чейин созулат. Оору 
көбүнчө акырындык менен башталат. Сыркоологон кишинин абалы начарлап, эти 
ысыйт, алы кетет, башы ооруп, окшуп, кээде кусат. Кээде оору грипп сыяктуу 
капысынан башталышы да мүмкүн. Анда денеси ысып, мурду бүтөт, көз 
жапкактары кызарып, көзүнөн жаш агып, бир нерсе түшкөндөй өйкөп ооруйт. 
Тамагы шилекей жуткурбайт. Айрым учурда үнү кырылдап бүтөт, аба 
жетпегенсип, деми кыстыгып, дем алуу кыйындайт, күркүлдөп жөтөлөт. Кээде 
ичеги-карын сезгенип, ич өтөт. 1 жашка чейинки балдарда өпкөнүн сезгенүүсү 
мүмкүн. Оору акырындык менен башталып, температурасы 37,2—37,5°ка чейин 
көтөрүлөт, мурду бүтүп, жөтөлөт. Андан ары оорулуу баланын абалы тезинен 
начарлап, эти ысыйт (38—39°ка чейин), жөтөл күчөп, деми кыстыгат, кусат, ичи 
өтөт. А. о-нын өпкөдөн сезгенип оорушун ооруканада гана дарылоо керек. 
Оорунун кабылдап кетүүсү жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугуна өтө коркунучтуу. А. 
о-нын башка клиникалык түрлөрүндө оорулууну врачтын көрсөтүүсү менен, үйдө 
өзүнчө бөлмөгө бөлүп дарылоо керек. Оорулууга коомдук жайларга барууга тыюу 
салынат. Ошондой эле к. Сасык тумоо макаласын. 
 АДЕНОИДДЕР — мурун-кулкун бездеринин өтө чоңоюп кетиши. А. негизинен 3—
10 жаштагы балдарда кезигет, ошондой эле бир жашка чейинки балдарда же 
жыныстык жетилүү мезгилинен жогорку дем алуу жолдорунун катуу кармаган 
жана өнөкөт сезгенүүлөрү себеп болот. 
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Алгачкы белгилери: мурун менен дем алуу начарлайт, мурундан суюктук көп 
чыгып, кулкунду карай агат. Балдар демейде коңурук тартып, оозун ачып, тынчы 
жок уктайт. Эмчектеги балдар эмчекти жакшы эме албай, курсагы тойбой ыйлаак, 
алсыз, оорукчан болушат. Кээде айрыкча мурун бүтүп калган учурда кулагы начар 
угат. Мезгили менен начар угуу, сабыры суздук балдардын маанайын пастатып, 
акыл-эс жагынан артта калышына себеп болот. Кичине кезинде А. пайда болгон 
балдар көпкө чейин сүйлөй албай, мектеп окуучулары сабакты дайыма начар 
өздөштүрүшөт. Күчөп кеткенде бала оозу менен дем алгандыктан оозу дайыма 
ачык болуп, астыңкы жаагы ылдый түшүп, мурун менен эриндин ортосундагы 
бүктөө түзүлөт, тиштери туура эмес жайгашып (үстүңкү кашка тиштер алдыга 
озуп турат), беттин кебетеси өзгөрөт («аденоиддик бет»), Чоңураак балдардын 
башы ооруйт, мурун менен көпкө чейин кыйналып дем алуу көкүрөктүн туура 
эмес өсүшүнө («тоок көкүрөк»), ичеги-карындын начар иштешине (тамакка 
табити тартпайт, кусат, ичи катат же өтөт), аз кандуулукка алып келет. 
Дарылоо канчалык эрте башталса ошончолук натыйжалуу болот. Көп учурда 
операция жасалат. Операция амбулаториялык шартта жүргүзүлүп, 2 сааттан 
кийин үйүнө жиберилет, 3 күн төшөккө жаткырып, 5—7 күн ысык жана катуу 
(каткан нан, сухарь жана башка), ачуу, кычкыл, туздуу тамак-аш жана шоколад 
берүүгө, чуркап ойноого, күнгө чыгууга болбойт. Баланын бөлмөсүн дайыма 
желдетип, нымдап тазалоо зарыл. 
А-дин алдын алуу үчүн дем алуу жолдорунун ооруларын өз убагында дарылап, 
мурун менен дем алуу кыйындаса врач-оториноларингологго көрсөтүү керек. 
АДЕНОМА — ар кандай бездүү органдарда (эмчек, боор, бөйрөк, жыныс 
бездеринде) без эпителийинен пайда болуучу коркунучсуз шишик. Анда без 
тканынын баштапкы түзүлүшү сакталат. А-нын чоңдугу, формасы ар кандай 
болот; көзгө көрүнбөгөн эң кичине жана кишинин башындай болгон гигант А-лар 
белгилүү. Кээде А. зыяндуу шишикке (ракка) өтүп кетиши мүмкүн, ошондуктан 
сөзсүз өз учурунда хирургиялык жол менен дарылоо зарыл.  
АДНЕКСИТ — жатын кошумчаларынын (жатын түтүгү жана энелик бездин) 
сезгениши. Аны ар кандай оору пайда кылуучу микробдор (стафилококк, 
стрептококк, гонококк жана башка) жугузат. А. кээде жатынга ар кандай 
химиялык заттарды (мисалы, иод, спирт) куюудан да болот. Микробдор жатын  
кошумчаларына жатын кынынан, жатындан аборт (негизинен криминалдык 
абортто), төрөт, жыныстык катнашуу мезгилинде, ошондой эле ар кандай 
жугуштуу ооруларда (туберкулёз, ангина, ички органдардын сезгенүү 
ооруларында), башка ткандардан, органдардан кан жана лимфа аркылуу келиши 
мүмкүн. Оорунун өөрчүшүнө суук тийүү, өтө чарчоо, нерв-психикалык бузулуулар, 
өздүк гигиенаны сактабоо түрткү болот. Катуу кармаган А-те ичтин төмөн жагы 
ооруп, айрыкча заңдаганда, заара кылганда, күч эмгегин жасаганда күчөйт. Дене 
ысыйт (39° Сге чейин), жүрөк айланып, кусат, ич көбөт, жалпы абал начарлайт. Өз 

 

Аденоиддер: 1— түпкү сөөк кобулу; 2— 
аденоид; 3 – коко; 4- жумшак таңдай; 5- 
катуу таңдай; 6- мурун кеңилжээлери. 
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учурунда туура дарылоодон оорулуу толук, тез айыгат. Дарылоо ооруканада, 
кээде үйдө (врачтын уруксаты менен) жүргүзүлөт. 
 

 

Жатын жана анын кошумчаларынын схемасы 
(узунунан жара кесилиши): 1—2— жатын 
кошумчалары (1— энелик бези; 2— жатын 
түтүгү); 3 — 6—жатын (3— түбү; 4— көңдөйү; 
5— денеси; 6— моюнчасы); 7— жатын 
кынынын үстүңкү жагы; 8—10—жатын 
капталдары (8— былжырлуу чел, эндометрий; 
9—булчуңдуу каптал миометрий; 10— 
жалтырак чел, периметрий). Аднекситте 
энелик без менен жатын түтүктөрү 
жабыркайт. 

Үйдө дарыланууда врачтын көрсөтмөлөрүн так аткарып, дарыны убагында кабыл 
алуу керек. Ичке жылыткыч басуу жарабайт, себеби ал сезгенүү процессин 
жайылтып, ооруну ырбатат. Күнүгө өз убагында заңдап, заара кылуу зарыл, 
жыныстык катнашууга болбойт. Дене ысыбай, ооруган жер басылып, өзүн жакшы 
сезип калуу оорудан толук айыгып кеткендикке жатпайт. Ошондуктан каксыз 
айыкканга чейин дарылануу керек, ансыз оору создугуп, өнөкөткө өтүп кетет. 
Өнөкөт А. суук тийгенде, өтө чарчаганда, айыз мезгилинде, операциядан 
(тазалоодон) кийин кармашы мүмкүн. Мында оору күчөп, дене ысыйт, этек кир 
цикли бузулуп, арбын келип, көпкө созулат. Жатын түтүктөрүнүн сезгенүүсүнөн 
алар жабышып калып, жатындан сырткары бойго бүтүүнүн, төрөбөй калуунун 
себептери болот. А-тин 2—3 жылдан ашык созулушу аялдын нерв-эндокриндик 
бузулууларына, неврозго, семирип же өтө арыктап кетүүсүнө, айыз циклинин 
бузулушуна алып келет. Дарылоо узак жана такай жүргүзүлүш керек: Ал үчүн 
оорулуу сабырдуулук жана чыдамкайлык менен дарылануусу зарыл. Дарылоодо 
ар кандай дары-дармектер, физиотерапиялык процедуралар, санаторий 
курорттордо дарылоо, айыктыруучу гимнастика жана башка жакшы 
натыйжаларды берет. Дарылануу убагында врачтын көрсөтмөлөрүн үзгүлтүккө 
учуратып, өз алдынча дарыларды кабыл алуу жарабайт; андан таза айыкпай, оору 
бат-бат кармайт. Дарыланып жүргөндө бойго бүтүүдөн сактанган оң. Эгерде 
бойго бүтсө аборт жасатууга болбойт, анткени ал ооруну күчөтүп жиберет. Кош 
бойлуулук бул оорудан аялдын айыгып кетүүсүнө түрткү бериши мүмкүн. Өнөкөт 
А. кармап калбаш үчүн үшүбөй, суукта жылуу кийинип жүрүү керек. Бутка суу 
өткөрүүгө, ным жерге, ташка отурууга болбойт. А-тин алдын алуу үчүн 
капысынан болгон жыныстык катнашуудан, аборттон сактануу, өздүк 
гигиенанын эрежелерин аткаруу зарыл.  
АДРЕНАЛИН — адамдын, жаныбарлардын организминин тиричилик аракетинде 
негизги роль аткаруучу, бөйрөк үстүндөгү безден иштелип чыгуучу гормон. 
Кислоталар менен жегичтерде жакшы эрий турган ак түстөгү кристалл. 1901-ж. 
ачылып, 1905-ж. синтезделип алынган. Организмде А. бөйрөк үстүндөгү бездин 
фенилаланин жана тирозин аминокислоталарынан пайда болот, андан канга 
бөлүнүп чыгат. Канга келген А. органдардын жана ткандардын кычкылтекти 
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керектөөсүн жогорулатат, гликогендин ажырашына түрткү берет, зат алмашууну 
күчөтөт, артерия басымын жогорулатат, жүрөктүн согушун тездетет, дем алууну 
ыкчамдатат, ичеги, бронх булчуңдарын бошоңдотот жана башка Кайгырганда, 
булчуңдар иштегенде, демиккенде, үшүгөндө, канда канттын өлчөмү азайганда 
кандагы А. өтө көбөйөт. Ички органдардын, нерв системасынын, ички секреция 
бездеринин бир катар ооруларында организмде А. көбөйүп же азайып кетет, бул 
оорунун өтүшүн оордотот. 
А. жаныбарлардын бөйрөк үстүндөгү безинен жана синтезделип алынат. А. кан 
басымы төмөндөгөндө, бронх астмасында жана башка аллергия ооруларын 
дарылоо үчүн колдонулат. А. эритмелери анестезиялоочу эритмелерге алардын 
таасирин узартуу жана кан агууну азайтуу үчүн кошулат. А-ди гипертония 
ооруларында, атеросклероздо, жүрөктүн оор жабыркоосунда колдонууга болбойт. 
АДСОРБЦИЯЛООЧУ ЗАТТАР — медицинада газдардан же суюктуктардан түрдүү 
заттарды сиңирип алуучу дары заттар. А. заттарга активдештирил; ген көмүр, 
крахмал, тальк, бор жана башка кирет. Алар сууда эрибейт, терини жана 
былжырлуу челди дүүлүктүрбөйт. А. з. өтө майдаланган же атайы 
иштетилгендиктен сиңирүү бети (аянты) чоң болот. Ичеги-карындан зыяндуу 
жана ашыкча газдарды сиңирип алууда (мисалы, активдештирилген көмүр), 
жарааттарды, сезгенип сууланган терини кургатууда (мисалы, тальк), ошондой 
эле противогаздарда (ууландыруучу заттардан сактанууда) пайдаланылат.  
АЗ КАНДУУЛУК (анемия) — канда эритроциттердин (кызыл кан денечелеринин) 
жана гемоглобиндин азайышынан болгон оору. Ага көбүнчө канды көп жоготуу 
(катуу кармаган жана өнөкөт кан агуудан), эритроциттердин бузулушунун 
күчөшү (гемолиздик А. к.), кан пайда болуунун бузулушу (организмде темирдин, 
кээ бир витаминдин жетишсиздигинен, чучуктун жабыркашынан), ошондой эле 
кээ бир жугуштуу оорулар (туберкулёз, дизентерия жана башка) себеп болот. 
Организмде В12 витамини менен темирдин жетишсиздигинен болгон А. к. көп 
учурайт. Темир организмдин тиричилигинде чоң мааниге ээ, ал эритроциттеги 
гемоглобиндин, ферменттердин составына кирет. 
Темирдин жетишсиздиги көбүнчө кан жоготуудан (узакка созулуп, кан көп кеткен 
этек кир, геморой жана башка) болот. Темир жетишпеген А. к-тун өөрчүшүнө көп 
төрөө, баланы көпкө эмизүү да түрткү берет. Эгер эненин организминде темир аз 
болсо эмчектеги балада да А. к. өнүгөт. Жаш балдардагы темир 
жетишпегендиктен болуучу А. к. аларды туура эмес тамактандыруудан — этти аз 
бергенден да болот. Мындай А. к. ара төрөлгөн балада болушу мүмкүн, себеби 
алар энеден керектүү темирди алууга үлгүрбөй калышат. Ошондой эле 
организминде темир жетишпеген энеден төрөлгөн кыздарда жыныстык жетилүү 
мезгилинде да А. к. өнүгөт. 
А. к-тун белгилери — канда гемоглобиндин төмөндөшү, энтигүү, жүрөктүн тез 
кагышы; анда эритроциттердин саны анча өзгөрбөй, гемоглобиндин сайы бир 
кыйла төмөндөйт. Мында оорулуу кубарып, бат чарчайт, башы ооруйт, көзү 
чыбырчыктап, башы айланат, чачы түшүп, тырмагы сынып, ичи өтүшү ыктымал; 
андай кишилер бор, аки таш жегиси келет, туздуу, өткүр тамакты жакшы көрөт. 
Темир жетишпеген А. к-тун алдын алууда кан көп кеткен жерди өз убагында таап, 
аны токтотуу, туура тамактануу чоң роль ойнойт.  Боюнда бар жана эмчек 
эмизген аялдардын тамагында эттин жетишерлик болушу эне менен баланы А. к-
тан сактайт. Темирдин жетишсиздигинен болгон А. к-та врачтын көрсөтмөсү 
боюнча темир дарылары менен амбулаториялык шартта узакка, такай дарылануу 
керек. 
Организмде В12 витамини жетишсиздигинен кан пайда болуу бузулуп, канда 
эритроциттердин көлөмү чоңоюп, саны азаят. В12 витамини жетишсиздиктен 
болгон А. к. көбүнчө карындын былжыр чели жабыркаган, ошондой эле мите 
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ооруларынан жапа тарткан кишилерде жолугат. Мында А. к-ка мүнөздүү 
белгилерден тышкаркы тил ачышат, ич өтөт, күчөп кеткенде нерв системасын 
жабыркатат. 
А. к-тун бул түрүн алдын алууда өнөкөт ичеги-карын ооруларын (айрыкча ичи 
көп өткөн) өз убагында аныктап дарылоо чоң мааниге ээ. 
Дарылоо врачтын көрсөтмөсү жана көзөмөлү алдында В12 витамини менен 
жүргүзүлөт. 
Гемолиздик А. к. эритроциттери бат жана көп бузулган кишилерде жолугат. Ал 
тукум куушу жана кийин пайда болушу мүмкүн. Гемоглобиндин ажыроосунун 
натыйжасында оорулуу саргарып кетет. Ошондуктан аны көп учурда боор 
оорулары менен чаташтырышат. А. к-тун бардык түрүндө оорунун белгилери 
билингенде анын диагнозун аныктап, өз убагында жана туура дарылоо үчүн 
врачка эрте кайрылуу зарыл. Кандын көп кетишине жол бербөө, витаминдүү 
тамак-аш ичүү, спортко катышуу, эс алуу менен эмгекти айкалыштыруу — А. к-ту 
болтурбоонун бирден-бир шарты. 
АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО — адамдын жана келечек муундардын 
саламаттыгын сактоо үчүн айлана чөйрөнү коргоо жана жакшыртууга, табигый 
ресурстарды үнөмдүү пайдаланууга багытталган мамлекеттик иш-чаралар 
системасы. Жаратылыштагы кандай гана тиричилик болбосун айлана-чөйрө 
менен өз ара аракетте болуп, анын ресурстарын пайдаланып, анын структурасына 
таасир тийгизип, заттар менен энергиянын тең салмактуулугун жана айлануусун 
өзгөртөт. Адамдар өндүрүш куралдарын жаратып, иш процессинде колдонуп, 
улам жаңы өндүрүш куралдары пайда болгон сайын алардын чөйрө менен болгон 
өз ара аракети өзгөрүп татаалданат. Илимий техникалык прогресстин өсүшү 
менен айлана-чөйрөгө адамдын тийгизген таасири сан жана сапат жагынан 
жогорулап, курч мүнөздө боло баштады. Ошондуктан адамдын жаратылышка 
тийгизген таасири жер жана суу алдына тереңдеп кирип, ошондой эле бийиктеп 
космос мейкиндигине да чыгууда. Адамдар пайда болгон мезгилден бери айрым 
жапайы айбанаттарды колго үйрөтүү жана техникалык өсүмдүктөрдү жаратуу 
менен бирге, бир топ айбанаттардын жана табигый өсүмдүктөрдүн түрлөрүн жок 
кылууга да жетишти, токой аянты кескин азайып, табигый өсүмдүктөр өскөн 
аянттардын ордуна айдоо жерлер пайда болуп, айрым аянттар жасалма токой, 
шалбаа, такыр, чөлдөргө айланууда. Энергетика жана айыл чарбасы үчүн 
курулган суу тосмолор, канал жана сугат системалары жер бетинин жалпы 
көрүнүшүн да өзгөртүүдө. Токойлорду чексиз кыюу, жерди айдоо, жайыттарга 
малды ыксыз жаюу жана ушундай сыяктуу аракеттер акырында жер 
кыртышынын бузулушуна, суу булактарынын өзгөрүшүнө, такырлардын, чаңдуу 
шамалдын пайда болушуна жана башка алып келиши мүмкүн. Азыркы мезгилде 
өнөр жайдын, транспорттун өсүшү, айыл чарбасын химиялаштыруу олуттуу 
коркунуч келтирүүдө. Ошондуктан айлана-чөйрөнүн негизги компоненттери 
болгон атмосфера, аба, суу булактары жана топурак ар түркүн зыяндуу заттар 
менен булганууда. Айлана-чөйрөнүн булганышы негизинен физикалык, 
химиялык жана биологиялык факторлорго байланыштуу. Физикалык булганууга 
аба температурасынын жогорулоосу кирет. 
Ири шаарларда көптөгөн өндүрүш төрдүн жана автомобиль транспортунун 
иштөөсүнөн ызы-чуу көбөйүп, радио, телеборборлордо жана өнөр жайларда пайда 
болгон ультра кыска, өтө жогорку жыштыктагы нурлар да кишинин ден 
соолугуна таасирин тийгизүүдө. 20-кылымдын 2-жарымынан баштап ядролук 
электр энергиясын алуу, ядролук куралды сыноо, радиоизотопторду жана 
иондоштуруучу нурлардын булактарын өнөр жайларда, изилдөө иштеринде жана 
медицинада колдонуу, иондоштуруучу радиациянын деңгээлин жогорулатып, 
дүйнө элдерин тынчсыздандырууда. 
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Айлана-чөйрөнү булгоочу бул физикалык факторлор адамдардын ден соолугуна 
түздөн-түз же кыйыр таасирин тийгизет. Ошондуктан эл арасында социалдык 
оорулардын саны көбөйүүдө. 
Азыркы мезгилде айлана-чөйрөнүн химиялык заттар менен булгануусу да күчөдү. 
Чөйрөнүн булгануусун өзгөчө урбанизация процесси күчөтүүдө. Анткени шаар 
калкынын көбөйүшү менен анын аймагында көп сандаган өнөр жай 
ишканалардын орун алышынан, транспорттун көбөйүшүнөн чөйрөнүн булгануусу 
жогорулап, анын зыяндуу таасири күчөөдө. 
Ар кандай авария жана башка себептердин негизинде деңиз сууларына жылына 
миллиондогон тонна нефть кошулуп, деңиз жээктери булганып, суу 
жаныбарлары жабыркап, дүйнөлүк океандын продуктуулугу төмөндөөдө. Айлана-
чөйрөнүн булганышынын түздөн түз таасиринен адамдардын ууланышы да 
мүмкүн, айрым оорулардын саны жогорулайт, организмдин физиологиялык 
функциясы бузулат, нерв системасы жабыркайт, жагымсыз генетикалык 
өзгөрүүлөргө дуушар болот, көңүл чөгүп, ишке жөндөмдүүлүк төмөндөйт, 
кошумча ыңгайсыздыкты пайда кылат. Ал эми булгануунун кыйыр таасиринен 
тамак-аш азыктары азайып, химикаттар менен иштетилген же өнөр жайга жакын 
талаанын топурагы зыяндуу заттар менен булганып, ал топурактан 
өсүмдүктөргө, жаныбарларга жана кишиге өтүп, жагымсыз таасирин тийгизиши 
мүмкүн. Ал эми андай талаадан алынган түшүмдүн сапаты да төмөн болот. 0. эле 
өсүмдүктөрдө фотосинтез төмөндөп, көмүр кычкыл газдын биосферада 
көбөйүшүнө жана жаратылыштагы кычкылтектин азайышына алып келет. 
Климат жана башка жаратылыш шарттары өзгөрүп, адамдын дем алуусуна, 
нормалдуу жашап, иш аткаруусуна тоскоол болот. Азыркы илимий-техникалык 
прогресс мезгилинде айлана чөйрөнүн булганышы — ар бир мамлекеттин чек 
арасы менен чектелбестен, жалпы адамзаттын алдында турган орчундуу 
проблема. Мындан 20— 30 жыл мурда айлана-чөйрөнүн булганышы жөнүндө 
айрым гана илимпоздор сөз кылса, азыркы кезде бул проблеманын олуттуулугуна 
ишенбегендер сейрек кездешет. Окумуштууларды жана коомдук ишмерлерди 
чөйрөнүн мындан ары да булганышын токтотууга, азайтууга болобу жана 
булгануу улана берсе келечекте жаратылышты эмне күтөт деген ойлор 
тынчсыздандырат. 
Жаратылыш байлыктарынын азайышы жана чөйрөнүн булганышы коомчулуктун 
көңүлүнүн борборунда болуп, бир топ өлкөлөргө аны коргоого багытталган 
керектүү чараларды көрүүсүнө түрткү берди. Чөйрөнү коргоо айрым өнүккөн 
өлкөлөрдө туура жолго коюлган, башкача айтканда токойлорду кыюу алардын 
өсүшүнө жараша пландуу жүргүзүлүп, өзөн, суулардын балыктарынын запасы 
толукталууда, аңчылыкка керектүү айбандардын тукуму көбөйтүлүүдө, аңчылык 
олуттуу көзөмөлдөөгө алынууда жана жер кыртышын эрозиядан сактоо иштери 
кеңири жүргүзүлүүдө. Калк отурукташкан жайларды өнөр жай менен 
транспорттун таштандыларынан, түтүнүнөн, газынан жана башка сактоо 
максатында олуттуу чаралар жүргүзүлө баштады. Ушул максатта АКШ, Улуу 
Британия, Франция, Швеция жана башка өлкөлөрдө атайын чөйрөнү коргоону 
көзөмөлдөөчү мекемелер ачылып, жаратылышты коргоого багытталган чаралар 
ишке ашырылууда. Бирок капиталисттик өлкөлөрдө кошумча чыгымды талап 
кылган чаралар монополиялар тарабынан тоскоолдукка учурап, ишке 
ашырылуусу татаалданууда. Капитализм үчүн өз кызыкчылыгы элдин 
кызыкчылыгынан жогору болгондуктан керектүү чаралар жүргүзүлбөйт же 
жүргүзүлсө да жетиштүү деңгээлде эмес. 
Ошондой эле сырьёлорду комплекстүү иштеткен ыкмалар жаратылышты 
булгануудан сактоодо жакшы натыйжаларды берет. Айлана-чөйрөнү физикалык 
булгануудан сактоодо, жаңы транспортторду чыгарууда алардын 
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кыймылдаткычтарынын ызы-чуусун азайтуучу чаралар каралууда. Өтө баалуу 
көлмө, токой жана башка жаратылыш ресурстарын сактоо боюнча атайын 
чаралар иштелип жатат. Мисалы, Ысык-Көлдүн булганышын азайтуу үчүн көл 
жээгиндеги курорттук зонадагы курулуштарды жөнгө салуу, жаратылышка 
зыяндуу объектилерди көлдөн алыс аралыкка жайгаштыруу, өнөр жай, турак 
жайлардын ыпылас суусун тазалоо жана башка иштер жүргүзүлүүдө. Айлана 
чөйрөнү булгануудан сактоодо коруктардын (Сары-Челек, Токмок жана башка) 
уюшулганы өтө маанилүү. Ошондой эле жаратылыш жөнүндөгү билимди эл 
арасында басма, радио, теле көрсөтүү аркылуу кеңири таратуу зарыл. 
АЙЫГА БАШТОО — оорунун белгилери бара-бара жоголуп, организмдин 
тиричилигинин калыбына келе башташы. Бул мезгилдин айкын чеги жок, себеби 
кээ бир органдын кызматы оору күчөп турганда эле калыбына келет. А. б. тез 
жана жай болуп айырмаланат. А. б-до тамакка оорулуунун табити жана абалы 
оңоло баштайт. Бул мезгилде жалпы организмди чыңдай турган дарылоо жана 
медициналык реабилитация жүргүзүү маанилүү. Кээ бир жугуштуу ооруларда (ич 
келте, дизентерия) А. б. мезгилинде деле оору козгогучу бөлүнүп турат. 
Ошондуктан мындай ооруларга атайын эпидемияга каршы чаралар көрүлөт. 
Айыгуу толук жана толук эмес болуп бөлүнөт. Толук эмес айыгууда оорудан 
бузулган функциялар калыбына толук келбейт, организмдин ыңгайлануусу жана 
эмгекке жарамдуулугу азыраак болот. Толук айыкканда организмдин оорудан 
бузулган функциялары, эмгекке жарамдуулугу толук калыбына келет. 
АЙЫКТЫРУУ ФИЗКУЛЬТУРАСЫ — ар кандай оорулардын алдын алуу жана 
дарылоо максатында дене тарбия көнүгүүлөрүн пайдалануу методу; 
медициналык реабилитациянын (калыбына келтирүүнүн) негизги ыкмасы. Аны 
туура пайдалануу тез айыгууга, эмгекке жөндөмдүүлүктү калыбына келтирүүгө 
түрткү берет. 
Адамдын күнүмдүк турмушунда булчуңдардын дайыма талбай иштеп турушу 
анын өмүр сүрүшүнүн закон ченеми. Кыймыл-аракетти ден соолукту чыңдоо 
жана оорудан дарылоо максатында колдонуу адамзаттын тарыхында кеңири 
орун алган. Байыркы Греция врачтары Гиппократ, Асклепиад, Байыркы Рим 
врачы Гален жана башка физкультура көнүгүүлөрүн дарылоодогу негизги 
компонент деп эсептешкен. Бул максатта дем алуу көнүгүүлөрү, массаж жана 
башка дене тарбиялык көнүгүүлөр колдонулуп келген. Өзгөчө дем алуу 
органдарынын, кан айлануу процессинин бузулушунда, омуртка тутумунун 
кыйшаюусунда, кол, бут сынганда же чыгып кеткенде пайдаланылган. Белгилүү 
врач жана илимпоз Авиценна кыймыл-аракетти оорудан айыктыруу жана аларды 
алдын алуу максатында колдонууну жайылтууга аракеттенген. Анын көп томдуу 
«Дарылоо илиминин канону» аттуу эмгегинде күнгө күйүү, абада болуу, убагында 
тамактануу, гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасоо, жөө басуу, эс алуу, ат минүү 
жана башка кеңештер берилген. Көрүнүктүү орус окумуштуулары М. Я. Мудров, Н. 
И. Пирогов, С. Г. Зыбелин, С. П. Боткин, П. Ф. Лесгафт жана башка гимнастика, 
кыймыл, массаж, организмди чыңдоо жана эмгек менен дарылоонун чоң 
маанисин белгилешкен. 
А. ф. Улуу Октябрь рев-ясынан кийин гана илимий негизде калыптана баштады. 
СССРде А. ф-нын өнүгүшү советтик саламаттыкты сактоо жана массалык 
физкультура кыймылынын жетишкендиктери менен тыгыз байланыштуу. А. ф. 
Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында кеңири колдонулуп, миңдеген 
жоокерлердин ден соолугун чыңдоого көмөкчү болду. 
Азыркы мезгилде А. ф. ооруканаларда, санаторийлерде, профилакторийлерде, 
поликлиникаларда комплекстүү дарылоонун бир ыкмасы катары пайдаланылат. 
Дарылоо максатында көнүгүүлөрдү дозалап аткаруу (машыгуу) А. ф-нын 
мүнөздүү өзгөчөлүгү болуп саналат. Анын негизги каражаты — дене тарбия 
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көнүгүүлөрү. Ал бүтүндөй организмди чыңдоочу жалпы [жөнөкөй гимнастикалык 
көнүгүүлөр, жөө жана лыжада жүрүү, теренкур, кыймылдуу оюндар (бадминтон, 
волейбол жана башка), сууда сүзүү, туризм жана башка] жана айрым органдардын, 
системалардын бузулган функциясын калыбына келтирүүгө багытталган атайын 
машыгууларга бөлүнөт. Гимнастикалык көнүгүүлөр анатомиялык принципте — 
белгилүү булчуңдардын (кол, бут, курсак булчуңдары) топтору үчүн, 
активдүүлүгү боюнча пассивдүү жана активдүү болуп айырмаланат. Пассивдүү 
көнүгүүлөрдү оорулуу өз алдынча же методисттин, инструктордун жардамы 
менен аткарат. Активдүү көнүгүүлөрдү оорулуу өзү жасайт. Атайын машыгуулар 
үчүн көнүгүүлөрдүн бул же тигил тобу тандалып алынат, мисалы, курсак 
булчуңдарын чыңдоо үчүн тик туруп, отуруп жана жатып жасоочу көнүгүүлөр 
аткарылат. Мында атайын тандалып алынган жана методикалык жактан 
иштелип чыккан көнүгүүлөрдүн комплекси колдонулат. Врач көнүгүүлөрдү 
сунуш кылууда оорунун мүнөзүн, өзгөчөлүгүн, органдардын жана системалардын 
өзгөрүү даражасын, оорунун стадиясын, ошондой эле аны менен бир мезгилде 
жүргүзүлүүчү дарылоону эске алат. Дене тарбия көнүгүүлөрү нерв системасынын 
бузулган функцияларын калыбына келтирип, сергитүүчү таасир берет; 
дарылоонун башка каражаттарынын таасирин күчөтөт, оорудан айыгуу тездейт. 
А. ф. менен машыгуунун тарбиялык мааниси да бар; оорулуу системалуу түрдө 
дене көнүгүүлөрүн жасоого көнүп, бул анын күнүмдүк адатына айланып, 
турмуштук керектөөсүнө өтөт. Ал дарылоонун башка каражаттары сыяктуу эле 
врачтын көрсөтмөсү жана көзөмөлү менен жүргүзүлөт. Кээде оорулуу 
адамдардын физкультура менен өзүн өзү дарылоого аракеттенүүсү (мисалы, 
чуркоо) туура эмес. Дарылоо гимнастикасы атайын методика менен ар кандай 
ооруга карата жеке, 2—3 оорулууга жана оорулуулардын тобуна берилет. 
Оорулууга үй шартында өзүнчө машыгууларды берүүдө өзүн контролдоо боюнча 
атайын сунуштар берилет. 
 
 

 

 

1—сүрөт. Айыктыруучу 
гимнастиканын ар кандай 
көнүгүүлөрү. 
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2— сүрөт. Курсак булчуңдары үчүн 
көнүгүүлөр.: 1—5— көнүгүүлөрдүн 
ырааттуулугу. 

Түзөтүүчү гимнастика дарылоо гимнастикасынын бир түрү болуп эсептелет, ал 
таяныч-кыймыл аппаратынын кээ бир ооруларында колдонулат. Организмдин 
өсүү мезгилинде, айрыкча жаш өспүрүмдөргө түзөтүүчү гимнастика келбетти, 
омуртканын кыйшайышын, бүкүрөйүүнү оңдоодо жакшы натыйжаларды берет. 
Оорулуунун жашын, кесибин жана кыймыл активдүүлүгүн, оорунун өзгөчөлүгүн 
эске алуу менен акырындап көнүгүүлөрдү татаалдатуу, дайыма узак мезгилге 
машыгуу сүрөт. Курсак булчуңдары үчүн жатып жасоочу көнүгүүлөр: 1—13— 
көнүгүүлөрдүн ырааттуулугу. 
 

 
Курсак булчуңдары үчүн отуруп 
жасоочу көнүгүүлөр: 1—3— 
көнүгүүлөрдүн ырааттуулугу. 
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Курсак булчуңдары үчүн отуруп 
жасоочу көнүгүүлөр: 1—13— 
көнүгүүлөрдүн ырааттуулугу. 

А. ф-нын натыйжалуу болушуна шарт түзөт. Ага кошумча механотерапия, эмгек 
менен дарылоо, массаж, организмди чыңдоо жүргүзүлөт. Узак убакыт төшөккө 
жатып, алсызданып калган оорулууга А. ф-н колдонуу максатка ылайык. 
А. ф. травмаларда жабыркаган кол-буттун функциясын калыбына келтирүүдө, 
жарааттардын айыгышын тездетүүдө, сөөк-булчуң аппаратынын жана 
муундардын ооруларын дарылоодо кеңири колдонулат. Хирургиялык практикада 
А. ф. операциядан кийинки кабылдоолордун алдын алууга жана операциялык 
жарааттын айыгышын тездетүүгө жардам берет. Ички ооруларды дарылоодо 
олуттуу мааниге ээ, айрыкча жүрөк-кан тамыр системасынын (жүрөктүн ишемия 
оорусу, миокарддын инфаркты), дем алуу органдарынын ооруларында (катуу 
кармаган жана өнөкөт пневмония, өпкө эмфиземасы, бронх астмасы жана башка) 
колдонулат. Ошондой эле зат алмашуу бузулуудан болгон ооруларда (семирүү, 
подагра, кант диабети жана башка) да пайдаланылат. 
 

 
Кардиология илим изилдөө 
институтунда оорулуулар 
айыктыруучу физкультура жасап 

 
www.bizdin.kg

20



жаткан учуру. 

Шал, невроз, жугуштуу оорулардын натыйжасында борбордук жана четки нерв 
системасынын жабыркоолорун калыбына келтирүүдө мааниси чоң. А. ф. — 
аялдардын кош бойлуу мезгилинде, төрөгөндөн кийин жана өнөкөт 
гинекологиялык ооруларды дарылоодо негизги элемент. Ичеги-карын ооруларын 
дарылоодо А. ф-н колдонуу боюнча көп тажрыйбалар топтолду. Азыркы илимий-
техникалык прогресстин убагында, күч эмгеги автомат, машиналар менен 
алмашып, кыймыл активдүүлүгү азайып, нерв системасына күч келип жаткан 
мезгилде А. ф. өзгөчө мааниге ээ. Кыймылдын аздыгы эртең мененки гимнастика, 
физкультура, спорттун ар кандай түрлөрү менен машыгууну талап кылат. 
Оорулуунун күн тартибине түрдүү кыймылдарды (сейилдөө, атайын гимнастика 
жана башка) киргизүү кыймылдын жетишсиздигинен болуучу оор кесепеттерден 
сактайт жана организмдин жалпы абалын жакшыртат. 
АЙЫЛ ЧАРБА УУ ХИМИКАТТАРЫ (пестициддер) — өсүмдүк зыянкечтерин, 
илдет козгоочу козу карындарды, микроорганизмдерди, отоо чөптөрдү, оору 
таратуучу мителерди жок кылуучу химиялык заттар. Аларды колдонуу 
эрежелерин бузуу организм үчүн өтө коркунучтуу. Пестициддер атмосфераны, 
жер кыртышын, сууну булгайт, азык-түлүктүн составына сиңип калат. Киши 
организмине дем алуу органы, тери жана ичеги-карын жолу аркылуу кирет. 
Пестициддерди кампада сактоодо, ташууда, чачууга даярдоодо, чачуу убагында 
жана натыйжасын текшерүүдө, атайы эрежелер одоно бузулганда ууланууга 
дуушар кылат. Уулануунун клиникалык белгилери пестициддердин түрүнө, 
организмге киришине жана өлчөмүнө жараша болуп, кээде катуу башталып 
адамды оор абалга жеткирет; айрым учурда өлүмгө дуушар кылат, аз-аздан кирсе 
өнөкөт ууланууга алып келет. Пестициддер менен иштегендер атайын 
каражаттар жана кийим (респиратор, противогаз, чаңдан сактоочу көз айнек, 
халат, мээлей, бут кийим) менен камсыз болушу керек. Гранозан, меркантофос, 
тиофос сыяктуулар менен 4 саат, гексахлоран, гепталоран жана башка менен 6 
саат гана иштөө белгиленген. Ар бир жумушчу пестициддер менен иштер 
алдында жана иштеп жүргөндө медициналык текшерүүдөн өтүп турат. Ден 
соолугу начарлар, 18ге толо электер, аялдар 50дөн, эркектер 55 жаштан ашканда, 
боюнда бар жана бала эмизген аялдарга, атайы даярдоодон өтпөгөндөргө, 
алкоголь ичкиликтерин ичкендерге пестициддер менен иштөөгө тыюу салынат. 
Уу химикаттарды калк жашаган жерден, мал короолорунан, суудан 200 м 
алыстыкта атайы курулган же ылайыкталган кампаларда гана сактоо керек. 
Аларды ташуучу машиналардын кузовдору темир менен капталып, 
пайдаланылгандан кийин аны тазалап, жууп туруу зарыл. Желдин ылдамдыгы 4 
м/секдан ашса чаңдатуу, чачуу, үрөндү дарылоо жумуштары токтотулат. Бул 
жумуш эртең мененки же кечки салкында жүргүзүлсө адамга коркунучу азыраак 
болот. Дарыланган үрөн, урук салынган идиштердин капталына «Ууктурулган!», 
«Уу!» деген белгиде штамп басылышы талап кылынат. Урук сепкичтерди, 
машиналарды жумуштан кийин атайын жерде жууп тазалаш керек. Жараксыз 
болуп калган тараларды өрттөп, күлүн көөмп таштоо талапка ылайык. Металлдан 
жасалган таралар жууп тазалангандан кийин складга кайтарылып берилүүгө 
тийиш. Жумушта кийилүүчү атайын кийимди уу химикат сакталган имаратка 
коюуга же үйгө алып кетүүгө тыюу салынат. Аларды өзүнчө бөлүнгөн таза, кургак 
үкөктө же бөлмөдө сактоо талап кылынат. Уу химикаттарды айыл чарбасында 
кеңири колдонуу тамак продуктуларын булгап, аны менен тамактанганда 
ууланууга дуушар кылат. Алар өсүмдүктүн желүүчү бөлүгүнө да чогулат. 
Жаныбарларды жана үй канаттууларын эктопаразиттерден тазалоодо, мал 
булганган тоют жегенде, анын сүтү, эти жана жумурткасы да ууланат. 
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Ошондуктан малды жана канаттууларды, тамакка колдонулуучу жана 
техникалык өсүмдүктөрдү, дары өсүмдүктөрүн, мөмө, козу карын тере турган 
токойду, ошондой эле тамак-аш кампаларын, тегирменди, мал сарайды жана 
башка уу химикаттар менен иштетүүдө анын мөөнөтүн, керектелүүчү нормасын, 
агрегаттык абалын жана концентрациясын өтө так эске алуу зарыл. Пестициддер 
менен айыл чарба эмгекчилери гана эмес бакча өсүмдүктөрүн, огородду, короо-
жайларды чычкан, таракан, кантала жана башка чымын-чиркейлерден арылтууда 
пестициддерди кароосуз таштап коюу иштеп жаткан кишиге, айлана-
чөйрөдөгүлөргө да коркунуч туудурат. Иш жүргүзгөн жайларда ар бир 
пестициддин түрүнө карата аптечкалар уюштурулуп, иштегендердин бардыгы 
аны пайдаланууну билүүсү талапка ылайык. 
Уулануунун бир аз эле белгиси байкалса организмге уу химикаттын киришин 
дароо токтотуп, тез врачка кайрылуу зарыл. Врач келгенче жабыркаган кишини 
таза абага чыгарып, булганган көзүн, терисин жууп тазалап, кийимин 
алмаштырып, суу же марганец кычкыл калийдин мала кызыл эритмесин ичирип, 
кайра кустуруп, карынды уудан тазалоо зарыл. Эгер ууланган киши акыл-эсин 
жоготуп койсо кустурууга болбойт. Кускандан кийин жарым стакан суу менен 2—
3 чоң кашык активдештирилген көмүр берип, андан кийин ич алдыруучу туз (1/2 
стакан сууга 20 г магний же натрий сульфатын) ичирүү керек. Дем алуу 
начарлаганда кебезди нашатырь спиртине салып жыттатуу, эгер такыр дем албай 
калса дароо жасалма дем алдыруу зарыл. 
Тырышуу болгон учурда ууланган кишини тынч жаткыруу талап кылынат. 
Фосфор органикалык бирикмелерден ууланганда шилекей агып, көздүн кареги 
кичиреет, дем алуу кыйындайт, булчуңдар тартылат. Жапа чеккен кишиге врач 
же фельдшер келгиче 3—4 таблетка бесалол берүү керек. Ошондой эле к. Уулануу. 
АККЛИМАТИЗАЦИЯ — өсүмдүк, жаныбар жана кишинин жаңы климаттык 
шартка көнүүсү. Адамдын А-сы адаптациянын бир формасы. Ал организмдин зат 
алмашуусунун жана функциясынын өзгөрүшү менен коштолот. Жердеги 
тиричиликтин өөрчү процессинде А-га жөндөмдүүлүк пайда болуп, ал ар кандай 
климаттык зоналарга жана климаттын циклдүү өзгөрүүсүнө байланыштуу. 
Адамдын жаңы климаттык жана географиялык шартка көнүгүүсүндө 
биологиялык процесстер менен бир катар социалдык-экономикалык факторлор: 
эмгек жана тиричилик шарты, тамактануу мүнөзү, кийим, турак жай жана башка 
маанилүү орунда болот. Дени соо кишиде А. процесси оңой, функциялары 
бузулбастан эле өтөт. Табигый оор шарттарда, мисалы, Четки Түндүктө, 
Антарктидада адаптация механизми өтө күчтүү жүрүп, кээ бир функциянын 
өзгөрүүсүнө алып келет. 
Ысык климатта А. табиттин начарлашы, ичеги функциясынын жана уйкунун 
бузулушу, жугуштуу ооруларды тез жуктуруу менен коштолот. Мында суу-туз 
алмашуу бузулуп, булчуңдун жыйрылуусу начарлайт, өтө тердеп, заара аз 
бөлүнүп, дем алуу, тамырдын кагышы тездейт. Күнгө күйүү ультракызгылт көк 
радиациянын ашыкча таасиринен сактайт. Экватордогу нымдуу тропик токоюнда 
кишинин А-сы абдан оор болот. Дене абдан ысып кетсе ысык урууга, ысыктыктан 
өтө арыктоого, минерал заттын тер аркылуу көп бөлүнүшүнө дуушарлантат. 
Мындай учурда суу-туз режимин сактоо, туура тамактануу, ылайык кийим кийүү, 
имаратка кондиционерлерди коюу керек. Бара-бара жогорку температурага жана 
нымдуулукка организм көнүп, зат алмашуу жана башка физиологиялык 
функциялар калыбына келе баштайт. 
Бийик тоо деңиз деңгээлинен канчалык жогору болсо, ошончолук А. татаал болот 
(к. Түтөк). Кээде климатты алмаштыруу организмге жакшы таасир берет, 
ошондуктан мындай жер которуу курортологияда кеңири колдонулат. А-нын 
организмге өтө таасир этпей өтүүсү үчүн ар кандай медициналык тандоо 
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жүргүзүлөт. Ар кандай ооруларга тиги же бул климаттык шарттын тийгизген 
таасири аныкталат. Элдүү пункттарды жана үйлөрдү климаттык өзгөчөлүккө 
жараша куруунун, климатка жараша кийим менен камсыз кылуунун, тамак, эмгек 
жана эс алуу режимин сактоонун мааниси чоң. 
А. процессине ичкилик терс таасир берерин унутпоо керек.  
АКРОБАТИКА — гимнастика көнүгүүлөрдүн бир түрү, А. менен машыгууда 
кыймыл координациясы, ийкемдүүлүк, күчтүүлүк, өз денесин башкарууга ээ 
болуу, кайраттуулук, чечкиндүүлүк өнүгөт. А-лык көнүгүүлөр келбеттин туура 
калыптанышына, вестибуль аппаратынын функцияларынын жакшырышына (тең 
салмактуулук, дененин ар кандай абалында мейкиндикте багыт алуу) түрткү 
берет. А. космонавттарды, парашютисттерди атайын даярдоодо пайдаланылат. А-
нын элементтери мектептеги балдардын дене тарбия системасында, 
гимнасттардын, сууга секирүүчүлөрдүн, футболчу, хоккейчилердин жана башка 
машыгууларында колдонулат. Балдардын А. боюнча машыгууларын врачтын 
уруксаты менен 8—9 жашынан баштоого болот. Мелдештерге катышууга 10—12 
жашынан уруксат берилет. А. боюнча машыгууда жана мелдештерде такай 
врачтык көзөмөл талап кылынат. А-да коопсуздук, өзүн өзү коопсуз кылуу 
эрежелерин сактоо өтө маанилүү.  
АКРОМЕГАЛИЯ — өсүү гормонунун ашыкча бөлүнүшүнөн пайда болгон эндокрин 
оорусу. Көбүнчө организмдин өсүшү токтогондон кийин пайда болот. Кол, бут, 
баш сөөктөрүнүн, ички органдардын көлөмү чоңоёт, зат алмашуу бузулат. А-ны 
пайда кылуучу себептер толук изилдене элек. Көпчүлүк ооруларда бул оору 
гипофиздин шишиги (к. Эндокрин системасы) менен байланыштуу. Айрым 
учурларда өсүү гормонунун ашыкча бөлүнүп чыгышы, баш травмасы, психикалык 
травма, өнөкөт инфекциялар себеп болот. А. Аз кездешет. 
 

 
Акромегалиядан жабыркаган 
адамдын кол чеңгели менен бут 
кетменинин өзгөрүшү; оңдо — 
соо адамдын кол чеңгели менен 
бут кетмени (салыштыруу 
үчүн). 
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Көбүнчө 18—35 жаштагы аялдар оорушат. Оору акырындык менен өөрчүйт, ал 
кетип, кол ооруп, сезгичтиги бузулат, мурун, алдыңкы жаак чоңоюп, беттин 
формасы өзгөрүлөт. Эриндер калыңданат, тил чоңоюп, оозго араң батат. Маңдай, 
мурун жана желкенин териси калыңданат. Кол чеңгели менен бут кетмени 
жооноёт. Оорулуунун башы ооруп, тез чарчайт, көз начар көрүп, жыныс 
бездеринин функциясы бузулат. А. менен ооругандар дайыма эндокринолог, 
окулист жана невропатологдун көзөмөлүндө болууга тийиш. Азыркы дарылоо 
методдору (нур менен дарылоо, гормон менен дарылоо) өсүү гормонунун ашыкча 
бөлүнүшүн азайтып, оорулуунун абалын жеңилдетет. 
АКРОПАРЭСТЕЗИЯ — бут кетмени менен колдун манжаларынын уюп, 
чымыроосу. Мында сайгылашкандай, ачышкандай, бир нерсе жөргөлөп кеткендей 
жагымсыз сезим туулат. А. көбүнчө түнкүсүн пайда болот. Күндүз буттун же 
колдун ыңгайсыз абалда туруп же андагы кан тамырлардын, нервдердин 
басылып калуусунан болушу мүмкүн. Ошондой эле башка оорулардын (моюн 
остеохондрозу, невроз, акромегалия жана башка) белгиси болушу ыктымал. 
Дарылоодо кан тамырды кеңейткич дарылар колдонулат.  
АК СУЮКТУК — аялдардын жыныс органдарынан күчөп бөлүнгөн секрет. Ден 
соолугу таза аялдарда жатын жана жатын моюнчасынын былжырлуу 
катмарынын секрециясы мезгили менен, мисалы, этек кир алдында жана андан 
кийин, жыныстык жетилүү мезгилинде, кош бойлуулукта көбөйүп турат, бирок 
бул бөлүнүүлөр өздүк гигиенаны сактаган аялдарда байкалбайт. Өзгөчө жыттуу 
суюктук бөлүнүп, жагымсыз суулануу, кычышуу, ачышуу аялдардын жыныс 
органдарынын (мисалы, аднексит, вульвовагинит, кольпит жана башка) же 
организмдин айрым ооруларында (мисалы, туберкулёз, аз кандуулук, кант 
диабети, жүрөк оорулары) байкалат. А. с. жыныс кынынын капталы ылдый 
түшүүдөн, өздүк гигиенаны сактабоодон, бойго болтурбоо максатында химиялык 
заттарды узакка колдонуудан, концентрацияланган дезинфекциялоочу эритме 
менен кынды жуугандан, ич каткандан жана аз кыймылдоодон жана башка 
болушу мүмкүн. Жатындын, жатын түтүктөрүнүн, жатын моюнчасынын, жыныс 
кынынын, вестибулдук А. с. болуп айырмаланат. Өзгөчөлөнгөн бөлүнүү пайда 
болгондо дароо врач-гинекологго кайрылуу керек. Алдын алуу максатында 
аялдар мезгили менен профилактикалык текшерүүдөн өтүп туруулары зарыл. 
АКТИНОМИКОЗ — актиномицет козу карындары пайда кылуучу жугуштуу оору. 
Кишиде чанда жолугат (көбүнчө бодо малдарды жабыркатат). А. көбүнчө моюнда, 
жаакта, ич көңдөйүнүн органдарында жана өпкөдө болот. Сырткы А-до териде же 
былжырлуу челде сезгенүү пайда болот. Ал ичинен ириңдеп, ириңдүү көңдөйлөр 
жана тешик пайда болуп, жарылганда ириң сыртка чыгат; териде көптөгөн 
тешиктер пайда болот. Ички органдар А. менен жабыркаганда бул органдардын 
иши бузулат. А-ду өз учурунда дарылоо оорудан толук айыгууга алып келет. 
Дарылоо канчалык эрте башталса, ошончолук натыйжалуу болот. 
Оорунун козгогучтары жаратылышта кеңири таралган: топуракта, көпчүлүк 
жаныбарлардын тамак сиңирүү жолдорунда, дан өсүмдүктөрдүн башында 
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жолугат. Адамдын ооз көңдөйүндө, ичеги-карында, дем алуу жолдорунда 
актиномицеттер сапрофит түрүндө жашашат. Алар организмдин коргонуу 
функциясын төмөндөтүүчү белгилүү шарттарда (суук тийүү, аллергиялык абал, 
пародонтоз, аппендицит, өпкөнун сезгениши же туберкулёзу) оору козгоочу 
касиетке ээ. Ошондуктан А-дун алдын алууда ар кандай сезгенүү ооруларын, 
айрыкча ооз көңдөйүнүн өнөкөт сезгенүү ооруларын өз учурунда дарылоонун 
жана бузулган тиштерди алдыруунун, дарылоонун мааниси чоң.  
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ — акушер-гинекологиялык патология, гинекология 
ооруларын аялдын алуу жана дарылоо, боюнда бар аялдарга медициналык 
байкоо жүргүзүү, төрөттө жана төрөттөн кийинки мезгилде врачтык жардам 
көрсөтүүчү атайын даярдалган адис-врач.  
АКУШЕРКА — төрөт үйлөрүндө, аялдар консультациясында аялдарга өз алдынча 
акушер-гинекологиялык жардам көрсөтүүчү атайын орто билимдүү медициналык 
кызматкер. А. боюнда бар аялдарды диспансердик каттоого алып, байкоо 
жүргүзөт, акушердик анамнез, патронажды жыйнайт, ошондой эле 
санитариялыкагартуу ишин жүргүзөт, аялдарды төрөткө психикалык жактан 
даярдап (к. Төрөт), төрөт учурунда жана төрөттөн кийин медициналык жардам 
көрсөтөт. Шашылыш учурларда врач келгенче врачка чейинки медициналык 
жардам берет. А-ларды даярдоо жана кайра даярдоо медициналык окуу жайларда 
жүргүзүлөт.  
АКУШЕРЛИК — клиникалык медицинанын кош бойлуу мезгилде, төрөт 
убагында, төрөттөн кийин аялдын организминде болуучу кадимки жана 
патологиялык процесстерди изилдөөчү бөлүмү. Ал — медициналык илимдин 
байыркы тармактарынын бири. Анын негизги проблемалары — кош бойлууларга 
(мисалы, талгак болгондо), төрөткө жардам берүүнүн натыйжалуу ыкмаларын 
жана төрөттөн кийинки мезгилдерде болуучу кабылдоолордун (кан кетүү жана 
башка) алдын алуу чараларын, ошондой эле кабылдоолордо энеге, курсактагы 
жана төрөлгөн балага жардам берүү чараларын иштеп чыгуу. А-тин практикалык 
мааниси кош бойлуу аялдарга, төрөт убагында жана төрөттөн кийин, ошондой эле 
төрөлгөн балага медициналык жардам көрсөтүү болуп эсептелет. Азыркы А. жана 
гинекология бир дисциплинаны түзөт.  
АКЦЕЛЕРАЦИЯ — балдар менен өспүрүмдөрдүн боюнун, акыл-эсинин жана 
денесинин тез өсүшү. Азыркы балдар менен өспүрүмдөр мурдагы өз 
жашташтарына караганда ар бири жаш өзгөчөлүгү боюнча бою жана салмагы 
артууда. 1970-ж. москвалык 6 жашар бала 1906-жылдагы өз курбалдашынан бою 
7 смге бийик, салмагы 2,4 кгга оор болгон. Сүт тиштери эрте чыгат, ал туруктуу 
тиштер менен эрте алмашат, скелет эрте сөөктөнөт (катыйт). Натыйжада өсүү 
өткөн бир нече 10 жылдарга караганда 2 — 3 жылга эрте токтойт. А-да дене 
көлөмү гана өспөй, жыныстык жактан да эрте жетилет. Мисалы, 1932-ж. 
москвалык кыздын этек кири 15 жаш 2 айда болсо, 1970-ж. 12 жаш 7 айда келген. 
Өсүү жана өөрчүүдөгү А. бардык жерде байкалганы менен анын темпи ар кандай. 
Ири шаарларда тез, майда шаарлар менен кыштактарда жай жүрөт. Дененин тез 
өсүүсү менен бирге организмдин кээ бир функцияларынын күчөшү байкалууда: 
мисалы, жүрөктүн кагуусу жана артерия басымы чоң кишилердин көрсөткүчүнө 
эрте жетип, тил эрте чыгып, булчуң күчү эрте жетилүүдө. Бирок балдардын 
психикалык өнүгүүсү да бир мезгилде жүрүүдө деп далилдөөгө болбойт. Бул 
фактылар өспүрүмдөр эрте бойго жетет деп айтууга жетишсиз. А-нын себептери 
жөнүндө ар кандай гипотезалар бар: бир катар илимпоздор күн нурунун 
ургаалдуу таасири, тамактануунун жакшырышы, электр магниттик жана 
иондоштуруучу нурлануунун таасири деп далилдесе, экинчилери жашоо шарттын 
жакшырышы, тамак-аштын витаминдүүлүгү жана арбын болушу, балдар 
ооруларынын азайышы, радио, телекөрсөтүүлөр, басма сөз аркылуу көп 
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жаңылыктарды билүү балдардын ар тараптан тез өсүшүнө шарт түзөт дешет. 
Бирок, бул гипотезанын бири да туура деп далилдене элек. А-да тигил же бул 
факторлор негизги ролду ойношу мүмкүн. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде 
балдардын жана өспүрүмдөрдүн боюнун өсүшү жана өөрчүшү токтоп, бою 
кичирейип, салмагы азайып, жыныстык жактан жетилүүсү жайлап кеткен. Согуш 
бүткөндөн кийин, А. процесси жаңыланып, бат эле дене жагынан өсүү деңгээли 
эки эсе жогорулаган. Бул дагы А-нын социалдык шартынын бир далили болуп 
эсептелет. 
Балдардын жана өспүрүмдөрдүн ден соолугуна А-нын оң жана тескери таасирин 
ырастоочу жетишерлик далилдер азырынча жок. 
АК ШИШИК (күпчөк) — организмдин тканы менен көңдөйүнө суюктуктун 
ашыкча чогулушу. Көбүнчө териде, тери алдындагы май клетчаткада, плевра 
жана ич көңдөйлөрүндө, калта жана башкаларда байкалат. А. ш. суюктугунун 
составында суу, натрий жана калий туздары, бир аз белок жана лейкоциттер 
болот. Кан тамыр капилляры аркылуу ткань суюктугу менен кан суюктугунун 
ортосунда дайыма алмашуу жүрүп турат. Кан тамырдын капталы аркылуу 
тегерегиндеги тканга суюктук бөлүнөт. А. ш. кан тамырдан тканга суюктук көп 
бөлүнүп, бирок кайра сиңүү кыйындаса же такыр токтоп калган учурда пайда 
болот. Кан тамырда жана анын тегерегиндеги тканда калийдин жана натрийдин 
өлчөмүнүн өзгөрүшү да А. ш-ке алып келет. Буга кан тамырдын өтө жабыркашы, 
кысылып калуусу веналардын варикоздук кеңейишинде, тромбофлебитте 
кандын жай жылышы, жүрөк ишинин начарлашы, бөйрөк оорулары (к. Нефрит) 
түрткү болот. А. ш. менен коштолуучу ооруларда суу-туз алмашуу бузулат. 
А. ш. жалпы жана жергиликтүү болуп айырмаланат. Жалпы А. ш. денени, кол-
бутту симметриялуу басат. Ал жүрөк начарлаганда, бөйрөктүн кээ бир 
ооруларында, боордун циррозунда байкалат. Жергиликтүү А. ш. вена кысылып 
калганда же сезгенүү реакциясынын натыйжасында болот. А. ш. басканда 
органдын, дене бөлүгүнүн, кол-буттун формасы бузулат. 
Көпкө А. ш. басканда ал жердин тканы азыктанбай, инфекция кирип, жаранын 
пайда болушуна шарт түзүлөт. Бул учурда терини травмадан сактоо, таза кармоо, 
одуракай ич кийим кийбөө, ич кийимди бат-бат алмаштыруу, марганец кычкыл 
калийдин мала эритмеси менен терини сүртүү, теринин сыйрылган жерине 
бриллиант жашылынын 1%түү эритмесин сыйпоо керек. 
А. ш. баскан оорулуу өзүн-өзү контролдоп, кабыл алган жана бөлүп чыгарган 
суюктукка көз салуусу, тамакка кошулган тузду өтө аз пайдалануусу зарыл. 
Азыркы медицинанын жетишкендиктери, заара айдама дарылар туз-суу 
алмашууну жөнгө салат. Ошондой эле калийи көп тамак (сүт азыктары, абрикос, 
кургак өрүк жана башка) сунуш кылынат. Жүрөгү, боору, бөйрөгү оорулуулардын 
врачка өз убагында көрүнүп туруусу А. ш-тин алдын алат.  
АКЫЛ ЭМГЕГИНИН ГИГИЕНАСЫ. Акыл эмгегинде организмге жогорку талап 
коюлат. Акыл эмгеги менен көп иштеген киши мезгили менен кыймыл-аракеттүү 
жумуш жасаса же спортко кызыкса анын акыл жагынан болгон жөндөмдүүлүгү 
жогору болору аныкталды. Акыл эмгегин ийгиликтүү аткарууда күн тартибинин 
мааниси чоң. Күн тартибин сактабаган киши бат чарчайт, эмгек өндүрүмдүүлүгү 
аз болот. 
Жумуш күнүнүн өндүрүмдүүлүгүн арттыруу үчүн эс алууну туура уюштуруу 
зарыл. Эс алуу туура уюштурулуп жана активдүү өтүп турууга тийиш. Эс алууну 
шаардан сырткары жаратылыштын кооз жерлеринде өткөрүү максатка ылайык 
келет. Акыл эмгегинде иштегендер үчүн эртең менен гигиеналык гимнастика 
жана суу процедурасы сунуш кылынат. Күндө жумушка жөө баруу жана жөө 
кайтуу сыяктуу адаттар эң эле пайдалуу. 
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Уйку нерв системасынын чарчаган клеткаларына тынчтык берет. Адам суткасына 
7—8 саат уктоого тийиш. Уктар алдында өтө күчтүү эмоциялык сезимге 
берилүүнүн зарылчылыгы жок, анткени ал уйкунун өз убагында келишине 
тоскоолдук кылат. Туура уюштурулган уйку «пассивдүү» эс алуунун негизги 
формасы болуп, активдүү эс алуу менен туура айкалышып туруусу керек. 
Иш бөлмөсү кенен, жарык, таза болгону жакшы. Акыл эмгегинде маанилүү 
гигиеналык шарттардын бири — тынчтык. Иштеген жердеги ызы-чуу, тарсылдак, 
тамекинин түтүнү кишинин организмине терс таасир этип, тез чарчатат. Ар 
дайым таасир эткен ызы-чуу жеке гана угуу анализаторун чарчатпастан, угуу 
органын да начарлатып, организм бүтүндөй чарчайт. Ошондой  эле акыл эмгегине 
алкоголь ичимдиктеринин зыяны өтө чоң. Акыл эмгегинде көп чарчабоо үчүн иш 
ордун туура уюштуруу зарыл. Столдун үстүндөгү буюмдардын ашыкча көптүгү 
алагды кылып, көңүл топтоого тоскоолдук кылат, ошондуктан ашыкча 
буюмдарды алып таштап, керектүүлөрүн гана жайгаштыруу талапка ылайык. 
Туура тамактануу организмдин бардык функциялык жөндөмдүүлүгүн өөрчүтөт. 
Акыл эмгегинин мезгилинде зат алмашуунун күчөшү, мээнин жана башка 
ткандардын керектүү заттарды көп талап кылуусу изилдөөлөрдө аныкталган. 
Ошондуктан, акыл эмгеги менен иштегендердин рационунда белок, май, углевод, 
минерал туздар, витаминдер (В, В|, В|2, С, РР) жетишерлик өлчөмдө болгону өтө 
зарыл. 
Эмгектин, айрыкча акыл эмгегинин натыйжалуулугу үй-бүлөдөгү жана иштеген 
жердеги психологиялык атмосферага, адамдын көңүлүнүн ачык, сергек болушуна 
байланыштуу. Ошондуктан эмгек коллективинде тынчтык, ак ниеттүү мамилелер 
элди эмгекке уюштурат. 
АЛА (витилиго) — теринин айрым жерлеринде меланин пигментинин 
жоголушунан ар кандай көлөмдөгү жана формадагы ак тактардын пайда болушу 
менен мүнөздөлгөн оору. А-нын себептери белгисиз; нерв-эндокриндик 
бузулуулардан болушу мүмкүн. Көбүнчө жаш аялдар оорушат. Тактар бири-
бирине кошулуп, көлөмү чоңоёт. Так бар жердеги чачтар да агарат. А. 
организмдин жалпы абалына таасир тийгизбей, косметикалык дефект катары 
гана тынчсыздандырат. Айрым тактар өзүнөн өзү жоголушу мүмкүн. Дарылоо 
врачтын көрсөтмөсү менен жүргүзүлөт. Беттеги тактарды билдирбөө үчүн грим, 
суюк упа, марганец кычкыл калийдин эритмесин колдонсо болот. Күнгө күйгөн 
териде ак так даана байкалгандыктан узак мезгил күндө болуудан сактануу 
керек. 

 
Ала: теринин пигментинин жок 
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жерлери көрүнүп турат. 

АЛДЫН, АЛУУ, к. Профилактика.  
АЛКАЛОЗ — организмдеги кислота жегичтик тең салмактуулуктун бузулушу; 
кандагы кислота аниондору менен жегич катиондорунун ортосундагы өз ара 
катыштын катиондордун саны көбөйгөн жакты көздөй жылышы. Ал организм 
кислота аниондорун көп жоготуудан же жегич катиондорунун организмде 
кармалышынан, ошондой эле көмүр кычкыл газын өтө көп чыгаруудан болот. 
АЛКАЛОИДДЕР — табигый азоттуу органикалык бирикмелер. Негизинен 
өсүмдүктөрдө пайда болуучу, негиздик касиетке ээ физиологиялык активдүү 
заттар. 1806-ж. биринчи жолу апийимден морфин алкалоиди бөлүнүп алынган. 
Бир катар А. синтез жолу менен алынат (мисалы, кофеин, теобромин, эфедрин, 
ареколин жана башка). Өнөр жайда түзүлүшү боюнча А-ге окшош эффективдүү 
синтездик дарылар, мисалы, новокаин (кокаиндин ордуна), акрихин (хининдин 
ордуна) жана башка синтезделет. Көпчүлүк А. баалуу дары заттар болуу менен 
күчтүү уу заттар. Айрым А. белгилүү органдарга, нерв системасына, кан 
тамырларга, булчуңдарга таасир этет. А. айыл чарбасында инсектициддер катары 
да пайдаланылат.  
АЛКОГОЛЬ ПСИХОЗДОРУ өнөкөт аракечтиктин натыйжасында пайда болот. А. п. 
катуу кармама жана өнөкөт түрүндө өтөт. Ал боордун уу заттарга каршы 
функциясынын бузулушуна жараша өөрчүйт, андан денеде башка дарттар пайда 
болот жана нерв системасы бузулат. Катуу кармама А п-нун ичинен алкоголдук 
делирий (ичкилик буулукмасы) көп учурайт. 
Анын өнүгүшүнө көп ичүү түрткү берет, тынымсыз ичип жүрүп токтотуп 
койгондон кийин башталат. Ноокастын көзүнө ар кандай коркунучтуу нерселер 
көрүнөт, акыл-эстен адашып, коркуу сезими пайда болот. Делирий 3— 7 күнгө 
созулат, катуу уйкудан кийин акыл-эс калыбына келет. Эң оор учурларда ноокас 
өлүп калышы мүмкүн. Алкоголдук галлюциноздо акыл-эс ордунда болот, бирок ар 
кандай үндөр (үн галлюцинациясы) угулат. Катуу кармаган галлюциноз 2— 4 
жума созулат, көп учурда өнөкөткө айланып кетет. Алкоголдук параноидде 
ноокас өзүн кимдир бирөө аңдып жүргөнүн, тоноп кеткенин, кордолгонун айтып, 
жөөлүй баштайт. Ал абдаарып коркуу сезими менен коштолот. Көбүнчө ичи 
тардык (аялына же эрине ишенбестик) мүнөздүү. Оору узакка созулушу ыктымал. 
Айланадагы киши үчүн коркунучтуу. Алкоголдук депрессияда көңүлү чөгүп, 
жабык кандык, жашыктык маанай пайда болот. Өзүн күнөөлөйт, мындай абалда 
алар жанын кыйып коюшу да мүмкүн. Бир нече күндөн 1 — 2 жумага созулат. 
Алкоголдук эпилепсия көп ичкенден делирий башталарда калтыратма түрүндө 
кармайт. Ичкенди токтоткондон кийин калтыроо жоголот. 
Корсаков психозу адатта делирийден кийин башталып, акыл-эстин бузулушу 
менен коштолот: оорулуу болгон окуяны, турмуштагы көрүнүштөрдү унутуп, 
анын ордуна жок нерселерди же өткөн окуяларды ойлоп табат. 
АЛЛЕРГИЯ — организмдин айлана чөйрөдөгү түрдүү заттарга — аллергендерге 
өзгөчө сезгичтиги. А. оорулары байыркы замандан белгилүү болгон. Байыркы 
грек врачы Гиппократ айрым тамак-аш жакпай ич өтүп, бөрү жатыш болорун, 
байыркы рим врачы Гален роза гүлүнүн жытынан мурундун бүтүшүн белгилеген. 
А-лык оорулар (бронх астмасы, поллиноз, бөрү жатыш, дерматиттер, дарыдан 
жана тамак-аштан болгон А.) дүйнөдө кеңири таралган. Буга антибиотиктерди 
жана башка дары-дармектерди көп пайдалануу, химиялык өнөр жайдын тез өсүп, 
синтездик материалдардын, боёктордун, кир кетиргичтердин жана башка 
турмуш-тиричиликке керек химиялык заттардын көбөйүшү себеп болот. 
Жөнөкөй химиялык заттардан тартып, эң татаал (белоктор, полисахариддер) 
бирикмелерге чейин аллерген болушат. Организмге сырттан таасир эткен 
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(экзогендик) жана организмдин ичинде пайда болгон (эндогендик) аллергендер 
бар. Экзогендик аллергендер инфекциясыз (чаң, жүн, дары-дармек, өсүмдүк 
чаңчасы, химиялык заттар, тамак-аш) жана инфекциялуу (бактериялар, вирустар, 
козу карындар) болуп айырмаланат. 
Экзогендик аллергендер төмөнкү топторго бөлүнөт:  
1. Биологиялык  аллергендер. Аларга микробдор, вирустар, козу карындар, 
мителер, кан сары суусу жана вакцина дарылары кирет. Көпчүлүк жугуштуу 
ооруларды А. коштойт. Микробдор, вирустар, козу карындар пайда кылган, 
алардын өнүгүшүнө А. чоң роль ойногон мындай оорулар инфекция — 
аллергиялык оорулар деп аталат. Бул ооруларды демейде кишинин терисинде, 
дем алуу жолдорунда, оозунда, ичегисинде жайгашкан микробдор, ошондой эле 
тиштин чириши, мурундун кошумча коңулдарынын сезгениши, холецистит жана 
башка сезгенүү процесстери пайда кылат. Организмге кан сары суусун, вакцина 
куйганда анафилакция сыяктуу А-лык реакция болушу мүмкүн.  
2. Дары аллергендер. Көпчүлүк дары-дармектер, мисалы, кодеин, аспирин, 
сульфаниламиддер, пенициллин, новокаин жана башка дарылар А-лык 
кабылдоолорду пайда кылат. Антибиотиктер, айрыкча пенициллин А-лык 
кабылдоого арбын чалдыктырат. Башка дарыларга караганда андан өлүмгө 
учуратуучу А-лык реакция көп болот. Ошондуктан дарыларды врачтын 
көрсөтмөсү жок кабыл алуу өтө коркунучтуу.  
3. Турмуш-тиричилик аллергендери. Буларга чаң, нымдуу үйдөгү козу 
карындар, курткумурскалардын (кантала, таракан жана башка) бөлүкчөлөрү, чач, 
жүн жана башка кирет. Акыркы мезгилде турмуш-тиричилик химиясына, анын 
ичинде кир кетиргич күкүмдөргө А-лык реакция көп учурайт. Бул аллергендер 
дем алуу жолдорунун аллергиялык оорусун (бронх астмасы, мурун бүтүү) пайда 
кылат. 
4. Өсүмдүктөрдүн айрым түрлөрүнүн (көбүнчө шамал аркылуу чаңдашуусу) 
чаңчалары организмге киргенде А. оорусун пайда кылат. Мында мурун бүтөт, 
коньюнктивит болот жана башка Өсүмдүк чаңчасынан болгон А. поллиноз деп 
аталат. 5. Тамак-аш аллергендери. Көпчүлүк тамак-аш азыктары, мисалы, сүт, 
жумуртка, эт, балык, помидор, цитрустар, шоколад, кулпунай жана башка А-ны 
көп пайда кылат. Тамак-аш ичеги-карынга түшкөндөн бир нече минутадан кийин 
А-лык реакция башталат. Мисалы, сүткө А. болгондо аны ичкенден бир нече 
минута өткөндөн кийин кусуп, ичи өтүп, андан соң бөрү жатыш, ысытма болушу 
мүмкүн. Тамак-аштан болгон А. демейде ичегикарыны начар иштеген кишилерде 
көп жолугат. Балдарга тамакты көп берүү тамак-аш А-сынын өөрчүшүнө түрткү 
берип, аларда диатез пайда болот. Айрым учурда тамак сиңирүүчү маңызда кээ 
бир ферменттердин жетишсиздигинен А-га окшоп, тамак сиңирүү бузулушу 
мүмкүн.  
6. Өнөр жай аллергендери. Химиялык өнөр жайлардын өсүшүнүн натыйжасында 
өндүрүштө жана тиричиликте түрдүү заттарды көп пайдалануу ар кандай А-лык 
реакциялардын өөрчүшүнө алып келүүдө. Алар көбүнчө терини жабыркатып, 
кесиптик дерматиттерди пайда кылат. 
Өнөр жай аллергендерине скипидар, минерал майлары, никель, хром, мышьяк, 
кара май, өңдөгүч заттар, лактар, формалин, мочевина, эпоксид чайырлары, 
аминобензолдор, хлорбензол жана башка толуп жаткан заттар кирет. 
Косметикалык кабинеттерде, чач тарачтарда — парфюмерия заттары, каш, 
кирпик, чач боёктору; сүрөт лабораторияларында метол, гидрохинон, бромдун 
бирикмелери аллерген болушу мүмкүн.  
7. Аллергендердин өзгөчө тобун физикалык факторлор — суук, ысык, 
механикалык дүүлүктүрүү түзөт. 
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Аллергендер организмге киргенде ага жооп иретинде А-лык реакция пайда болот. 
Мында аллерген 1-жолу организмге киргенде ага сезгичтик жогорулайт — 
сенсибилизация жүрөт. Организмдин белгилүү бир аллергенге жооп катары белок 
затын — антителону пайда кылуусунан анын сезгичтиги жогорулайт. Аллерген 
антитело пайда болгончо организмден чыгарылса оорунун белгиси байкалбайт. 
Аллерген ага сезгичтиги жогору болуп калган организмге кайталап киргенде А-
лык реакция пайда болот. Анын натыйжасында бир катар биохимиялык 
процесстер жүрүп, гистамин, серотинин жана башка заттар бөлүнөт. Ал заттар 
клетка, ткань, органдарды бузуп, А-лык ооруга алып келет. Мындай А-лык 
реакция кишиде көп учурайт. 
Аллергендер организмге биринчи киргенде эле А-лык реакция болушу мүмкүн. 
Мында сенсибилизация мезгили болбойт. Андай реакцияга идиосинкразия — 
айрым тамак-аштын жана дары-дармектин жакпастыгы кирет. 
А-лык реакция тез болуучу жана жай болуучу болуп бөлүнөт. Аллерген таасир 
эткенден 15—20 минутадан кийин теридеги, дем алуу, тамак сиңирүү жана башка 
системаларындагы пайда болгон реакциялар тез болуучу А-лык реакцияга кирет. 
Алар — анафилакциялык шок (к. Анафилаксия), поллиноздор, бөрү жатыш, бронх 
астмасы, кан сары суу оорусу жана башка Жай болуучу реакциялар бир нече 
суткадан кийин өнүгөт. Аларга кишилердин бактерияларга (мисалы, 
туберкулёздо, бруцеллёздо) сезгичтигинин жогорулашы, химиялык өнөр 
жайдагы иштегендердин, фармацевттердин, медициналык кызматкерлердин 
дерматиттери кирет. 
Организмге аллерген кирген бардык учурда эле А. боло бербейт. Анын өнүгүшүнө 
тукум куугучтук, нерв жана эндокрин системасынын абалы белгилүү роль 
ойнойт. Ата-эненин экөө тең поллиноз, анафилаксиялык шок, тукум куума бронх 
астмасы, аллергиялык мурун бүтүү сыяктуу оору менен ооруган үй-бүлөдөгү 
балдардын 70%и, ал эми бири гана ооруган үй-бүлөдөгү балдардын 56%и А. 
менен ооруйт. Мында эне-атасы ооруган оорунун өзү берилбей, экзогендик 
аллергендерге жооп берүүсү жогору болуп, А-га жакын болушат. Аларда А-нын 
өөрчүшүнө нерв жана эндокрин системасынын функциясынын бузулуусу, мээ 
травмасы, терс эмоциялар, бөйрөк үстүндөгү бездин начар иштеши түрткү болот. 
Организмдин өз тканынын белогу менен клеткаларына (эндоаллерген) өзгөчө 
реакция жасоосу аутоаллергия деп аталат. Аутоаллергия жөнүндөгү окуунун 
пайда болушу көрүнүктүү орус микробиологу жана иммунологу И. И. 
Мечниковдун ысмы менен байланыштуу. Эндоаллергендер табигый жана кийин 
пайда болгон болуп айырмаланат. Кадимки ткандардын белогу табигый 
эндоаллергендер болушат. Ал эми кийин пайда болгон аутоаллергендерге күйүк, 
нур оорусу жана башка процесстерде бөлөкчө касиетке ээ болгон, ошондой эле 
организмге түшкөн бактерия уулары, дары жана башка менен кошулган белоктор 
кирет. А-га диагноз коюуда оорулууну жакшылап сурап аллергендердин кайсы 
тобу ооруну пайда кылганын билүү өтө маанилүү. 
Дарылоону врач жүргүзөт. Ал оорулууга аллергендердин келип түшүүсүн 
токтотууга жана аллергенге сезгичтигин төмөндөтүүгө багытталган. Аллергенге 
сезгичтикти төмөндөтүү гипосенсибилизация (десенсибилизация) деп аталат. 
Гипосенсибилизация оорунун белгилери жок мезгилде жүргүзүлөт. Оору кармап 
жатканда аллергиялык процесстерди басаңдатуучу, ошондой эле айрым 
оорулардын белгилерин жок кылуучу дарылоо жүргүзүлөт. Мисалы, кан басымы 
төмөндөп кетсе аны нормага келтирүүчү, бронх астмасында бронхторду 
кеңейтүүчү жана башка дарылар берилет. 
Аллергологиялык кабинеттер А. ооруларын аныктап, аларды дарылоо иштерин 
жүргүзөт. 
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А-нын алдын алууда организмдин сезгичтигин жогорулатуучу заттардын 
организмге кайталап түшүүсүнөн сактануу — түрдүү дарыларды зарыл учурда 
гана врачтын көрсөтмөсү боюнча кабыл алуу, өнөр жай ишканаларында алдыңкы 
технологияны колдонуу, тиричиликте үйдү чаң чогултпай таза кармоо керек. 
Ошондой эле организмдеги бардык инфекциянын очогун (ооруган тиш, мурундун 
кошумча коңулдарынын сезгениши, холецистит жана башка) жоготуу зарыл. 
Ичеги-карындын иштешин жакшыртуу тамак-аш А-сын азайтат. Балдарда А-ны 
алдын алууда эмчек эмизүү негизги шарт болуп эсептелет. Тежемел багылган 
балдарда А. оорулары көп жолугары белгилүү. Эмгектенүү жана эс алууну туура 
айкалыштыруу да чоң мааниге ээ.  
АЛЛЕРГОЛОГ — медициналык жогорку билими бар, аллергиялык ооруларды 
диагноздоо, дарылоо жана алдын алуу боюнча атайын даярдалган адис-врач. 
АЛЛЕРГОЛОГИЯ — медицинанын аллергиялык реакциялар менен оорулардын 
пайда болуу себебин, өөрчүү механизмин, клиникалык белгилерин изилдөөчү 
жана анын алдын алуу методун иштеп чыгуучу бөлүгү. А. иммунология менен 
тыгыз байланышта. 20-кылымдын 1-жарымында бүт дүйнөдө аллергия 
ооруларынын өсүшүнө байланыштуу А. өз алдынча илим катары бөлүнүп чыкты. 
АЛЫСТАН НАЧАР КӨРҮҮ (миопия) — көрүүнүн кемчилдиги, алысты бүдөмүк 
көрүү. Ага жарыктын жетишсиздиги, буюмдарды өтө жакын коюп иштөө (китеп 
окуу, жазуу, кол өнөрчүлүк жана башка) себеп болот. Ал көбүнчө мектепте окуган 
мезгилден башталып, жаш өткөн сайын начарлай берет. Алыстан начар 
көргөндөрдүн көзү бат  чарчайт; көп окуганда же жазганда каштын үстү ооруйт; 
көз алмасын кыймылдатканда көздөн чыбырчыктар көрүнөт. 

  
Соо көздүн (1), алысты начар 
көрүүчү көздүн көз айнексиз (2) 
жана көз айнек кийгенден кийин 
(3) жарыкты өткөрүү схемасы. 
 
Алыстан начар көргөндөр буюмду так көрүү үчүн аны көзүнө абдан жакындатууга 
аргасыз болот. Көрүү кемчилиги «чачыратуучу» иймек линзалуу көз айнек менен 
оңдолот. Ал көзгө күч келүүдөн пайда болгон жагымсыз сезимдерди жоготот. 
Алдын алуу үчүн, барыдан мурда көздүн иштөөсүнө ыңгайлуу шарт түзүү, көзгө 
күч келтирбөө зарыл. Жакын буюм менен иштөө жарык жерде, эмгектин жана эс 
алуунун туура режимин сактоо менен жүргүзүлүүсү керек. Мектеп жашындагы 
балдар окуганда жана жазганда китеп менен дептерди көзүнөн 33—35 см 
аралыкта кармап, башын өтө эңкейтпеш керек. Төшөктө жатып же начар жарыкта 
окууга болбойт. Кечинде китеп окуганда же жазганда столго коюлуучу шамды (40 
Ваттан кем эмес) пайдаланып, аны алдыга же сол жакка, китеп менен дептерге өз 
колунун көлөкөсү түшпөгөндөй жайгаштырат. Окуучу балдарга окуу же жазуу 
45— 50 минутадан ашпоого тийиш. 
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Эгер алыстан начар көрө баштаса, негизги максат — аны токтотуу же андан ары 
өөрчүшүн азайтуу. Ал үчүн атайын көнүгүүлөрдү жасоо, врачтын бардык 
көрсөтмөсүн так аткаруу маанилүү. Начар көрүүнүн оптикалык кемчилдиги көз 
айнек менен толукталат (аны врач тандайт). А. н. к. күчөп, кадимки көз айнек 
жардам бербесе, көздүн тунук челине иймектүү линза жабыштырылат, ал 
буюмдун элесин көздүн тор кабыгына таасын чогултат. Дарылануу сунуш 
кылынат. Алыстан начар көрүүнүн күчөшүн алдын алуу үчүн көз менен иштөөдө 
гигиеналык шарттарды сактоо зарыл. 
Мектепке жана кесиптик кызматка байланышпаган көзгө күч келтирүүнү мүмкүн 
болушунча азайтууга болот. 30—45 мин. иштегенден кийин 10— 15 мин. көздү эс 
алдыруу зарыл. Алыстан өтө начар көргөндөр оор нерсе көтөрүүгө, спорттун оор 
түрлөрүнө (мисалы, оор атлетика, күрөш, акробатика жана башкалар.) катышууга 
болбойт.  
АЛЬПИНИЗМ — тоо чокуларына чыгуу спорту. А. адамды чечкиндүүлүк, өзүн 
башкара билүү, эрктүүлүк, күчтүүлүк, чыдамкайлык жана башка сапаттарга 
тарбиялайт. А-ди туура уюштуруу ден соолукту бекемдөөнүн жана активдүү эс 
алуунун пайдалуу каражаты боло алат. Бийик тоого чыгууда тоо шартынын 
татаалдыгы альпинисттердин нерв жана күч жагынан даярдыгын талап кылат. 
Бийик тоого чыгууда организмге патологиялык өзгөрүүлөрдү пайда кылуучу 
негизги фактор — кычкылтек жетишсиздиги (к. Гипоксия). Ал дем алуу жана 
жүрөк-кан тамыр системасынын функцияларынын кескин бузулушуна алып 
келет. Айрыкча дем алуу функциясынын өзгөрүшү (тез-тез үстүртөн дем алуу, 
анын ыргагынын бузулушу) байкалат. Тамакка табит тартпай, уйку начарлайт, 
ошондой эле жүрөк-кан тамыр жана борбордук нерв системасында өзгөрүштөр 
болушу мүмкүн. Альпинисттердин органдарындагы жана системасындагы 
бузулуулар жана өзгөрүүлөр, тез өтүп кетүүчү, убактылуу мүнөзгө ээ. Бул 
өзгөрүүлөрдүн деңгээли альпинисттин организминин жеке касиетине жана 
машыгуусуна байланыштуу. Бийиктикке көнүгүү үчүн ар кандай бийиктикте 
жайгашкан альпинисттик лагерлерде болуу (баскычтуу акклиматизация) 
максатка ылайык. 
А. менен машыгууда сөзсүз врачтык байкоодо болуу зарыл. Альплагердин врачы 
алгачкы медициналык текшерүүнү тоого чыгуунун алдында жана чыккандан 
кийин жүргүзөт. Тоого чыгуунун бул же тигил татаалдыгына жиберүүнү врач 
текшерүүдөн кийин уруксат берет. Врач көнүгүүнүн тууралыгына жана 
альпинисттердин атайын машыгууларына көз салат; тамактануу рациону айрым 
тоого чыгуулардын шартына жана татаалдыгына карата түзүлөт. 
Альпинисттин кийими тоого чыгуу татаалдыгына ылайык келип, жеңил, 
ыңгайлуу, сууктан, шамалдан жана жаан-чачындан жакшы сактоого тийиш. Бутка 
булгаарыдан жасалган чак ботинка, көзгө атайын көз айнектерди кийүү зарыл. 
Альпинисттердин тамагы калориялуу болуп (4500—5000 ккал), күнүнө 4—5 жолу 
(мүмкүн болушунча жылуу) ичүү керек. Тоо шартында углеводду өздөштүрүү 
жакшырып, майды сиңирүү начарлайт, ошондуктан тамакта майды азайтып, 
углеводду көбөйтүү зарыл. Тамагына ышталган азык-түлүк, шоколад, кант, С 
жана В тобундагы витаминдер, сухарь, жемиштер кошулат. Катышуучулардын 
күч жана техникалык жактан даярдыгынын жетишсиздиги, топтун туура эмес 
тандалышы, маршруттун татаалдыгын эске албагандык, буюм, кийим, тамак-
аштын сапатынын начарлыгы жана жетишсиздиги, врачтык көз салуунун 
жоктугу түрдүү кырсыктардын себеби болушу мүмкүн.  
АМБУЛАТОРИЯ — келген жана үйүндө жаткан сыркоолорго медициналык 
жардам көрсөтүп, дарылоо жана оорунун алдын алуу иштерин жүргүзүүчү мекеме. 
А-нын поликлиникадан айырмасы негизги адистер (терапевт, хирург, педиатр, 
стоматолог) гана медициналык жардам көрсөтөт. Медициналык жардамдын 
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башка түрлөрүнө муктаж адамдарды башка дарылоо мекемелерине жиберет. А-да 
аймактык-участок принцибинде, башкача айтканда жашаган жана иштеген жери 
боюнча медициналык жардам көрсөтүлөт. Мында дарылоо иштеринен тышкары 
оорунун алдын алуу жана санитария-гигиеналык чаралар жүргүзүлөт. 
АМЕБИАЗ (амёба дизентериясы) — адамдын жоон ичегисин дизентерия 
амёбасынын жаралантып жабыркатуусунан болгон мите оорусу. Амёбанын 
туруктуу формасы — циста менен булганган тамак-аш, суу, кол аркылуу адамга 
жугат. Айрым учурда амёба организмге киргенден кийин оорунун клиникалык 
белгилери байкалбайт. Мындай адамдар амёба алып жүрүүчүлөр болуп, айлана-
чөйрөгө заңы менен амёбанын цисталарын чыгарат. Циста организмге киргенден 
кийин 1 жума (кээде бир нече ай) оорунун белгилери болбойт. Ал инкубация 
мезгили деп аталат. Оору акырындап башталат: алы кетет, тамакка табити 
тартпай, ичи ооруп, бат-бат (суткасына 10 жана андан көп) ириң, былжыр, кан 
аралаш ичи өтөт; демейде эти ысыбайт. Дарыланбай же өзүн өзү дарылоодон оору 
узакка созулуп, өнөкөт түрүнө өтөт. Ошондой эле оор кабылдоолорго — ичегинин 
тешилишине, боор, мээ жана башка органдардын абсцессине алып келиши 
мүмкүн. А-дын диагнозу заңды анализдеп дизентерия амёбасын тапкандан кийин 
коюлат. Дарылоо врачтын көзөмөлү менен жүргүзүлөт. Ал эми оор учурда 
ооруканага жаткыруу зарыл. А-дын алдын алууда башка ичеги-карын жугуштуу 
ооруларындагыдай эле өздүк гигиена эрежелерин так сактоо керек. 
АМИМИЯ — мимиканын начарлашы же такыр жоголушу; кээ бир психикалык 
ооруларда, паркинсонизмде, бет нервдери жабыркаганда байкалат. 
АМИНОКИСЛОТАЛАР — составында карбоксиль (СООН) жана амин (NН2) 
топтору бар органикалык кислоталар. Организмдин бардык клеткаларында 
негизинен белоктун составында эркин жана бирикмелер түрүндө болот. Алар 
азоттуу заттардын алмашуусуна катышып, организмдин тиричилигинде чоң роль 
ойнойт. А. белоктун молекуласынын структуралык бирдигин түзөт жана анын 
биологиялык өзгөчөлүгүн, азыктык баалуулугун аныктайт. Белоктун составына 
негизги 20 А. кирет. А. — жогорку температурада (220—315° С) эрий турган түссүз 
кристалл заттар. Бардык А. кислоталык жана негиздик топтору болгондуктан 
амфотердик касиетке ээ. 
Көпчүлүк микроорганизмдер жана өсүмдүктөр өзүнө керектүү А-ды органикалык 
эмес жөнөкөй заттардан синтездеп алышат. Бир катар А. киши менен 
айбандардын денесине синтезделет. Бирок төмөнкү алмаштырылгыс А.: валин, 
изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фениламин киши 
менен айбандардын организминде синтезделбейт. Алар организмге тамак-аш 
аркылуу гана келип түшөт. Алмаштырылгыс А-дын организмге түшүүсү тамак-аш 
белогунун санына жана аминокислоталык составына жараша болот. А-ды чоң 
кишилер суткасына орто эсеп менен 1 гга жакын керектейт. А. (көбүнчө 
триптофан, лизин, метионин) жетишсиз же тамак-ашта алардын бири жок болсо 
тиричилик үчүн зарыл болгон белок жана биологиялык маанилүү көп заттар 
синтезделбейт. Гистидин менен аргинин жаныбарлардын организминде өтө аз 
синтезделет. Цистеин метионинден, тирозин фенилаланинден пайда болот. Эгер 
бул алмаштырылгыс А. жетишсиз болсо, анда цистеин менен тирозин да 
алмаштырылгыс А. болуп калат. Организм белокту жана башка заттарды 
(гормондор, аминдер, алкалоиддер, коферменттер, пигменттер жана башка) 
синтездөө үчүн А-ды такай керектейт. Ашыкча А. зат алмашуунун акыркы 
продуктуларына (мочевина, көмүр кычкыл газы, суу) чейин ажырайт; мында 
организмдин тйричилик аракети үчүн зарыл болгон энергия бөлүнүп чыгат. 
Организмде А-дын алмашуусунун бузулушу көп оорулардын пайда болушуна 
себеп болот. Айрым А-дын, мисалы, метионин жетишсиздиги семирүүгө жана 
боордун циррозуна алып келет; триптофан жетишпесе — пеллагра, валин 
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жетишпегенде нерв системасынын оорулары пайда болот. А. медицинада тамак 
сиңирүү жана башка органдары ооруган кишилерди азыктандыруу үчүн, боор 
ооруларын, аз кандуулукту, күйүктү (метионин), ичеги-карын жараларын 
(гистидин), нерв-психикалык ооруларды (глутамин кислотасы жана башка) 
дарылоодо кеңири колдонулат. Мал чарбачылыгында жана ветеринарияда 
жаныбарларды азыктандыруу, дарылоо үчүн, ошондой эле микробиологиялык 
медициналык жана тамак-аш өнөр жайында пайдаланылат. А-ды тамак-ашка 
кошуудан анын сапаты, сиңимдүүлүгү, даамы жакшырат; айрыкча глутамин 
кислотасы эттин даамын бергендиктен көп колдонулат., 
АМПУТАЦИЯ — кандайдыр бир органдын (кол-буттун, эмчектин, жатындын) 
четки бөлүктөрүн хирургиялык операция жолу менен кесип таштоо оорулуунун 
абалына жараша бут, кол тигил же бул муундарынан ажыратылат же ал мүчө бүт 
алынат. Тигил же бул мүчө тиричиликке жөндөмүн жоготкондо же ал мүчөнү 
кесип таштоо менен гана оорулуунун өмүрүн сактоого мүмкүн болгондо А. 
жасалат. Бул операция коркунучтуу шишиктерде, гангрена болгондо бут, кол 
кырсыкка катуу чалдыкканда жана башка жүргүзүлөт. , 
АНАБОЛИЗМ (ассимиляция) — тирүү организмдеги зат алмашуу процесстеринин 
бир тарабы — айлана чөйрөдөн келип түшкөн заттарды сиңирүү процесси. Бул 
процесстин натыйжасында ал заттар биологиялык структуранын составына 
айланат же организмге топтолот. А. зат алмашуунун катаболизмге 
(диссимиляцияга) каршы жагын түзүп, энергия чогултуу менен жөнөкөй 
молекулалардан татаалдарын синтездейт. 
АНАЛЕПТИК ДАРЫЛАР — борбордук нерв системасына стимулдаштыруучу 
таасир тийгизүүчү дары заттар (кордиамин, коразол, кофеин жана башка). Сүйрү 
мээдеги дем алуу жана кан тамырды кыймылга келтирүүчү борборлордун 
козголуусун жогорулатып, дем алуу менен кан жүрүүнү калыбына келтирет, 
ооруну басаңдатат.  
АНАЛИЗАТОРЛОР — айлана-чөйрөдөгү жана организмдеги кубулуштар жөнүндө 
информация алып, аны анализдөөчү татаал түзүлүштөгү система. А. жөнүндөгү 
түшүнүктү орус физиологу И. П. Павлов илимге 1909-ж. киргизген. Сырттан жана 
ичтен келген информацияларды сезгич нерв (афференттүү) учтары — 
рецепторлор кабыл алып, нерв импульстары аркылуу нерв системасынын 
өткөргүч жолу менен мээ кыртышынын ар кандай бөлүгүнө берет. А-дун негизги 
бөлүгү айлана-чөйрө информациясын кабыл алат (экстроцептор). Буларга көрүү, 
угуу, жыт жана даам билүү, сезүү А-у кирет. Башка А. организмдин ички 
чөйрөсүнүн абалын анализдейт (интероцепторлуу А.). Бул А. вестибуль жана 
таяныч-кыймыл аппаратынын, кан басымынын деңгээлин жана башка тейлейт. 
Мээге негизги физиологиялык процесстер жөнүндө дайыма сигнал келип, ал 
кайра тийиштүү буйрук берет, бирок бул жөнгө салуу иш-аракеттер аң-сезимде 
байкалбайт. Организмдин айрым талабын камсыз кылуу үчүн бүтүндөй организм 
абалын өзгөртүү зарыл болгондо гана, мисалы, ачка болуу, оору, заңдоо жана 
заара кылуу сезимдери пайда болот. А-дун жардамы менен жаныбарлар айлана-
чөйрөнүн пайдалуу жана зыяндуу таасирин айрып билип, жашоо шартына 
жакшыраак ыңгайланат. А. бири-бири менен тыгыз байланышта аракеттенишип, 
кабыл алынган ар кандай информациялар толук анализделип, сырткы дүйнө 
жөнүндө толук түшүнүк болот. 
Кандайдыр бир А. бузулганда (кокустатуу, оорунун натыйжасында) башка А-дун 
машыгуу процессинин негизинде иш-аракети күчөйт. Мисалы, сокурларда угуу, 
жыт билүү, басым жана температураны сезүүсү жакшы өөрчүйт. 
АНАМНЕЗ — ден соолугу, жашоо шарты, башта кандай оору менен ооругандыгы 
жана башка жөнүндө оорулуу өзү же аны жакшы билген кишилер билдирген 
маалыматтардын жыйындысы. Врач бул маалыматтарды диагноз коюу жана 
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дарылоо үчүн пайдаланат. А. — туура диагноз коюуга мүмкүндүк берүүчү изилдөө 
методунун бири. Азыркы учурда бул метод кеңири мүнөзгө ээ болууда. Себеби 
аллергиялык реакциялар, айрым дарыларды көтөрө албастык жөнүндөгү 
маалыматтардын мааниси чоң. А-ге оорунун башталышы, анын өтүшү жөнүндөгү 
оорулуунун даттануусу, оорулуунун турмушу, тукум куума оорулар, мурда 
ооруган оорулар, үй-бүлөлүк абалы, зыяндуу адаттар (ичкилик ичүү, тамеки 
тартуу), турмуш-тиричилик шарты жана башка жөнүндөгү маалыматтар кирет. 
Туура эмес маалыматтар диагнозду жаңылыш коюуга, натыйжада туура , эмес 
дарылоого алып келет.  
АНАТОМИЯ (киши анатомиясы) — киши организминин формасы, түзүлүшү жана 
өнүгүшү жөнүндөгү илим. А. — теориялык жана практикалык медицинанын 
негизги дисциплиналарынын бири. Киши организмин анатомиялык 
изилдөөлөргө органдардын сырткы жана ички түзүлүшүн ырааттуу так баяндап 
жазуу кирет. Киши денесинин түзүлүшүн изилдөө ылайыктуу болсун үчүн А. 
функциясы, түзүлүшү жана өнүгүүсү окшош органдар системасы боюнча 
баяндалат. Буга байланыштуу А. төмөнкүчө бөлүнөт: остеология — сөөк 
жөнүндөгү окуу, артросин, десмология — сөөктөрдүн биригиши (анын ичинде 
муундар жана байламталар жөнүндөгү окуу), миология — булчуңдар, 
спланхология — ички органдар (дем алуу, тамак сиңирүү, бөлүп чыгаруу жана 
көбөйүү органдары), ангиология — кан жана лимфа системалары, неврология — 
борбордук четки нерв системасы, эндокринология — ички секреция бездери, 
эстезиология — сезүү органдары жөнүндөгү окуу. А-нын киши тиричилигинде 
жаш өзгөчөлүгүнө байланыштуу органдардын формасы менен түзүлүшүнүн закон 
ченемдүү өзгөрүшүн изилдөөчү бөлүгү курактык А. деп аталат. Айрым органдар 
менен системалардын түзүлүшүн жана формасын функцияларына байланыштуу 
изилдөө функциялык А-да каралат. Органдардын жана системалардын 
микроскопиялык түзүлүшү жөнүндөгү окуу — гистология. Органдар менен 
ткандардын оору процессинин өзгөрүлгөн формасы жана түзүлүшү жөнүндөгү 
окуу — патологиялык А. өз алдынча илим катары А-дан бөлүнүп чыкты. А-нын 
изилдөө методдору да ар, түрдүү.  
АНАФИЛАКЦИЯ — аллергендердин организмге бир нече жолу кирүүсүнөн 
(ичеги-карындан тышкары башка жол менен) пайда болгон аллергиялык 
реакциянын түрү (к. Аллергия). А. жалпы же белгилүү жерден (мисалы, териде) 
байкалат. Өтө күчтүү жалпы реакция анафилакциялык шок деп аталат. 
Аллергендер организмге биринчи жолу киргенде сезгичтиги жогору болгон 
кишилерде дары заттар, аарылардын чагуусу жана өсүмдүк чаңчаларынын 
организмге кайталап кирүүсү А. жана анафилакциялык шокту пайда кылат. 
Анафилакциялык шокто дем алуу өтө кыйындайт, кан басымы төмөндөйт, эстен 
тануу мүмкүн. Оорулуу шашылыш врачтык жардамга муктаж болот. А-ны алдын 
алууда дарыларды өз алдынча кабыл албоо керек. Дарыны врачтын көзөмөлүсүз 
кабыл алуу организмдин сезгичтигин жогорулатышы мүмкүн. 
АНАЭРОБДУУ ИНФЕКЦИЯ, к. Газ гангренасы. 
АНГИНА — катуу кармама жугуштуу оору. Анда негизинен, бадам сымал без 
сезгенип жабыркайт. Ангина — кеңири таралган оору, көбүнчө балдар, ошондой 
эле 35—40 жашка чейинки чоң кишилер ооруйт. Аны ар кандай 
микроорганизмдер, негизинен стафилакокк менен стрептококк пайда кылат. 
Алар организмге оорулуу пайдаланган түрдүү буюмдардан (мисалы, идиштен) 
жугат. Айрым учурларда ангинаны бадам сымал бездердин лакуналарында, ооз 
көңдөйүндө жана кулкунда дайыма жашоочу микробдор пайда кылат. Ал 
микробдор киши үшүп калса, өтө чарчаса, ар кандай оору менен ооруса, көбүнчө 
грипптен кийин организмдин коргонуу күчү начарлаганда ангинаны козгойт. Кээ 
бир кишилер бал муздак жеп, буту суу болуп же муздак сууга түшүп койсо А. 
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менен ооруп калышы мүмкүн. Мурун көңдөйүнүн жана анын кошумча 
коңулдарынын (мисалы, гайморит), ооз көңдөйүнүн (тиштин чириши) 
сезгенүүлөрү, ошондой эле аденоиддер, өнөкөт мурун бүтүү жана башка мурун 
менен дем алууну бузуучу оорулар ангина менен бат-бат ооруга түрткү берет. 
Балдардын скарлатинасынын чоң кишилердин ангинасы менен жалпы 
окшоштугу бар. Ангина күз жана кыш мезгилинде көп кармайт. Оору капысынан 
башталып, тамак кычышкансып, ачышкансып, эч нерсе жуткузбай ооруйт. 
Оорунун биринчи күнү эти ысып 38—39° С, кээде 40° Сге жетет, башы ооруйт, 
шалдырайт, чыйрыгат. Оорунун 2—3-күнү тамактын ооруганы күчөп, акырындап 
азаят. Ангина демейде 7—8 күнгө созулат. Ангина катардык (бездер сезгенип, 
кызарат), фолликулярдык (бездерди майда ириңдүү кебер каптайт) жана 
лакуналык (бездер бүт ириңдейт) болуп бөлүнөт. Көпчүлүк кишилерде ангина 
бир нече жылда бир кармайт. Тез-тез кармама ангина өнөкөт сезгенүү — өнөкөт 
тонзиллитке өтөт. Дарылоону оорулуунун абалына жана ангинанын түрүнө 
жараша врач жүргүзөт. Күнүнө 5—6 жолу тамакты чайкоо зарыл. Ал үчүн бор 
кислотасынын 2%түү, суутектин өтө кычкылынын 3%түү, марганец кычкыл 
калийдин мала кызыл, риванолдун (1 стакан сууга бир таблетка) эритмелерин, 
ошондой эле ромашка менен шалфейди кайнатып колдонсо болот. Оорулуу 
төшөккө жатышы зарыл. Оорулууга витаминге бай, жылуу жана абдан эзилген 
тамак (сорпо, бышырып эзилген картошка, суюк ботко, кисель) берүү керек, ачуу 
жана катуу тамак жешке болбойт. Суюктукту (лимон салган чай, сүт, минерал 
суусу) көп ичүү сунуш кылынат. Оорулууну мүмкүн болушунча өзүнчө жаткырып, 
ага идиш-аякты, сүлгүнү бөлүп коюу зарыл. Тамактангандан кийин анын идишин 
жууп, 10—15 мин. кайнатуу, кийимдерин, шейшептерин өзүнчө жууп, үйдү таза 
кармап, желдетип туруу талап кылынат (к. Оорулууну багуу). 

 
Ангинадан боло турган 
кабылдоолордун схемасы (стрелка 
менен сезгенген бадам сымал 
бездери көрсөтүлгөн). Оорудан 
жабыркоого учурай турган 
органдар: 1— муундар; 2—жүрөк; 
3—кулак (а — ортоңку, б — ички); 
4— бөйрөк; 5—лимфа түйүндөрү. 
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Ангина: 1—соо көмөкөйдүн көрүнүшү (салыштыруу үчүн); 2-катардык ангина; 3—фолликулярдык ангина. 

Шилекейди түкүрүү үчүн марганец кычкыл калийдин мала кызыл эритмеси 
куюлган идишти оорулуунун жанына коюу, оорулууну баккан киши колун бат-бат 
жууп, дезинфекциялоочу заттар (спирт, атыр жана башка) менен сүртүп турушу 
зарыл. Ангина — организмдин маанилүү органына жана системасына таасир 
этүүчү өтө катуу оору. Айрыкча балдарды ангинадан сактоо маанилүү. Врачка 
убагында кайрылбаса, анын көрсөтмөлөрүн так аткарбаса же өз алдынча 
дарыланса (к. Өзүн өзү дарылоо), ар кандай кабылдоолорго, нефрит, ревматизм 
жана башка дуушарлантат. Ангинанын алдын алууда системалуу түрдө 
организмди чыңдоочу чараларды (муздак суу менен сүртүнүү, куюнуу, аба жана 
күн ваннасы, спортко катышуу, таза абада сейилдөө) жүргүзүү сунуш кылынат. 
Суукка урунуудан сактануу керек. Ангинаны алдын алууда ага түрткү берүүчү 
ооруларды өз убактысында дарылоо чоң мааниге ээ.  
АНГИОГРАФИЯ — түрдүү органдардын (мээ, жүрөк, бөйрөк жана башка) лимфа 
жана кан тамырларын рентгендик изилдөө методу. Аны жасарда текшериле 
турган кан тамырга же органга контрасттуу (даана көлөкө берүүчү жана 
организмге зыянсыз) заттар жиберилип, андан кийин бир нече рентгендик сүрөт 
тартылат. А. ар кандай органдардын кан менен жабдылышын, кан тамырлардын 
жана анын тегерегиндеги ткандардын оорусун изилдөөдө колдонулат. 
 

 
Артерия 
аневризмаларынын 
схемалык көрүнүшү: 
солдо—ийик сымал, 
оңдо—баштык сымал 
түрү көрсөтүлгөн. 

АНЕВРИЗМА — кан тамырдын же жүрөк көңдөйүнүн капталы жукарып, 
чоюлушунан болгон кеңейүүсү. А. миокарддын инфаркты, атеросклероз, котон 
жара жана башка оорулардын кабылдоосунан, травмадан пайда болот. 
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А. орун алышына карата артериялык, веналык жана артерия-веналык болуп 
айырмаланат. А-нын ийик сымал, баштык сымал формалары көп жолугат. 
Толтонун А-сы көбүнчө атеросклероз менен жабыркаган эркектерде учурайт. 
Жүрөк А-сы негизинен миокарддын инфарктынын кабылдоосу болуп, демейде 
сол карынчанын капталында болот. А-нын белгиси анын орун алышына, 
көлөмүнө жана башка факторлорго байланыштуу. Кээде ал оорулууга көпкө 
чейин билинбейт (симптомсуз өтөт). А. ткандардын кан менен жабдылышынын 
бузулушуна себеп болушу мүмкүн. Көлөмү чоң А. жакын жаткан органды жана 
тканды кыса баштайт. Көп учурда жүрөк ишинин бузулушуна алып келет. Ал 
канчалык жүрөккө жакын жайгашса, ошончолук жүрөк тез бузулат. Кээде А. 
жарылып кетип, кан агуу мүмкүн. А. менен жабыркаган бардык оорулуулар 
врачтын байкоосунда болуп, дарыланууга тийиш. Керек учурда операция 
жүргүзүлөт. 
АНЕМИЯ, к. Аз кандуулук.  
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ — клиникалык медицинанын бөлүмү; хирургиялык операция 
убагында (Ошондой эле ага чейин жана андан кийин) ооруну басаңдатуучу жана 
организмдин турмуштук маанилүү функцияларын (дем алуу, кан айлануу, зат 
алмашуу жана башка) башкаруу маселелерин изилдейт. Ооруну басаңдатуучу 
каражаттар — наркоз жана жергиликтүү анестезия 19-кылымда ачылып, ал 
андан ары тез өркүндөдү. А-нын негиздери орус окумуштуулары Н. И. Пирогов, С. 
П. Фёдоров, А. В. Вишневский жана башкалардын эмгегинде жазылган. Азыр 
оорутпоонун жаңы методдору пайда болду; наркоз аппараттары жана приборлор 
түзүлдү; жаңы дарылар синтезделди. Булардын натыйжасында операция 
коркунучу кескин төмөндөп, жүрөк, өпкө жана башка тиричиликке маанилүү 
органдарга узакка созулган операциялар ишке ашырылууда.  
АНЕСТЕЗИЯ — сезүү нервдеринин жабыркашынан сезгичтиктин толук же 
жарым-жартылай жоголушу. Ал тери, булчуң, сезүү жана ички органдардын 
сезгич нервдеринин бузулуусунан же ал нервдерге импульстарды өткөрүүгө 
тоскоол кылуучу заттарды таасир этүүдөн болот. Ошондой эле айрым нерв 
ооруларында (психоздордо, истерияда) болушу мүмкүн. А-да сезүүнүн (ооруну, 
температураны, даамды, жытты жана башка сезбей калуу) бир же бир нечеси 
бузулганы байкалат. Хирургиялык операция жасоодо анестезиялоочу заттардын 
жардамы менен жасалма А. жасалат, к. Оорутпоо  
АНКИЛОЗ — эки сөөктүн муун баштарынын бири бирине чапталып калышынан 
пайда болгон кыймылсыз (сенек) абал. Негизги себептерди муундун катуу 
кармаган өнөкөт инфекциялык сезгениши (мисалы, сөөк жана муун туберкулёзу 
же кулгунасы), сөөк учтарынын травмадан бузулушу. А-до муун сөөктөрүнүн 
бетине фиброз, кемирчек, сөөк ткандары өсөт. Ал процесстин жайылышына 
жараша муунду толук каптаган жана чектелген болуп бөлүнөт. Буту-колдун А-
унда кол же бут сунулган боюнча же иштөөгө ылайыксыз ар кандай бүгүлгөн 
абалда жазылбай калат. 
А-ду алдын алууда анын пайда болушуна жол бербөө үчүн ар кандай кокустукка 
жана сезгенүүлөргө учураган муундарды өз убагында туура дарылоо менен бирге 
курорт, санаторийлерде дарылануу, физкультура сунуш кылынат. 
А-дун кээ бир түрүн хирургиялык операция менен дарыласа болот. 
АНКИЛОСТОМИДОЗДОР — кишинин ичегисинде мителик кылуучу 
анкилостомидалар пайда кылуучу оору. А. тропик жана субтропик климаттагы 
өлкөлөрдө кездешет. Мелүүн климаттуу өлкөдө жер алдында; ысык, ным жерде 
иштеген кишилер (шахтёрлор, туннелде иштеген жумушчулар жана башка) 
ооруйт. Анкилостомиданын ургаачысы адамдын ичегисинде күнүнө 6000— 10000 
жумуртка тууйт. Бул жумурткалар адамдын заңы менен айлана чөйрөгө тарайт. 
Ал жерде ным жана температура жетишерлик болгондо 24 сааттын ичинде 
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личинкага айланат. Бул личинкалар менен булганган жашылча, мөмө-жемиштер 
жана башка тамак-аш менен ооз аркылуу ичегиге кирет. Ичке кирген личинка 8—
10 жумада чоң куртка айланып, ичегинин былжырлуу челин жаралап, канды 
соруп азыктанат. Ооруган киши канын жоготуп, тамак сиңирүүсү бузулуп, 
алсырап, башы ооруп, зарна болуп, кусат. Балдардын өсүшү, акыл-эси начар 
өөрчүйт. Дарт заңдан митенин жумурткасын табуу менен аныкталат. Дарылоо 
ооруканада жүргүзүлөт. А-дун алдын алууда анкилостомида жуккан кишини 
эртерээк таап дарылоо, булганган жерлерди зыянсыздандыруу, тамак-ашты 
тазалыкта сактоо, өздүк гигиена эрежелерин кармоо зор мааниге ээ. А. болгон 
аймакта жашылча-жемиштерди ысык суу менен жууп пайдалануу, огороддо, бакта 
иштегенден кийин колду таза жуунуу зарыл.  
АНОСМИЯ — жыт сезүүнүн жоголушу. Көбүнчө мурун бүтүү, мурун тосмолорунун 
кыйшаюусу, шишиги, картаңдардын мурдунун былжыр челинин атрофиясы, 
ошондой эле борбордук жана четки нерв системасынын жабыркашы себеп болот, 
Даам сезүүдө жыт сезүү өтө чоң роль ойнойт, ошондуктан А-да даам сезбей калат. 
Дарылоо аны пайда кылган себептерге жараша жүргүзүлөт. 
АНТИБИОТИКТЕР — өсүмдүк, жаныбар жана микроорганизмдер пайда кылуучу 
жана микробдорду өлтүрүүчү же анын өсүшүнө, көбөйүшүнө тоскоолдук кылуучу 
заттар. А. кишини, айбандарды жана өсүмдүктөрдү жабыркатуучу микробдордун, 
бактериялардын, козу карындардын, кээ бир вирустардын айрым түрүн өлтүрсө, 
айрымдарынын өсүшүн токтотот. 20-кылымдын 40-жылдарында медициналык 
практикага кеңири киргизилген. 
А-дин ачылышы менен микробдор пайда кылган оорулардын дээрлик баарын 
дарылоого мүмкүн болуп калды. Бирок А-ди универсалдуу дары катары колдонуу 
жарабайт, анткени алардын ар бири белгилүү микробдорго гана таасир этет. 
Мисалы, пенициллин ириңдетүүчү микробдор пайда кылган ооруларга (өпкөнүн 
сезгениши, сепсис, теринин ириңдүү жабыркоосунда, ангина жана башка) таасир 
этет, ал эми туберкулёз жана дизентерия таякчаларына таасир этпейт; 
левомицетин, тетрациклин — ичеги инфекциясында; нистатин, леворин айрым 
козу карын (грибок) ооруларында жана башка жакшы натыйжа берет. Вирус 
оорулары (грипп, вирустуу гепатит жана башка) А-ден айыкпайт. А. натыйжалуу 
дары болуу менен оорулуу организмге тескери таасир бериши да мүмкүн. 
Мисалы, стрептомицин, канамицин менен неомицин угууну начарлатат жана тең 
салмак органынын ишин бузат, левомицетиндин таасиринен кээ бир 
оорулууларда кан өзгөрөт, тетрациклин боордун функциясын бузат. Айрым 
кишилерде А. колдонуу, өзгөчө пенициллин дары аллергиясын пайда кылат. Узак 
убакыт жана иретсиз өзүнчө дарылануудан дары аллергиясы өнөкөт түргө өтөт. 
Кээде пенициллинди же башка А-ди аз өлчөмдө кайталап колдонуу өмүргө 
коркунучтуу шок (к. Анафилаксия) туудурушу мүмкүн. Ошондой  эле А-ди кээ бир 
учурларда колдонуу жарабайт. Мисалы, левомицетинди — кош бойлуу мезгилде, 
экзема, теринин грибок жана башка ооруларында, мономицинди бөйрөктүн жана 
боордун кээ бир ооруларында колдонууга болбойт. А-ди врачтын көзөмөлүсүз, 
баш аламан кабыл алуу да түрдүү коркунучтуу натыйжа берет. Дарыны өтө аз 
дозада ичүү же эрте токтотуп коюудан организмдеги оору козгогучтар эс алып, 
башкача айтканда бул дарыга көнүгүп, ага туруктуулук пайда болот. Мунун 
натыйжасында оору өнөкөткө өтөт. Тескерисинче, А-ди узак убакыт пайдалануу 
кандидамикоз оорусун пайда кылат. Ошондуктан А-ди врачтын көрсөтмөсү 
боюнча гана пайдалануу керек.  
АНТИВИТАМИНДЕР — химиялык түзүлүшү витаминдерге жакын, бирок 
биологиялык таасири аларга карама-каршы келген бирикмелер. Организмге 
киргенде А. витаминдердин ордуна зат алмашуу реакцияларына катышып, 
алардын нормалдуу жүрүшүн токтотот же бузат. Бул тиешелүү витамин тамак 
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менен керектүү өлчөмдө организмдин өзүндө пайда болсо да, витаминдин 
жетишсиздигине алып келет. Бардык витаминдердин А-и бар экендиги белгилүү. 
Мисалы, В] витамининин (тиаминдин) А-и — пиритиамин, ал полиневритти 
пайда кылат.  
АНТИГЕНДЕР, к. Иммунитет.  
АНТИКОАГУЛЯНТТАР — кан уюуу процессин басаңдатуучу жана тромбдун пайда 
болушуна тоскоол болуучу заттар. А. түздөн-түз (кандагы тромбиндин 
активдүүлүгүн төмөндөтүүчү) жана кыйыр таасир этүүчү (кан уюуу процессине 
катышуучу протромбиндин боордо пайда болуусун бузуучу) болуп бөлүнөт. 
Булардын таасири 4—6 саатка созулат. А-га кирбеген кээ бир дарылар (мисалы, 
натрий цитраты, ацетилсалицил кислотасы, натрий салицилаты) да кан уюуну 
азайтат. 
А. миокарддын инфарктын, инсультту, тромбофлебитти дарылоодо жана жүрөк, 
мээ, кан тамырларынын атеросклерозун алдын алууда врачтын сунушу боюнча 
гана колдонулат.  
АНТИСЕПТИКА, АСЕПТИКА — жараатты таңууда жана аны тазалоодо, 
керектелүүчү нерселерди зыянсыздандыруу чаралар комплекси. Антисептика — 
жараатка түшкөн бактерияларга каршы, ошондой эле дарылоого; асептика — 
жараатка бактерия түшүрбөй алдын алууга багытталган. 
Антисептика пайда болгонго чейин хирургиялык дарылоодо өтө көп 
кабылдоолор болуп, операциядан кийинки тилме, гангрена, сепсис көп кезиккен. 
Мындай кабылдоолордун кесепетинен кээ бир ооруканаларда хирургиялык 
операциялар убактылуу токтотулган. Ал убакта мындай инфекциялык 
кабылдоолорду микробдор пайда кыларын билишкен эмес, кабылдоо кандайдыр 
бир оору пайда кылуучу «миазмдан» болот деп түшүнүшкөн. «Миазмды» 
хирургдардын өздөрү жуктуруп жатканы ойго да келген эмес; операция жана 
таңуу убагында гигиеналык эрежелер бузулган. 
Инфекциялык кабылдоолордун себебин ошол убакта венгриялык акушер И. 
Земмельвейс жана орус хирургу Н. И. Пирогов туура түшүнүшкөн. Н. И. Пирогов 
«миазм» сезгенген жараатта пайда болуп, аны ириңдетип, шишитип, жарааттан 
абага бөлүнүп, башка оорулуунун жараатын, ошондой эле таңгыч материалдарды 
булгарын айткан. И. Земмельвейс төрөттөн кийинки сепсистин козгогучу төрөт 
үйүнүн абасынан эмес, төрөтүп жаткандардын колунан жугарын эске алып, колду 
жана аспаптарды хлор акиташынын эритмеси менен тазалоону сунуш кылган. 
Мындан кийин бул оору кескин азайган. 
1863-ж. француз микробиологу Л. Пастер ачуу жана ириңдөө 
микроорганизмдердин тиричилик аракетинен болорун далилдеген. Англис 
хирург Д. Листер Пастердин изилдөөлөрүнүн жана өзүнүн байкоолорунун 
негизинде операциядан кийинки инфекциялык кабылдоолорду жаратка түшкөн 
микроорганизмдер пайда кылат деген жыйынтыкка келип, аларга каршы 
антисептика деп аталган, теориялык негизделген чараларды сунуш кылган 
(1867). Бактерициддик (микробго каршы) каражат катары карбол кислотасы 
колдонулган. Анын эритмеси менен аспаптар, операция алдында хирургдун колу 
тазаланган, күчтүү чачыраткыч менен операция бөлмөсүнө чачыратылган. Бул 
метод өтө натыйжалуу болуп, тез тараган. Бирок карбол кислотасы микробду 
өлтүргөнү менен уу болгондуктан, жарааттын ткандарын өлтүргөн, аны менен 
дем алганда жалпы ууланууну пайда кылган. Бара-бара уусу аз антисептик 
каражаттар табылып, микробду зыянсыздандыруунун жаңы жолдору иштелип 
чыкты. 
Микроорганизмдер жогорку температурада өлөрүн изилдөөлөр далилдеген. 
Немец хирургу Э. Бергман зыянсыздандыруунун асептика деп аталган жаңы 
методун иштеп чыккан. Операцияда же таңууда пайдаланылуучу материал тирүү 
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микроорганизмден тазаланышы, башкача айтканда кайнатылып, ысык аба, буу 
жана башка жиберилип стерилдениши тийиш. Хирургдун колу көбүнчө химиялык 
каражаттар менен стерилденет (к. Стерилдөө). Азыркы антисептикалык 
каражаттарды колдонуп, кээ бир ириңдетүүчү микробдор пайда кылган 
ооруларды операция жасабай эле айыктырууга болот. Терини кесип, тыттырып 
алганда, ал жерге, мисалы, йоддун спирттеги эритмесин сыйпап, жакшылан таңса 
андагы бактериялар өлүп, жараат тырыгы жок айыгат. Ошондуктан биринчи 
жардам берүүдө асептика эрежелерин сактоо зарыл. Үйдө стерилденген таңуучу 
материал (даки, салфетка, кебез жана башка), бинт болууга тийиш. Жардам 
көрсөтүүчү киши колду самындап жууп, атыр же спирт менен сүртүп туруп 
таңгакты ачуу керек. Пинцетти колдонордон мурда 10 мин. кайнап жаткан сууга 
салып коюлат. Таңгакты ачканда стерилденген салфетканы пинцет менен учунан 
кармап, жараатка жабылчу жерине кол тийгизбей жарааттын тегерегин йоддун 
спирттеги эритмеси менен тазалап туруп таңуу талап кылынат. Эгерде стерилдүү 
таңгыч материал жок болсо, үтүктөлгөн чүпүрөктү пайдаланса болот. 
АНТИСЕПТИК КАРАЖАТТАР — оору козгогуч микроорганизмдерди өлтүрүүчү 
же алардын өсүшүн жана көбөйүүсүн токтотуучу химиялык бирикмелер. 
Жарааттарды, тытылган жана күйгөн жерди тазалоо үчүн, ошондой эле теринин 
ириңдүү ооруларын дарылоодо; турак жайды, ич кийимдерди, шейшепти, 
оорулууга тиешелүү буюмдарды дезинфекциялоодо, ошондой эле хирургия 
практикасында (к. Антисептика, асептика) колдонулат. Медицинада хлордун 
(хлорамин, пантоцид жана башка), йоддун (йоддун спирттеги эритмеси, 
Люголдун эритмеси, йодоформ жана башка) бирикмелери, суутек өтө кычкылы, 
калий перманганаты, кээ бир органикалык кислоталар (бор, салицил, карбол 
кислоталары) жана негиздер (нашатырь спирти, ичилүүчү сода), сымаптын 
(кеперез, сымап майлары жана башка), күмүштүн (албарс, протаргол жана башка), 
коргошун, алюминийдин (Буров суюктугу жана башка) бирикмелери, спирт жана 
формалин, кара май, кээ бир боёктор (метилен көгү, бриллиант жашылы жана 
башка) колдонулат. А. к-дын өзгөчө тобун сырттан сыйпалуучу антибиотиктер 
(грамицидин жана башка) жана татаал түзүлүштүү өсүмдүктөрдөгү (мисалы, 
сарымсак, пияз, хрен, теңге гүл) фитонициддер түзөт. 
Кээ бир А. к. (мисалы, этил спирти, уксус жана сүт кислотасы) тамак-аш 
продуктуларын консервалоодо колдонулат. Алар кишиге зыянсыз өлчөмдө 
эритме түрүндө продуктуларга кошулат. А. к. продуктуларды жакшы сактоого 
гана жардам бербестен, аларга өзгөчө жыт жана даам берет (мисалы, уксус 
кислотасы). 
АНТИТЕЛОЛОР, к. Иммунитет.  
АНТИТОКСИНДЕР — микроорганизмдердин, өсүмдүктөрдүн (рицина, абрин) 
жана жаныбарлардын (жыландын, кара курттун, аарынын) ууларын 
зыянсыздандыруучу өзгөчө заттар (антителолор). Ар бир А-дин өзүнө гана 
тиешелүү таасири болот, башкача айтканда кайсы уунун таасиринен пайда болсо 
ошону гана зыянсыздандырат (мисалы, кептөөрдү пайда кылуучу козгогучтун 
уусу дифтерия антитоксини менен жоготулат). Медициналык практикада А. 
антитоксиндүү кан сары суусу түрүндө кептөөр, дизентерия, гангрена, ботулизм, 
скарлатина жана башка ооруларды дарылоо жана алдын алуу үчүн кеңири 
колдонулат. 
АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗАЛАР — ацетилхолинди ажыратуучу фермент — 
холинэстеразанын активдүүлүгүн тормоздоочу дарылар тобу. Ацетилхолин четки 
нерв системасында пайда болгон козголууну нервден — булчуңга, борбордук 
нерв системасында нейрондон нейронго өткөрөт. А. таасир эткенде нерв 
системасы жана башка ткандардагы ацетилхолиндин өлчөмү көбөйүп, нерв 
козголуусу пайда болот. А. көздүн, бронхтордун, ичеги-карын, өт жолдорунун 
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жылма булчуңдарынын жыйырылуусун күчөтөт. Тамак сиңирүү, тер бездеринин 
секрециясын көбөйтөт, вегетатив нерв системасын стимулдайт. Көздүн карегин 
кичирейтет, көз ичиндеги басымды төмөндөтөт. Ошондуктан кээ бир А. 
глаукоманы, миастенияны дарылоодо колдонулат.  
АНТРОПОЛОГИЯ — адамдын келип чыгышы жана эволюциясы, адамзат 
расаларынын калыптанышы жана адамдын организминин түзүлүшү менен 
функциясынын түрдүү вариациясы жөнүндөгү илим. Өз алдынча илим катары 19-
кылымда пайда болгон. Анын негизги бөлүмдөрү: адамдын морфологиясы, 
антропогенез жөнүндө окуу, раса таануу. Азыркы учурда адам организминин 
өнүгүшүнө, түзүлүшүнө таасир тийгизүүчү физиологиялык, биохимиялык жана 
генетикалык факторлорду изилдөө тез өнүгүүдө., 
АНТРОПОМЕТРИЯ — адам денесинин морфологиялык өзгөчөлүгүн баалоо 
методдору менен ыкмаларынын жыйындысы. Ага бойду, салмакты, дененин 
сырткы формасын (баш, көкүрөк, моюн, далы, каруу, сан, шыйрак курчамы), 
ошондой эле бир катар функциялык көрсөткүчтөрдү (өпкөнүн тиричилик көлөмү, 
булчуң күчү жана башка) өлчөө кирет. Мында өлчөө (сандар менен белгилөө) 
жана сыпаттап жазуу (мисалы, көздүн түсү, көкүрөктүн, курсактын формасы жана 
башка) колдонулат. 
А. медицинада, негизинен дененин өсүшүн үйрөнүүдө кеңири колдонулат. 
Айрыкча балдардын өсүшүн текшерүүдө А. өзгөчө мааниге ээ, анткени ал 
организмдин өсүүсүнүн жана калыптанышынын көрсөткүчү болот. 
Бир жашка чейинки баланын бою, салмагы, баш, көкүрөк курчамы жана башка ай 
сайын, мектепке чейинки балдардыкы жылына кеминде 2 жолу, окуучулардыкы 
жыл сайын өлчөнүп турат. Мындай текшерүүлөр балдардын өсүү жана 
өөрчүшүндө болгон бузулууларды өз убагында табууга мүмкүндүк берет. А. 
диспансерлөөдө, армиянын катарына чакырылгандарды, спортсмендерди 
медициналык текшерүү жүргүзүүдө пайдаланылат. Ошондой эле А-лык 
маалыматтар өнөр жайларда кийим, бут кийим, мебелдердин өлчөмүнүн 
стандарттарын иштеп чыгууда жана азыркы убактагы жумушчу орундарды 
долбоорлоо жана жабдуу үчүн колдонулат. 
А. криминалистикада жана сот медицинасында чоң мааниге ээ. А-да так 
далилдерди алуу үчүн ченөөлөр эртең менен кийимсиз денеде жүргүзүлөт. Бой 
(дененин узундугу) кадимки бой ченегич, дене салмагы медициналык тараза, 
көкүрөк, курсак курчамы сантиметрдик тасма менен ченелет. Өпкөнүн тиричилик 
көлөмүн аныктоо спирометр менен өлчөнөт. Булчуңдардын күчү пружиналуу 
динамометр менен аныкталат, ошондой эле к. Кишинин салмагы, Кишинин бою. 
АНУРИЯ — бөйрөктүн өтө начарлашынан заара бөлүнүп чыкпай, табарсыктын 
бош калышы. А-нын пайда болушуна бөйрөктүн ар түрдүү ооруга (нефроздор, 
нефрит) чалдыгуусу (чыныгы А.); бала бөйрөксүз төрөлүп же кокусунан жалгыз 
бөйрөгүн алып таштоо (бөйрөксүз А.); кан көп кетүү, бөйрөк кан тамырына, 
аортага кан уюп калуу, шок, узакка ич өтүү же тынымсыз кусуу (бөйрөккө 
чейинки А.); бөйрөк чөйчөкчөсүн же бөйрөк түтүкчөсүн таш тосуп, же заара 
жолдорун шишик басуу (бөйрөктөн кийинки А.) себеп болот. Ошондой эле ар 
түрдүү ириңдүү оорулар (сокур ичегинин, өт баштыкчасынын, уйку безинин, 
ичегинин түйүлүшү, перитонит, сепсис жана башка) жалпы организмдин 
ууланышы 
А-га алып келет. Белгилери: зааранын жок болушу, заара менен чыгуучу уу 
заттардан ууланып (уремия), кусуу, баш ооруп, тил кургоо, ич өтүү, тырышуу, ак 
шишик басуу. А-да токтоосуз врачка кайрылуу зарыл. Дарылоо А-нын түрүнө, 
себебине, өтүшүнө жараша болот. 
АҢ-СЕЗИМ — объективдүү чындыкты чагылтуунун жана кишинин айлана чөйрө 
менен түзгөн байланышын максатка ылайыктап жөнгө салуунун жогорку 
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формасы, башкача айтканда материялык дүйнөнүн мээде чагылышы. 
Материялык дүйнө А.-с-ден тышкары болуп, ал кишинин сезген же сезбегенине 
көз каранды эмес. Бул материянын биринчи, А.-с-дин экинчи экендигин көрсөтөт. 
А.-с-ди реалдуу турмуш белгилейт. Адам өз турмушун түшүнгөндүгү менен 
айбандардан айырмаланат. К. Маркс мээни А.-с-дин органы, бирок мээнин ойлоо 
жөндөмдүүлүгү социалдык турмушта калыптанат дейт. Кишинин А-с-инин келип 
чыгышынын маанилүү шарты — эмгек жана сүйлөө. Тил — А.-с-дин материялык 
формасы, ал кишилердин өз ара катнашынан келип чыккан. А.-с. болгонду туура 
чагылтууга, келечекте эмне болорун алдын ала билүүгө жана булардын 
негизинде дүйнөгө таасир этүүгө мүмкүндүк берет. 
АПАТИЯ — айлана-чөйрөдөгү окуяларга кайдыгер, сырткы эмоциялык 
реакциялар билинбеген оорулуу абал. А-да психикалык активдүүлүк төмөндөйт. 
Мындай оорулуулар аз кыймылдайт, аз сүйлөйт. Бул абал кээ бир психикалык 
оорулууларда, ошондой эле нерв системасынын функциясы бузулганда болот. 
Дарылоо А. пайда кылган себебине жараша жүргүзүлөт.  
АППЕНДИЦИТ — мөөндүн туюк учундагы өсүндүнүн (аппендикстин) сезгениши. 
Кишинин ичегисинде демейде оору пайда кылбоочу көп сандаган ар кандай 
микроорганизмдер (сапрофиттер) болот. Айрым шарттарда, каткан заңдын же 
мите курттардын аппендиксте чогулушу же анын ичине ичегидеги чиритүүчү 
продуктулардын өтүшү, ошондой эле аппендикстин ийрилип тартылып калышы 
жана башка ичегидеги микроорганизмдердин оору козгоосуна түрткү берип, 
анын сезгенишин пайда кылат. Буга көбүнчө туура эмес тамактануу (белогу көп 
эттүү тамакты, балыктарды көп колдонуу), заңдын катышы себеп болот. А. менен 
ар кандай жаштагы кишилер ооруйт. Анын катуу кармоочу жана өнөкөт түрлөрү 
бар. Катуу кармаган түрүндө сезгенүү процесси аппендикстин ички көңдөй 
бетинен анын айланасына тарайт; сезгенүүнүн жайылышына жана 
аппендикстеги болгон өзгөрүүгө жараша катардык, флегмоналык, гангреналык, 
перфоративдик А. деп ажыратылат. А-тин гангреналык жана перфоративдик 
түрлөрү перитонитке алып келет. Катуу кармаган А. кээде киндик тегереги же 
ичтин оң жагы сайгылашып ооруп башталат. Көп учурда, адегенде ич бүт ооруп, 
бир нече сааттан кийин ооруган жер ичтин ылдыйкы оң жагына — сокур ичеги 
жайгашкан тарапка кетет. Бара-бара оору катуулап, жөтөлгөндө, сол жак капталга 
оодарылганда күчөйт. Кээде ичтен жел чыкпай, заң катат. Айрым учурларда ич 
өтүшү мүмкүн. Катуу кармоочу А. кабылдоосуз өтсө, бир суткадай жогоруда 
айтылган абалда болуп, сезгенүү процесси басаңдай баштайт. А-тин белгилери 
акырындап тарап, оорулуунун жалпы абалы жакшырып, А. өнөкөт түргө айланат. 
Мында сокур ичегинин тушу дайыма акырындык менен же анда-санда 
сайгылашып, тартышып ооруйт, оорулуунун көңүлү айланып, ичи катышы 
ыктымал. 
Ооруну күчөтпөй же анын өнөкөткө өтүшүн күтпөстөн, ич ооруганда врачка тез 
кайрылуу керек. Врач келгенге чейин ооруну басаңдатуучу же ич өткөрүүчү 
дарыларды колдонуу, ичтин ооруган жерине ысык нерсе басуу, ичегини тазалоочу 
клизма жасоо өтө коркунучтуу. Анткени мындай чаралар дарттын белгилерин 
өзгөртүп жиберүү менен ого бетер ырбатып, өмүргө чоң зыян келтирет. А-ти 
операция жасагандан кийин кээде айрым адамдардын өлүмгө учурашынын 
негизги себеби, анын өз бет алдынча дарыланып, врачка кеч кайрылышынан 
болот. А-ти айыктыруунун бир гана жолу бар. Ал — мүмкүн болушунча эртерээк 
операция жасоо. 
АППЕТИТКЕ КАРШЫ ДАРЫЛАР — негизинен тамакты ашкере ичкенден келип 
чыккан семирүүгө каршы колдонулуучу дарылар. Тамакты көп ичип, диетаны 
колдоно албагандарга сунуш кылынат. Мээдеги токчулук борборун козгоп, 
ачкалык сезимин жоготот. Гипертония оорусунда, стенокардияда, гипертиреоздо 
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берилбейт. Бул дарылардын организмге терс таасири болгондуктан врачтын 
көрсөтмөсү болмоюнча кабыл алууга болбойт.  
АПАРАКСИЯ — так кыймыл-аракет жасай албоо. Мында оорулуу айрым 
кыймылдарды жасай алганы менен максатына жете албайт. Мисалы, колун 
көтөргөнү менен баш кийимин кие албайт. А. идеялык, мотордук, конструктивдик 
болуп бөлүнөт. Идеялык А-да оорулуу өзүнчө кыймыл жасай албайт, бирөө 
көрсөткөн кыймылды туурайт. Мотордук А-да татаал кыймыл-аракетти аткаруу 
үчүн зарыл кыймылдарды ырааттуу аткара албайт. Конструктивдик А-да буюмду 
анын бөлүктөрүнөн кайра кураштыра албайт. Оору мээнин чоң жарым шарынын 
кыртышы жабыркоодон пайда болот. Дарылоону анын себебин таап, врач 
жүргүзөт, 
АПТЕКА — дары-дармек, таңгыч материал, оорулууну багуу үчүн керектүү буюм 
жана башка медициналык товарларды даярдоочу, сактоочу жана берүүчү мекеме. 
А. байыркы доордон баштап пайда болгон. Россияда биринчи А. 1581-ж. ачылган. 
А. кызматкерлеринин милдетине дарылардын жарамдуулук мөөнөтүнө көз салуу, 
капысынан ооруп калган же кырсыкка учурагандарга врач келгенге чейин тез 
медициналык жардам көрсөтүү (бул максатта дары бекер берилет) кирет. 
Айыл жерлерде А. кызматкерлери жапайы өскөн дары өсүмдүктөрдү чогултууну 
уюштурат. А -ларда жогорку жана орто фармацевттик билими бар кишилер 
иштейт.  
АПТЕЧКАЛАР — өзүнө жана өз ара биринчи медициналык жардам көрсөтүүгө 
арналган каражаттардын жыйындысы. А-дын бир нече тиби белгилүү. 
Биринчи жардамдын универсалдуу аптечкасы өнөр жайда, курулушта, жүрүштө, 
талаада жана үй шартында биринчи жардам көрсөтүүдө колдонулат. Анда ооруну 
басаңдатуучу, температураны төмөндөтүүчү, сезгенүүгө каршы дарылар 
(амидопирин, анальгин, аспирин), сеп алдыруучу дарылар, какырык чыгаруучу, 
ичеги-карын дарылары; жүрөк ооруга колдонулган валидол таблеткалары; эстен 
танууда жыттатуу үчүн аммиактын эритмеси (нашатырь спирти); жараат, 
жараларды жууганга антисептикалык каражаттар (калий перманганатынын мала 
кызыл эритмеси); оозду, тамакты чайкоочу (бор кислотасынын эритмеси), жара, 
кесиктерге сыйпалуучу заттар (йоддун спирттеги эритмеси) жана башка болот. 
Андан башка таңгыч каражаттар — стерилденген бинт, кебез, бактерициддик 
пластырь, резина буугуч, шакшак, термометр, кичинекей стакан, көздү жууганга 
ванночкалар болот. 
Эне менен баланын аптечкасында эмчектеги баланы багууда керектүү буюмдар 
болот. Анда упчу, клизма жасоо үчүн резина алмурутча, көзгө дары тамызгыч, 
суунун жана дене температурасын өлчөөчү термометр, полиэтилен плёнка, даки, 
балдар самыны, антисептикалык заттар (йоддун спирттеги эритмеси, калий 
перманганатынын жана бор кислотасынын күкүмү), таңгычтар (бинт, кебез, 
бактерициддик пластырь), вазелин майы, балдар бет майы жана башка болот. 
 

 
Фрунзе шаарындагы борбордук аптека. 
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Жеке аптечка ядролук жана химиялык куралдардын жабыркатуучу 
факторлорунун таасирин жоготуу же азайтуу максатында, ошондой эле жугуштуу 
оорулардын алдын алуу үчүн өзүнө жана өз ара жардам көрсөтүүдө колдонулат. 
Ал ар түрдүү дары заттардан турган комплекстен түзүлүп, атайын тюбикке жана 
кутуларга салынып чыгарылат. 
Ооруну басаңдатуучу дарылар атайын шприц-тюбикте болот; ал катуу оорутуучу 
сынык, чоң жарааттарда жана күйүктө (шокту алдын алуу максатта) колдонулат. 
Фосфор органикалык заттар менен уулануудан алдын ала сактоочу каражаттар 
«Химиялык кол салуу» сигналы боюнча кабыл алынып (1—2 таблетка), 
противогаз кошо кийилет. 
Бактерияга каршы № 2 каражат ичеги-карын ооруп, ич өткөндө колдонулат. 
Биринчи суткада бир кабыл алууда 7 таблетка, кийинки 2 суткада 4 таблеткадан 
берилет. 
Радиациядан сактоочу № 1 каражаттар нурга чалдыгуу коркунучунда (6 
таблетка), нурга чалдыгуунун кайталануу коркунучунда (6 таблетка) кабыл 
алынат. 
Бактерияга каршы № 1 каражаттар жугуштуу оорулардын жугуу коркунучунда, 
алардын биринчи белгилери байкалганда, ошондой эле жараатта жана күйүктө 
колдонууга болот. Адегенде 5 таблетканы суу менен ичүү керек, 6 сааттан кийин 
дагы 5 таблетка кабыл алынат. 
Радиациядан сактоочу № 2 каражаттар радиоактивдүү заттар түшкөндөн кийин, 
айрыкча консерваланбаган сүттү ичүүдө колдонуу керек. Негизинен балдарга 
күнүнө 1 таблеткадан (10 күнгө чейин) берилет. 
Кусууга каршы каражаттарды нурга чалдыгуудан кийин, ошондой эле баш катуу 
урунгандан кийин жүрөк айланса, кабыл алуу сунуш кылынат.  
АРАКЕЧТИК — спирт ичкиликтерин такай ичүү; адамдын ден соолугуна жана 
иштөө жөндөмдүүлүгүнө, жашоо турмушуна, ошондой эле коомдун 
жыргалчылыгына залал келтирет. 
Спирт ичкиликтери адамзатка байыртан белгилүү. Эң байыркы доордо эле спирт 
ичкиликтерин майрамдарда (ай жаңырганда, аңчылык олжолуу болгондо) 
чогулуп ичишкен. Коомдун социалдык түзүлүшү татаалдана баштагандан улам 
ичкилик ичүүгө бара-бара жеке мамиле жасалып, муну менен бирге А-тин 
өнүгүшүнө шарт түзгөн факторлор да көбөйө берген. А. социалдык жактан 
шартталган жана анын психологиялык себептери бар. 
 

 
Аракечтикте алкоголь таасир 
этүүчү органдар. 

Айрым адамдарга ичкилик ичүүгө психологиялык себептер түрткү берет. Тышкы 
чөйрөгө кыйындык менен көнүү, айланасындагылар менен болгон чыр-чатактар, 
канааттанбагандык, жалгыздык, түшүнбөөчүлүк, чарчап-чаалыгуу, өтүмсүздүк, 
кандайдыр бир мамилелерде өз кемчиликтерин түшүнүү жана башка 
дискомфорттун (өзүн жаман сезүү) психикалык абалын пайда кылат. Мындай 
абал алкоголдун таасири менен убактылуу жеңилдейт. Бирок бардык эле 
жагымсыз учурлар алкоголдун жардамын талап кыла бербейт. Бул жеке 
тажрыйбага, алкоголго жекече мамиле кылууга, ошондой эле социалдык 
кырдаалга жараша болот. Социалдык кырдаал спирт ичкиликтерин ичүүгө 
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шылтоо гана болбостон, ошондой эле аны ичүүнү азайтууга да түрткү берет. 
Алкоголду закондуу түрдө жана адептүүлүк менен азайтууга болот. Адам башына 
кыйынчылык түшкөн мезгилде өзүн кармана билүү мүмкүнчүлүгү төмөн болсо, 
ал ичкиликке тез берилип, аны ичүүнү токтотууга эрки жетпейт. Бирок бул топко 
айрым гана адамдар кирет, алар социалдык көзөмөлгө, психологиялык жардамга 
муктаж. Коом ичкилик ичкендерге канчалык кайдыгер караса, адам коомдун 
сергек абалына тез көнө албаса, А. ошончолук кеңири тарайт. А-ке көбүнчө 
социалдык көзөмөлгө баш ийбеген же жалпыга бирдей социалдык нормалардан 
четте калган адамдар кабылат. «Бирөөнү туурап» ичкилик ичкендер деп 
аталгандар да бар, андайларга коом канчалык келишүүчүлүк менен мамиле 
кылса, алар ошончолук көбөйөт. «Бирөөнү тууроо» — шарттуу гана аталыш. Анын 
чыныгы себеби адептүүлүк нормаларынан четтеген, арзыбаган канааттануу 
алууга умтулуу, ошондой эле А-тин адамдын керт башына жана коомго 
келтирүүчү кесепеттери жөнүндөгү түшүнүктүн тардыгы болуп саналат. Алсак, 
ичкиликти психикалык жактан жетиле электер (жаштар) же интеллектуалдык 
жактан жетиштүү өнүгө элек адамдар ичишет. Жаштар арасында «бирөөнү 
туурап» мас болуунун таркалышына алкоголдун жан сергитер таасири 
жөнүндөгү, аз ичсе эч зыяны жок, аны ичүү эр жеткендиктин, күчтүүлүктүн 
күбөсү деген жалган ой-пикир көмөктөшөт. Өтө жакындарынын (ата-эненин, 
досторунун) тийгизген таасири маанилүү орунду ээлейт, алар жаш адамдын 
калыптанышына жана анын ичкиликке болгон мамилесине кыйла деңгээлде 
таасир берет. А-тин келип чыгышына жана таркалышына үй-бүлөнүн ролун 
изилдеген учурда ата-эненин ичкилик ичиши, ошондой эле бала кезинен туура 
эмес тарбиялоо, ашыкча эркелетүү, же тескерисинче кароосуз калтыруу, балага 
ата-эненин кайдыгер мамилеси, алардын өздөрүнүн жосунсуз жүрүш-турушу, үй-
бүлөдөгү чыр-чатак жана башка түрткү болот. А-тин жеке жана коомдук 
турмушка зыяны чоң. Ичкиликти дайыма эмес, анда-санда иче коюу да адамдын 
ден соолугуна залал келтирип, үй-бүлөнү бузат, балдарды тарбиялоого терс 
таасир берет. Аракечтер коомдун жана мамлекеттин алдында жоопкерчилик 
сезимин жоготушат, ээн баш аракеттерге жана башка укук тартибин бузууларга 
барышат. А. өндүрүшкө зыян келтирет, эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндөшүнө, 
эмгек тартибинин бузулушуна, өндүрүштүк кокустуктарга, адамдардын өлүмүнө 
себепкер болот. Ичкен кишинин жүрүм-туруму өзгөрөт, ал уятсыз, калпычы 
болуп, үй-бүлөнүн кызыкчылыгына көңүл бурбай калат, өзүнчө же көрүнгөн 
киши менен шылтоо таап ичүүгө аракет кылат. Адамдык сапаттарынан 
ажыратып, калктын турмуш деңгээлинин төмөндөшүнө алып келет. 
Алкоголь адамдын бардык системалары менен органдарына кыйраткыч таасир 
бере тургандыгы аныкталган. Ичкиликти такай ичүүнүн натыйжасында өзүнүн 
канча ичкенине контролдук кыла албай, дайыма ичкиси келип, борбордук жана 
четки нерв Системасынын (психоздор, невриттер жана башка) ички органдардын 
иштеши бузулат (к. Өнөкөт аракечтик). Ал тургай адеп ичкенден эле психиканын 
өзгөрүшү (делөөрүү, өзүн кармай албоо, көңүл чөгүү жана башка) мас абалда өзүн 
өзү өлтүрүүгө түртүшү ыктымал. Мас абалда тең салмактуулук, аң-сезимдүүлүк, 
курчап турган чөйрөнү сергек кабыл алуу бузулуп, ар кандай кырсыктарга 
дуушарлантышы мүмкүн. Витамин алмашуунун бузулушу, алкоголдун 
ууландыруучу таасири нерв системасын бузуп, неврит, полиневрит оорусуна 
чалдыктырат (колу калтырайт, тили булдуруктайт, терчил болот, буту-колу 
муздайт, угуусу, жыт сезүүсү, көрүүсү начарлайт). Өнөкөт гастрит (карындын 
оорусу) адатка айланган А-тен болот, ал эми боордун циррозу (кара сарык) 
ичкичтердин өлүмүнө себепкер болот. А. уйку безинин оорусуна (панкреатит, 
кант диабети), стенокардияга, миокарддын инфарктына түздөн-түз чалдыктырат. 
А. жыныс бездерине терс таасир тийгизе тургандыгы белгилүү: ичкичтердин 
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үчтөн биринин жыныс функциясы төмөндөйт, түрдүү нерв оорулары (невроздор, 
депрессия жана башка) пайда болот. Аялдарда этек кири эрте токтоп, төрөбөй 
калуусу мүмкүн, боюнда бар учурда катуу токсикоз (талгак) байкалат. А. адамды 
эрте картайтып, өмүрдү кыскартат (ичкичтердин өмүрү орточо статистикалык 
жаштан 15 жылга аз болот). Аракечтердин балдары жана мас кезде бойго бүткөн 
балдар дене-бою, акыл эси жагынан жай өнүгөт (тили кеч чыгат, кеч басат жана 
башка), түрдүү кемтиктер менен төрөлөт. Чоңдорго караганда балдар ичкиликке 
тез берилери аныкталган: 15—17 жаштан тартып ичкендер 2—3 жылда, 13—15 
жаштан ичкендер 1 жылда эле аракеч болуп калышат. 
Биздин өлкөдө Совет бийлигинин алгачкы күндөрүнөн тартып эле А-ке каршы 
күрөш мамлекеттин ички саясатынын маанилүү жактарынын бири болуп калды. 
А-ке каршы иш жүргүзүү системасы социалдык мамлекеттин адептик 
көрсөтмөлөрүн аткарууга моюн сунбаган адамдарга коомдук, мамлекеттик чара 
көрүү менен катар тарбиялоо жана дарылоону айкалыштырган иш-чаралардын 
комплекси болуп саналат. А-ке мамилени өзгөртүүгө: спирт ичкиликтерин ар 
кандай шылтоо таап ичүү мамлекеттин таламына, адамдын ден соолугуна, 
материалдык жана үй-бүлөлүк кызыкчылыкка зыян келтирген, социалисттик 
моралга жана совет адамынын адептүүлүгүнө ылайыксыз зыяндуу көрүнүш 
катары каралуусуна, калкты А-ке каршы тарбиялоого жетишүү зарыл. 
Мамлекеттик жана администрациялык органдардын, коомдук уюмдардын 
масчылыкка жана А-ке каршы күрөш жүргүзүүгө багытталган иш-чараларды 
жайылтуусу, коомчулукту жана эмгекчилердин кеңири массасын алкоголдун ден 
соолукка, турмуш-тиричиликке, эмгектенүүгө, коомдун жыргалчылыгына терс 
таасири жөнүндө ачык-айкын билимдер менен куралдандыруу аркылуу А-ке 
каршы күрөшкө тартуу ар бир совет адамынын маанилүү милдети болуп саналат. 
Окуучуларга жана жумушчу жаштарга А-ке каршы тарбия берүү ишине өзгөчө 
көңүл бурулат. Закондо ичкиликти ичкен жана үй-бүлөсүн материалдык оор 
абалга калтырган адамдардын айрым укуктарын чектөө , каралган. Ыктыяры 
менен дарылануудан баш тарткан, эмгек тартибин жана коомдук тартипти бузган 
аракечтерди 1 — 2 жыл мөөнөтүндө мажбурлап дарылоо киргизилди. 
АРА ТӨРӨЛГӨН БАЛА — бойго бүткөндөн кийин төрөлүү убактысына жетпей 
28—39 жума мөөнөтүндө төрөлгөн ымыркай бала. Салмагы 1000—2500 г, бою 
37—46 см. Баланын ара төрөлүшүнө көбүнчө кош бойлуу аялдын түрдүү ооруга 
жана кырсыкка чалдыгышы, талгак болуу, ага чейин аборт жасатуу себеп болот. 
Булардын натыйжасында эне менен түйүлдүктүн ортосундагы кан айлануу 
бузулуп, түйүлдүккө кычкылтектин келиши начарлап, баланын эрте төрөлүшүнө 
түрткү болот. Ошондой эле эне менен түйүлдүктүн кан сыйышпастыгында, 
эгиздерде көп байкалат. Кош бойлуу учурда нерв-психикалык күч келүү, оор 
жумуш жасоо, үй-бүлөдөгү чыр-чатак жана башка жагымсыз шарттар ара төрөөгө 
дуушарлантат. А. т. б. айына жетип  төрөлгөн балдардан сырткы кебетеси, 
орган жана системаларынын өөрчүшү жагынан айырмаланат. Сутканын көп 
мезгилинде уктайт, үнү акырын, алсыз чыгат. Териси жука, назик, тери 
алдындагы май катмары начар, кээде жокко эсе болуп, бырышып, бүктөлүп турат, 
түгү узун, буттары кыска, башы чоң, кулак калкандары жумшак, башына 
жабышып турат. Ички органдары л функциялык жактан толук жетилбеген. 
Дем алуусу бир калыпта эмес, мезгил-мезгили менен кыска мөөнөткө токтоп да 
калат (1 минутада 35 — 60 жолу дем алат). Тамырынын кагышы тез өзгөрөт; 
ыйлаганда, тынчы кеткенде минутасына 90дон 200гө чейин, кээде андан да 
тездейт. Ичеги-карыны жакшы жетилбеген, нерв системасы функциялык жактан 
начар, дене температурасын жөнгө салуу начар болгондуктан бала бат ысып же 
үшүп кетет. А. , т. б. 1-айда анча эттенбейт, бирок кийинки айларда салмагы тез 
чоңоюп, бою өсөт. Салмагы 2000 гдан 2500 гга чейинки ара төрөлгөндөр абалына 
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жараша врачтын уруксаты менен үйгө жиберилиши мүмкүн. Ал эми салмагы 
андан кичине балдар атайын адистештирилген бөлмөлөргө которулуп, врачтын 
көзөмөлүндө болот. Төрөлгөндө , салмагы 1500 г же андан кичине болсо, 
алар атайын камера — кувездерде багылат. Кувезге салмагы чоң, бирок дене 
температурасын туруктуу кармай албаган балдар да багылат. Үй шартында А. т. б. 
өзгөчө багууну талап кылат. 
Бала жаткан бөлмөнүн температурасы 25°тай болуп, жарык, таза болуусу зарыл. 
Баланы катуу ороого болбойт, улам бир капталына жаткыруу керек. 
Бала жылуу, жумшак ич кийим кийгизилип, түктүү жумшак жуурканга ороп 
жаткызылат. Эгер бала үшүп кубарып, муздап калса жылуу ваннага салып же 
жылыткыч коюп жылытуу сунуш кылынат. Бала ысып кеткенде кызарып, 
тынчсызданат, анда жылыткычтарды алып салуу же азайтуу керек. 
А. т. б-га эмчек сүтү эң мыкты тамак-аш болуп эсептелет. Өтө начар төрөлгөн, али 
соруу рефлекси өнүгө элек балдарды адегенде зонд аркылуу (суткасына 10 жолу), 
андан кийин упчу менен, кийин эмчек эмизүүгө көндүрөт. 
Айына жетип төрөлгөн балдардай эле киринтилет. Салмагы 1500 гдан кичине 
балдарды төрөлгөндөн 3 жумадан кийин, салмагы 1500 гдан чоң балдарды 7—10 
күндөн кийин киринтүүгө болот. А. т. б-ны акырындап жана өтө сактык менен 
таза абага сейилдетүү керек. Сейилге салмагы 2500 гдан ашык балдар чыгарылат. 
Кышкысын салмагы 3000 гдан жогору болгондорго уруксат берилет. Сейилдөө 
бир нече минутадан башталып, акырындык менен көбөйтүлөт. 
Ара төрөөнүн алдын алууну аялдар кош бойлуу боло электе эле баштоо керек. 
Аялдар өз убагында ар кандай өнөкөт оорулардан дарыланып, өздүк жана 
жыныстык гигиенаны сактоолору тийиш, ошондой эле аборт жасатпастан, бойго 
болтурбоого аракеттенүү оң. Кош бойлуулуктун биринчи белгилери билинери 
менен аялдар врачка кайрылып, андан тийиштүү кеңештерди алууга тийиш. Кош 
бойлуу аялдар артыкча капа болбошу керек, жакшылап тамактанууга тийиш; 
ичкилик ичүүгө, тамеки тартууга болбойт. 
АРА ТӨРӨӨ, к. Ара төрөлгөн бала.  
АРАХНОИДИТ — мээнин же жүлүндүн тор кабыгынын сезгениши; демейде 
мээнин жумшак кабыгынын сезгениши менен чогуу болот. А. катуу кармаган жана 
өнөкөт жугуштуу оорулардан, мисалы, грипп, мурундун кошумча коңулдарынын, 
бадам сымал, кулак бездеринин ириңдүү сезгенишинен, баштын жана омуртка 
тутумунун травмасынан кийин, коргошун менен өнөкөт уулануунун 
натыйжасынан пайда болот. А-те тор кабык менен жумшак кабык калыңданып, 
жүлүн суюктугунун циркуляциясы бузулат, баш сөөктүн ички басымы жогорулап, 
баш ооруйт. Көрүү нервдерин каптаган кабыктын сезгенүүсүнөн көрүү начарлайт; 
мээнин арткы бөлүктөрүнүн А-инде баш айланып, кулак начар угат, тең 
салмактуулук бузулат. Жүлүн дүмүрчөктөрүнүн кабыгы сезгенгенде дене, кол, 
бут ооруйт. А-тин диагнозу жана себептери оорулууну неврологиялык бөлүмдө 
абдан тыкан текшерүүдөн кийин аныкталат. Оору өнөкөткө өтөт, күчөп кеткен 
учурда узак убакытка баш ооруйт, көзү начар көрүп, кулагы укпай калышы 
мүмкүн. А-тин алдын алууда ооруларды өз учурунда дарылоо керек. 
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Мээ кабыгынын жана аны курчаган 
ткандардын схемалык көрүнүшү: 1—баш 
сөөгү; 2—4—мээ кабыктары (2—катуу; 
3—торчо; 4—жумшак); 5—6— мээннн 
боз жана ак заты. Арахноидитте мээнин 
торчо кабыгы сезгенет 

Коргошун менен иштөөдө коопсуздук эрежелерин так сактоо зарыл.  
АРИТМИЯ, к. Жүрөк-кан тамыр системасы. 
АРИТМИЯГА КАРШЫ ДАРЫЛАР — жүрөк ишинин ыргагы бузулганда 
(аритмияда) пайдаланылуучу дарылар. Жүрөктүн иштеши жана автоматизми 
козголгондо хинидин, новокаинамид колдонулат. Аларга химиялык түзүлүшү ар 
түрдүү болгон заттар кирет. Хинидин — хининдин (безгекке каршы дарылардын 
бири) изомери, жүрөктүн өткөргүч системасындагы импульстарды тормоздойт. 
Новокаинамиддин химиялык түзүлүшү новокаинге окшош, анестезиялык таасири 
бар. Хинидин менен новокаинамид жүрөктүн алдыңкы бөлүгүнүн аритмиясында, 
экстрасистолияда, тахикардияда колдонулат. Ошондой эле жүрөк гликозиддери, 
магний жана калий туздары, гистаминге каршы дарылар жана башка 
пайдаланылат.  
АРТЕРИИТ — артерия капталынын сезгениши. А-тин катуу кармама жана өнөкөт 
түрү бар. Катуу кармама А. жугуштуу ооруларда (баш келте, ич келте, сепсис, 
грипп жана башка) кезигет. Мында артерия капталынын серпилгичтиги жана 
булчуң талчалары бузулат, капталга жабышкан тромб пайда болот. Ириңдүү А. 
абдан коркунучтуу, анда артерия капталы чирип, айрылат же аневризмага 
учурайт. Өнөкөт А. туберкулёз, котон жара, карындын жара оорусу жана башка 
ооруларда байкалат. 
Дарылоону врач жүргүзөт.  
АРТЕРИЯЛАР — кишинин жүрөгүнөн орган жана ткандарына кычкылтекке 
каныккан канды алып баруучу кан тамырлар. А-дын жүрөктөн чыккан өтө жоон 
жери толто деп аталат. Толтодон ар бир органга өзүнчө артерия кан тамырлары 
бөлүнүп чыгат. Ал кан тамырлар бара-бара ичкерип, эң майда кан тамырларга — 
капиллярларга өтөт. А. негизинен үч катмардан турат. Анын сырткы катмары чел, 
ортоңкусу булчуңдуу, ичкиси эндотелий деп аталат. Бул катмарлардын ар бири 
өзүнчө милдет аткарат. Сырткы жана ортоңку катмарлары чоюлгуч жипчелерден 
жана булчуңдардан туруп, чоюлгуч келет да, бирде кеңейип, бирде тарып турат. 
Мындай абал ар бир органга А. аркылуу кандын керектүү өлчөмдө келишине 
шарт түзөт. А-дын ички эндотелий катмары өтө эле жылмакай болгондуктан, кан 
тез агып, анын уюп калышына мүмкүндүк бербейт. Бул катмар ар кандай оору 
таратуучу микробдорду, зыяндуу заттарды жок кылып, организмге керектүү 
иммундук заттарды пайда кылып турат. Эгерде бул катмар сезгенсе, жараланса 
же туз катмарлары менен капталып морт болуп калса, анда анын ичиндеги 
кандын уюшу, кан тамырлар ичкерип же бүтүп калышы мүмкүн. Эндотелий 
катмарынын мындай көнүмүш оорулары жүрөк, мээ, бөйрөк жана башка 
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органдардын аз кандуулугуна, стенокардия, инфаркт жана инсульт ооруларына 
алып келет. Ошондуктан, А-ды жакшы сактоо үчүн майлуу этти көп жебөө, спирт 
ичкиликтерин ичпөө, тамеки тартпоо зарыл. Ар дайым кыймыл-аракетте жана 
таза абада болуу, эмгек менен эс алууну туура уюштуруу керек.  
АРТРИТ — муундардын сезгенүү оорусу. Оору бир муунда болсо — моноартрит, 
бир нече муун ооруса полиартрит деп айырмаланат. А-ке жугуштуу оорулар, 
көбүнчө туберкулёз, сүзөк, бруцеллёз, келте, дизентерия, ангина жана башка; 
өнөкөт инфекциялар — кулактын, бадам сымал бездин, мурундун кошумча 
коңулдарынын сезгениши, тиштин жабыркашы; муундардын ар кандай 
травмалары себеп болот. А. пайда болушуна карата инфекциялык (ревматизм, 
полиартрит, бруцеллёздук А.) дистрофиялык (подагра А-и, остеоартрит жана 
башка), травмалык жана башка формаларга бөлүнөт. А-тин өнүгүшүнө суук тийүү, 
организмдин коргонуу функциясынын төмөндөшү, өнөкөт уулануулар түрткү 
берет. 
Белгиси — муундар ооруп, кызарат; анда сезгенүү суюктугунун чогулушунан 
шишийт. Ооруган адамдын шайы кетип, алсызданат, эти ысыйт. Өз учурунда 
врачка кайрылуу, туура дарылануу оорунун толук айыгып кетишине жардам 
берет. Кээде оорулуу көпкө дарыланбай жана өз алдынча дарылануудан оору 
создугуп, күчөп, өнөкөт түрүнө өтөт. Мындан муундардын кыймылынын 
азайышы же кыймылсыз болуп калышы мүмкүн. 
А-ти дарылоодо дарылардан башка да массаж, айыктыруу физкулътурасы 
колдонулат. Айыктыруу физкультурасы менен массаж муундардын оорусу 
жоголуп, лабораториялык анализдери нормага келгенде берилет. А-ти дарылоо 
максатында атайын көнүгүүлөрдүн комплекси иштелип чыккан. Көнүгүүлөр 
оорунун мүнөзүнө жараша берилип, врачтын көзөмөлү менен жасалып турат. 
Ошондой эле А-ти дарылоодо хирургиялык дарылоо (артропластика, артротомия, 
артродез) кеңири колдонулат. Ооруну дарылоонун кийинки этабында санаторий-
курорттук дарылоо жакшы натыйжаларды берет. 
 

 
Ревматизмдик артритте 
манжалардын өзгөрүшү 
(муундардын өнөкөт 
сезгенүүсү). 

Курортко барууда сөзсүз врачтын көрсөтмөсү зарыл. 
А-тин алдын алууда жугуштуу ооруларды өз убагында дарылоо, ооз көңдөйүн 
дайыма дарылоо (санация) маанилүү. Ошондой эле температуранын кескин 
өзгөрүшүнөн, муздап калуудан сактануу организмди чыңдоо, эмгек, тиричилик 
шарттарын жакшыртуу чоң мааниге ээ. 
АРТРОЗ — муундардын өнөкөт оорусу. Ал эндокриндик бузулуу, муун травмасы, 
организмдеги зат алмашуунун бузулушу, өтө семирүү, ошондой эле муундарга 
дайым күч келгенден (бийчилерде, спортсмендерде, машинисткаларда жана 
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башка) пайда болот. Тар бут кийим дагы А-дун себеби болушу мүмкүн. А. ири 
(тизе, жамбаш, чыканак, кызыл ашык) жана майда муундарды, анын ичинде 
омурткаларды (спондилоартроз) жабыркатат. 
 

Артроз. Чыканак муунунун 
рентгенограммасы: солдо—соо 
адамдыкы; оңдо— артроздон 
муун жылчыгынын тарышы жана 
муун сөөктөрүнүн учунун 
өзгөрүшү байкалып турат. 

Бул процессте муунга бириккен сөөктөрдүн учундагы кемирчек бузулуп, жукара 
баштайт, ошондой эле сөөк тканы жана муун баштыкчасынын ички бети бузулуп, 
кээде сөөк өсөт. Белгилери — мезгили менен муундар ооруйт. Айрыкча өтө күч 
келгенде же узакка кыймылсыз абалда болгондон кийин оору күчөйт, муундун 
кыймылы азаят. Муундар шишимик тартып, ага тийгенде ооруйт, бүккөндө, 
сунганда кырсылдайт. Муундун формасы өзгөрүп, ири муунда суюктук 
жыйылышы мүмкүн. Дарылоо кайсы муундун жабыркаганына жана оорунун 
абалына жараша жүргүзүлөт. Организмдеги зат алмашуу процессин калыбына 
келтирүү жана жабыркаган муунга күч келтирбөө керек. Кээде хирургиялык 
операция талап кылынат. 
АСКАРИДАЛАР, к. Аскаридоз.  
АСКАРИДОЗ — адамдын жана кээ бир жаныбарлардын жумуру курттар — 
аскаридалар чакыруучу мите оорусу. Аскаридалар кишинин ичегисинде мителик 
кылат. Ургаачысынын уз. 25—40 см; эркеги — 15—25 см. Ургаачысы ичегиде 
суткасына 200 миңге чейин жумуртка тууйт, ал оорулуунун ичегисинен заң менен 
сыртка чыгат. Сырткы чөйрөдө жумуртканын өөрчүүсү ыңгайлуу шартта, 
кычкылтек жетиштүү, нымдуу топуракта (24—26°Сда) 24—25 күнгө созулат. 
Аскариданын жумурткасы сырткы чөйрөдө кыштап чыгуусу мүмкүн (кар алдында 
—30° температурада). Мелүүн климаттык зонада алар 20 см тереңдикте 5—7 
жылга чейин сакталат. 
 

 
Аскаридалар. 

Аскариданын жетилген жумурткасы менен булганган жашылча, жемиш, 
мөмөлөрдү жегенде, кээде кайнатылбаган сууну ичкенде жугат. Адамдын 
ичегисинде тамак менен кирген жетилген жумурткада личинка пайда болот. 
Личинка ичеги капталынын былжыр челин тешип, вена кан тамырына өтүп, кан 
агымы менен жүрөккө, өпкөгө, андан өпкө альвеоласын тешип бронхторго келип, 
дем алуу жолдору аркылуу ооз көңдөйүнө келет. Ооздон шилекей менен кошо 
жутканда кайрадан ичегиге келип, жетилген аскаридага айланат. А-дун өтүшү 
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миграциялык — личинкасы ичегиге 2-жолу түшкөнгө чейинки жана ичегидеги 
болуп эки стадияга бөлүнөт. 1-стадиясы көбүнчө билинбей өтөт. Кээде дене ысып, 
жөтөлөт, бөрү жатыш чыгышы мүмкүн. 2-стадиясында оорулуунун жүрөгү 
айланат, ичи толгоп ооруйт, шилекейи агып, тамакка табити тартпайт, башы 
айланып ооруйт, бат чарчайт. Балдар уктап жатканда тишин кычыратат; деми 
кысылат, бронхит, аз кандуулук пайда болот. А. өтө коркунучтуу кабылдоолорго 
алып келиши мүмкүн. Аскарида өт баштыгына, өт жолуна кирсе ириңдүү 
холецистит, боордун абсцесси, перитонит; уйку безинин түтүгүнө өтсө — катуу 
кармаган панкреатит; ичегини бүтөп калса ичеги өткөөлсүздүгү жана башка 
пайда бөлөт. Дарылоону врач жүргүзөт. Врачка кеч кайрылганда дарылоо узакка 
созулат. Кабылдап кеткенде (перитонит, ичеги өткөөлсүздүгү, ириңдүү 
холецистит) хирургиялык операция жасалат. А-ду жугузуунун негизги булагы — 
адамдын заңы менен булганган топурак, кир кол, жуулбаган жашылча, жемиш, 
мөмөлөр, ошондой эле булганган суу жана башка 
А-дун алдын алууда өздүк гигиенанын эрежелерин жана даараткананы таза 
сактоо керек. Жашылча-жемиштерди чийки жээрден мурун жакшылап жууп, 
кайнак суу менен чайкоо максатка ылайык. Балдарды кичине кезинен 
гигиеналык адатка (колду жууганга, колун оозуна салбоого жана башка) үйрөтүү 
чоң мааниге ээ. 
АСКЕР МЕДИЦИНАСЫ — куралдуу күчтөрдүн саламаттыкты сактоо терапиясын 
жана практикасын үйрөтүүчү, согуш жана тынчтык мезгилинде аскер 
кызматкерлеринин ден соолугун сактоо жана жабыркагандардын, 
оорулуулардын ден соолугун калыбына келтирүү боюнча иш чараларды 
жүргүзүүчү медицина тармагы. Аны куралдуу күчтүн медициналык кызматы 
тейлейт. 
Россияда аскер-медициналык уюмдар 16-кылымда пайда болгон. Улуу Октябрь 
социалисттик революциясынан кийин аскердик жана медициналык илимдин 
жетишкендиктерине жана социалисттик мамлекеттин армиясынын 
милдеттеринин өзгөрүшүнө байланыштуу аскерлерди медициналык тейлөө да 
бир топ жакшыртылган. Тынчтык мезгилде аскер кызматынын өзгөчөлүгүнө 
жараша медициналык кызмат уюшулуп, аскерлерди медициналык тейлөө, алдын 
алуу иштери жүргүзүлдү. 
Улуу Ата Мекендик согуш башталар мезгилде биздин өлкөдө Советтик Армиянын 
согуштук аракеттеринде медициналык тейлөөнүн так системасы түзүлгөн. 
Армиялар аскердик-медициналык даярдыктан өткөн жетекчилер жана врачтар, 
орто билимдүү жана башка медициналык персоналдар менен камсыз кылынган. 
Медициналык бөлүктөр, мекемелер керектүү техника, транспорт менен 
жабдылган. Согуш башталары менен армияга ири окумуштуулар (хирург, 
терапевт, эпидемиолог, токсиколог жана башка) консультант катары тартылган. 
Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде жарадар болгондордун 72,3%и, 
оорулуулардын 90%и дарылоодон кийин катарга кошулуп, майыптык жана өлүм 
азайган. 
Медициналык кызмат аскер кызматына чакырылгандардын жарактууларын 
тандап, дарылоо, алдын алуу, санитария-гигиеналык, эпидемияга каршы чаралар 
комплексин системалуу түрдө жүргүзөт, аскер кызматкерлерине өздүк жардам, 
жугуштуу ооруларга каршы алдын алуу ыкмаларын үйрөтөт, аскерлерди 
медициналык каражат менен жабдыйт. Согуш мезгилинде ошол чектелген 
аймакта кыска мөөнөттө эле массалык жоготууларга учурашы мүмкүн. Бул 
жоготуу — согуштан жарадар болгондор менен медициналык мекемелерге 
жөнөтүлгөн оорулуулардын эсебинен аскердик өздүк составдын азайышы (буга 
өлгөндөр, туткунга түшүп кеткендер, дайынсыз жоголгондор кирбейт). 
Жарадарларды согуш талаасынан алып чыгып, татаал шарттарда медициналык 
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жабдуулары жок транспорттор менен полктун медпункттарына жеткирүүгө туура 
келет. Анда врачтык биринчи жардам көрсөтүлүп, андан ары медициналык-сан. 
батальондорго жиберилет. Медициналык-сан. батальондордо квалификациялуу 
жардам көрсөтүлөт жана ден соолугуна байланыштуу ташууга болбогон оор 
жарадарлар (оорулуулар), ошондой эле жарааты жеңил, бат айыкчу оорулуулар 
гана госпиталга алынат. Калгандарына медициналык жардам көрсөтүлгөндөн 
кийин фронттогу талаа госпиталдарына жеткирилет. Анда жараатына (баш, 
омуртка, нерв системасы жана башка) жараша адис врачтар адистештирилген 
медициналык жардам көрсөтөт. Узакка дарыланууну талап кылуучулар врачтын 
көрсөтүүсү боюнча өлкөнүн ички райондорундагы госпиталдарга жөнөтүлөт. 
Жоготууларга учуроо негизинен душман колдонгон куралдын түрүнө жараша 
болот. 
Азыркы шарттагы армия атылбас жана атылуучу, ядролук, ал эми бир катар 
капиталисттик мамлекеттердин армиялары биологиялык куралдар менен 
жабдылган. Ар бир колдонулган курал адамдын организмине өзүнчө таасир 
тийгизип, түрдүү жабыркоого дуушар кылат. Булардын ичинен ядролук курал эң 
кубаттуу курал жана аны колдонуу массалык оор жабыркоого (күйүк, нур оорусу) 
алып келет. А. м. маанилүү иш чараларынын бири — эпидемияга каршы чаралар 
жана аскерлерди санитария-гигиеналык жактан тейлөө. Санитария-гигиеналык 
жактан тейлөөгө тамак-ашты, сууну, мончо, кир жуучу үйлөрдү текшерүү, өздүк 
жана коллективдик гигиена эрежелерине ылайыктап аскерлерди жайгаштыруу 
жана башка кирет. Эпидемияга каршы чараларга: аскерлер арасында жугуштуу 
ооруларды таратпоосу үчүн эпидемияга каршы тоскоол түзүү, аскер 
кызматкерлерин пландуу түрдө эмдөө, жугуштуу ооруларды табуу үчүн 
аскерлерге жакын жашаган элди санитария-гигиеналык жактан чалгындоо кирет. 
А. м. медициналык кызматты уюштуруу жана анын тактикасы, аскер-талаа 
хирургиясы, аскер-талаа терапиясы, аскердик токсикология, аскердик гигиена, 
аскердик эпидемиология жана башка тармактары пайда болуп, өркүндөөдө. 
АСКОРБИН КИСЛОТАСЫ, к. Витаминдер.  
АССЕНИЗАЦИЯ — канализациясы жок калк отурукташкан жайлардан ыпылас 
таштандыларды атайын транспорт менен ташып чыгаруу жана зыянсыздандыруу 
чараларынын жыйындысы. Кишинин заңы, заарасы, дааратканаларда жана чарба 
тиричилигинде пайда болгон жуунду атайын чуңкурларга чогултулуп, айына 2—
3 жолу ташылып чыгарылат. Суюк таштандылар чогулуучу чуңкурлар жана 
даараткана турак жайдан 25 мден кем эмес аралыкта орун алганы талапка 
ылайык. Ыпылас таштандыларды ташып чыгаруу атайын А. машиналары менен 
жүргүзүлөт. Алар туруучу парк турак жана коомдук жайлардан 300 лден кем эмес 
аралыкта жайгаштырылат. 
Ал эми ташылып чыгарылган ыпылас таштандылар калк отурукташкан 
жайлардан 1000 мден кем эмес аралыктагы атайын аянтта зыянсыздандырылат. 
Андай аянттын топурагы сууну жакшы сиңирүүчү (кумдуу топурак) жана жакшы 
желденген жерде болгону талапка ылайык. Суюк таштандылар жакшы жер 
семирткич болгондуктан, андай аянтча айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү үчүн да 
колдонулат. Бирок А. талаасында помидор, бадыраң, салат, чамгыр жана башка 
бышырылбай желүүчү жашылчаларды өстүрүүгө болбойт. Анткени суюк 
таштандылардын составында органикалык жер семирткичтен башка жугуштуу 
ооруларды пайда кылуучу микробдор жана мите курттардын жумурткалары да 
бар. Ошондуктан суюк таштандылар айлана-чөйрөнү (топурак, суу, аба) булгап, 
адамдардын ден соолугуна коркунуч туудурат. Демек, калк отурукташкан 
жайларды суюк таштандылардан тазалаганда (чогултканда, ташып чыгарганда) 
жана зыянсыздандырганда, атайын санитариялык эрежелердин сакталышы 
зарыл. Ошондуктан ушул тармакта иштеген адамдар медициналык кароодон 
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өтүп, иштөөнүн коопсуздук чараларын үйрөнүп, иш учурунда өздүк тазалыкты 
жогорку деңгээлге сактоосу өтө маанилүү. 
АСТЕНИЯ, к. Неврастения.  
АСТИГМАТИЗМ — көздүн оптикалык кемтиги, анда бир көздө түрдүү 
рефракциялар (алыстан же жакындан начар көрүү, нормалдуу көрүү) же бир 
рефракциянын түрдүү даражалары айкалышат. Көздүн ар кайсы бөлүгүндөгү 
оптикалык системанын нурду сындыруу (чагылдыруу) күчү ар кандай 
болгондуктан нерсенин сүрөттөлүшү даана болбойт. Мындай учурда көрүүнү 
атайын цилиндр айнектүү көз айнек, кээде контактуу линза кийүү менен оңойт 
(к. Көз айнек). Балдарды жыл сайын врачка көрсөтүп, көз айнегин которуп туруу 
зарыл. Чоң кишилерде А. демейде туруктуу болот. Ал көздүн тунук челинин 
ийрисинин жана чечекейдин формасынын өзгөрүшүнөн болот. 
АСТМА — бронхтордун жылчыгынын тарышынан (к. Бронх астмасы) же 
жүрөктүн жабыркоосунан (к. Жүрөк астмасы) болуучу капысынан дем кыстыгуу 
(муунуу). А. капысынан кармайт. Бронх А-сы майда бронхтордун өткөргүчтүгүнүн 
бузулушунан (спазма, былжыр челдин шишиги), жүрөк А-сы кан айлануунун 
кичине тегерегинде кандын тез уюп, токтоп калышынан жана бронхтордун 
рефлекстик спазмасынан болот. А. кармаганда тезинен медициналык жардам 
талап кылынат; отургузуу, таза абадан дем алдыруу оорулуунун абалын 
жеңилдетет. Дарыны врачтын көрсөтмөсү менен гана кабыл алуу керек.  
АСТМАГА КАРШЫ ДАРЫЛАР, к. Спазмды жазма дарылар.  
АСФИКСИЯ — дем алуу бузулушунун натыйжасында организмде кычкылтек 
азайып, көмүр кычкыл газынын өтө көбөйүшү менен мүнөздөлгөн оорулуу абал. 
А. дем алуу жолдорун бөтөн заттар бүтөп калышынан, алардын ооруларынан, 
асылып, муунуп калуу, сууга чөккөндө, травмаларда моюндун жана көкүрөктүн 
басылып калышынан, дем алууга катышкан булчуңдардын же дем алуу 
борборунун шалынан жана башкалардан пайда болот. Бул абалда дем алуу 
жолдору боюнча абанын өпкөгө келиши токтойт. А. пайда болуу себептерине 
жараша өнүгүүсү ар түрдүү болот. Адегенде организмде ткандарды кычкылтек 
менен каныктыруу жана анда чогулган көмүр кычкыл газды чыгарууга 
аракеттенген өзгөрүүлөр жүрөт (дем алуу, кан жүгүрүү тездейт). Андан кийин 
ткандарда кычкылтек жетишпей, органдардын функциясы, айрыкча мээдеги дем 
алуу борборунун жана жүрөктүн иши бузулат. Мында кишинин өңү көгөрүп кара 
көк тартат, көздүн кареги адегенде кичиреет, кийин чоңоёт, эсин жоготуп, 
заарасын жана заңын кармай албай калат, кан басымы жогорулайт, жүрөгү тездеп 
согот. Дем алуу бир нече секундадан бир нече минутага чейин токтойт. А-нын бул 
абалында шашылыш тез жардам көрсөтүлбөсө, 3—6 минутадан кийин адам 
өлүмгө учурайт. 
А-да биринчи жардамды көрсөтүүдө тезинен дем алууга жолто болгон себептерди 
четтетип, жасалма дем алдырууну жүргүзүп, кычкылтек жыттатуу керек. 
Ошондой эле тез жардам чакыруу зарыл. Эгер А-дан өлүм болсо, алгачкы 5—7 
минутада атайын тез жардам бригадасы колдонгон реанимация методдору менен 
кайра тирилтүүгө мүмкүн. 
Ымыркай баланын А-сы балага киндик аркылуу кан менен келүүчү кычкылтек 
жетпей калганда болот. Мындай абал баланын мойнуна киндик оролуп калганда, 
эненин же түйүлдүктүн ооруларында көп учурайт. Түйүлдүктүн, ымыркайдын А-
сы өлүү төрөлүүнүн, балдардын эрте өлүмүнүн жана баланын кийинки 
өөрчүшүндө болуучу бузулуулардын себептеринен болот. Төрөт учурунда 
ымыркайды А. абалынан чыгаруу үчүн токтоосуз атайын чаралардын комплекси 
колдонулат.  
АТАЙЫН КИЙИМ, к. Жеке сактануу каражаттары. 
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АТАКСИЯ — кыймылдын бузулушу. А. көбүнчө четки нерв талчалары, көрүү 
дөңчөлөрү, вестибуль аппараты, жүлүн, каракуш мээси, маңдай жана төбө мээлери 
жабыркаганда (сезгенүү, шишик жана башка) кездешет. Дене (статикалык) жана 
бут-кол (динамикалык) А-сы болуп бөлүнөт. Дене А-сында оорулуу көзүн жуумп 
турса, теңселип түз тура албайт. Бут-кол А-сында көзүн жуумп сөөмөйүн 
мурдунун учуна тийгизе албайт., көтөргөн бутунун согончогун экинчи бутунун 
тизесине жеткире албайт, тең салмагын жоготуп теңселип, буттарын талтайтып 
мас кишиге окшоп басат. 
Дарылоо ооруну пайда кылган себептерди жоюуга багытталат. Айыктыруу 
физкультурасынын жардамы менен бузулган кыймылдарды калыбына келтирүү 
мүмкүн. 
АТЕРОМА — теридеги май бөлүп чыгаруучу майда бездердин түтүкчөлөрүнүн бүт 
өлүшүнөн пайда болгон зыянсыз шишик. Май бездери бет, баш, моюн 
терилеринде көп кездешет. А-нын адегенде өлчөмү таруудан да кичине болот да, 
акырындык менен чоңоё берип, тооктун жумурткасындай өлчөмгө жетет. А. ден 
соолукка анча зыяны жок, бирок ал чоңойгон сайын адамдын көркүн бузат же ар 
кандай жагымсыз жагдайдын таасиринен сезгенип, ириңдеп, абсцесске айланып 
кетсе, хирургиялык жол менен алынат. А-нын пайда болушун алдын алууда 
терини ар дайым таза кармоо, ошондой эле чөйрөнүн жагымсыз факторлорунан 
сактоо, керек.  
АТЕРОСКЛЕРОЗ — өнөкөт жүрөк-кан тамыр оорусу. Артерия кан тамырларынын 
капталдарында бириктиргич ткандын өсүшүнөн калыңданып, кан тамыр тарыйт, 
натыйжада органдарды, ткандарды кан менен камсыз кылуу начарлайт. Артерия 
кан тамырларынын капталдарынын өзгөрүшү (бузулушу), анда холестериндин 
топтолушу А-го алып келет. А-дун пайда болушунда липид майынын 
алмашуусунун бузулушу чечүүчү мааниге ээ. Артерия кан басымынын 
көтөрүлүшү, ички секреция бездеринин, кандын уюшунун бузулушу (мисалы, кан 
диабети), ошондой эле социалдык-коомдук факторлор, илим менен техниканын 
өөрчүшү, кайгыруу, стресс абалдары А-дун пайда болушуна түрткү берет. Семиз 
адамдар жана кара күч жумушу менен аз иштегендер А. менен көбүрөөк оорушат. 
Андан тышкары тукум куума бул ооруга жакындык, улуттук өзгөчөлүктөр да А-
дун өөрчүшүнө таасир тийгизет. Артерия кан тамырынын ички бетинде майлуу 
так, фиброздуу төмпөкчөлөр (төмпөкчөлөрдүн ичинде липид майлары көп 
топтолот), берчтенген төмпөкчөлөр, кальциноз же атерокальциноз пайда болот. 
А-догу өзгөрүүлөр эң алды чоң күрөө тамырлардан башталат. А-дун өөрчүшү 2 
мезгилге бөлүнөт: башталышы — оор белгилери али билине элек убагы; күчөшү 
— оору белгилери ачык билинген кези. А-дун башталышын билүү өтө кыйын. 
Ошентсе да артерия кан тамырынын реакциясынын күчөшү, кан да холестерин, 
фосфолипид, липопротеид майларыңын көбөйүшүн оорунун башталышы десек 
болот. 
Айрыкча мээнин, жүрөктүн, бөйрөк түн, буттун кан тамырлары жабыркайт. 
Мээнин кан тамырларынын А-унда адамдын ишке жөндөмдүүлүгү төмөндөйт, 
унутчаак болуп, бат чарчайт. Оорулуунун башы айланып салмактанат, дүңгүрөп, 
уйкусу качат. Күчөп кетсе психикалык бузулууга алып келиши мүмкүн; себепсиз 
кыжырланат, урушчаак болот жана башка; жүрүш-турушу өзгөрүп, кем акыл 
болуп калышы мүмкүн; оорунун эң оор кабылдоосу мээге кан куюлуу болуп 
эсептелет (к. Инсульт). Жүрөк-кан тамырларынын А-унда алардын тарышынан 
жүрөк булчуңдарын кан менен камсыздоо жетишсиз болуп калат. Натыйжада, 
көкүрөк же жүрөк тушу катуу ооруйт. Оору өтө чарчаганда же өтө капаланганда, 
кийин жайчылыкта деле сол колго, далыга же моюндун сол тарабына тарайт (к. 
Стенокардия, Миокарддын инфаркты). 
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А-ду дарылоо үчүн жашоо тиричиликтин рационалдуулугу өзгөчө роль ойнойт. 
Адамдын жашына жана жалпы абалына жараша булчуңдарды активдүү иштетүү 
зарыл. А. менен ооруган улгайган кишилерге гигиеналык жана дарылоочу 
гимнастика (врачтын кеңеши боюнча), жөө басуу, таза абада көбүрөөк жүрүү 
пайдалуу. Малдын майын жана холестеринге бай тамак-ашты, таттууну аз жеш 
керек. Майды жана май сымал бирикмелердин топтолушун токтотуучу заттарга 
бай тамак-ашты, өсүмдүк майын, жашылча-жемишти көп пайдалануу сунуш 
кылынат. Оорулуу семире баштаса врач тамакты аз ичүүчү күндөрдү белгилейт (к. 
Мүнөздөп тамактануу). А. менен ооруган адамдар катуу капаланууга жарабайт, 
жакшы уктоого тийиш. Тамеки тартууга болбойт. Мезгили менен санаторийде 
дарылануу керек. 
Ооруну алдын алууда туура тамактануу, эмгек жана эс алуу режимдерин туура 
пайдалануу, физкультура жана спорт оюндарына катышуу чоң мааниге ээ. , 
АТРОФИЯ — кишинин айрым организмдеринин же ткандарынын көлөмүнүн 
кичирейиши (жукарышы) жана алардын функциясынын бузулушу же биротоло 
токтошу. Ар кандай себептерден болот. Ал организмде ассимиляцияга караганда 
диссимиляция процессинин басымдуу болушунан келип чыгат. А-нын 
физиологиялык, патологиялык, жалпы жана жергиликтүү түрү болот. 
Физиологиялык А. жаш улгайганда болуучу организмдеги өзгөрүүлөргө 
байланыштуу; улгайган сайын баш мээ менен ички органдардын, жыныс 
бездеринин, сөөктөрдүн кичирейиши, теринин жукарышы жана башка кирет. 
Патология жалпы А. организм жетишсиз тамактанганда, узакка созулган оор 
жугуштуу ооруларда же ууланууда, борбордук нерв системасы менен ички 
бездердин иштешинин бузулушунда жана башка байкалат. 
Органдарга же ткандарга кандын такай жетишсиз барышы, полиомиелит (шал) 
оорусу, буту-колдун узакка кыймылсыз абалда болушу жана башка жергиликтүү 
А-га алып келет. Кандайдыр бир органдын А-сы анын функциясынын бузулушу 
менен байланыштуу (бөйрөктүн А-сында ал заара бөлүп чыгарбайт, көрүү 
нервинин А-сында сокур болуп калат жана башка). 
Патологиялык А-нын себептерин ачып, өз убагында дарылоодо майып болгон 
органдар жана ткандар мурунку калыбына келиши ыктымал. Кеч дарылануу 
пайдасыз. 
АУДИОМЕТРИЯ — угуу органдарынын үндүн ар кандай кубаттуулугун кабыл 
алуу жөндөмдүүлүгүн текшерүү. Жөндөмдүүлүк кабыл алуунун башталышы 
менен аныкталат. Ошондуктан Анын милдети — ар кандай кубаттуулуктагы 
үндүн башталышын табуу, угулган үндүн эң аз күчүн аныктоо. А-да негизинен 
сүйлөө аркылуу жана ар кандай камертондордун жардамы менен үн угуу 
жөндөмдүүлүгү аныкталат. Үн угуу жөндөмдүүлүгүн сүйлөө менен аныктоо 
практикада көп колдонулат. Азыркы мезгилде үндү кабыл алууну аудиометрдин 
жардамы менен текшерет. Ал метод башка методдорго караганда өтө так. А-нын 
жыйынтыгы аудиограмма түрүндө жазылат.  
АУРА — талма (эпилепсиялык), шакый, истерия кармардагы өзгөчө абал. А-нын 
бир нече түрү бар. Сенсордук А. көп кездешет, мисалы, сезүү А-сында адам 
денесинин айрым жерлеринде өзгөчө сезим (ооруксунуу, чымыроо, муздоо) туят. 
Көрүү А-сында жаркырак түстөр, жарыктын чагылуусу көрүнөт. Угуу А-сында 
түрдүү үндөр, ызы-чуу сезилет. Жыт А-сында бөтөнчө түтүндүн, жыпар заттын, 
чирик жыттанат. Висцералдык А. — ички органдардын А-сында жүрөк тез согот, 
ачка болуу же заңдагысы келүү сезими пайда болот. Кыймыл А-сында (стереотип) 
башы калчылдап, көз алаңдайт, айрым булчуңдар тырышат; секреция А-сында 
адам тердейт, көзүнөн жаш агат; вазомотордук А-да бет кызарып, албырат. 
Психикалык А. өтө кайгыруудан, коркуудан болот. Чанда А. талмасыз өтөт. 
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АУСКУЛЬТАЦИЯ — ички органдардагы (жүрөк, өпкө, кан тамыр жана башка) үн 
кубулуштарын тыңшоого негизделген врачтык изилдөө ыкмасы. 
Өпкөнү тыңшоодо анын дем алгандагы дабышы, белгилүү ооруга мүнөздүү 
кыркыроо угулат. Жүрөктүн кадимки дабышынын өзгөрүшү же анда шуулдоонун 
пайда болушу жүрөк ишинин абалын, түрдүү оорунун пайда болгонун билгизет. 
Кан тамырлар кан басымын өлчөөдө тыңшалат. Курсакты тыңшап (карын жана 
ичегилердин) перистальтикасын билүүгө, ошондой эле курсактагы баланын дем 
алуусун аныктоого болот. 
А-нын түздөн-түз (денеге кулакты такап) жана кыйыр (түрдүү угузуучу 
аппараттын жардамы менен) түрү белгилүү. А-да атайын угузуучу аппараттар — 
стетоскоп жана фонендоскоп колдонулат.  
АУТОГЕМОТЕРАПИЯ — оорулууну өзүнүн каны менен дарылоо методу; протеин 
менен дарылоо методдорунун бири. 
Оорулуунун венасынан кан алынып, ал кайрадан өзүнүн булчуңуна, чанда тери 
алдына же кан тамырларга жиберилет. А. катуу кармаган жана өнөкөт ириңдүү 
сезгенүү процесстер, көпкө созулган пневмония, теринин көпкө айыкпаган 
жарасы, фурункулёз, гидраденит, катуу кармаган жана өнөкөт артрит жана башка 
ооруларда колдонулат.  
АФАЗИЯ — сүйлөөнүн бузулушу. Мында бирөөнүн сөзүн түшүнбөйт же бир аз 
түшүнөт, ошондой эле өзүнүн оюн түшүндүрүү үчүн сөз, фраза айта албайт. А. 
көбүнчө мээнин сол жарым шарынын кыртышы жабыркаганда болот. Негизинен 
эки түргө — кыймыл жана сенсордук. А. болуп бөлүнөт. Кыймыл А-сында 
оорулуунун сүйлөө аппараттары (көмөкөй нервдери, булчуңдары, таңдай, эрин, 
тил), акыл-эси ордунда болуп, айтылган сөзгө түшүнөт, бирок сүйлөй албайт. 
Сенсордук А-да оорулуу сүйлөөгө жөндөмдүү болуп, бирок сөздү түшүнбөйт. 
Сенсордук А-нын бир түрү болгон амнестия А-сында оорулуу башынан өткөн 
окуяларды, буюмдун атын, бирөөнүн аты-жөнүн эстей албаганы менен аны 
колдонууну билет, Сүйлөөнүн бузулушу мээге кан куюлганда, тромбоздо, мээ 
травмага учураганда, сезгенгенде, шишик ооруларында көп байкалат. Ооруну 
дарылоо үчүн аны пайда кылган себептерди аныктап, жоюу максатка ылайык. 
Андан соң врач- логопеддин жардамы менен сүйлөөгө үйрөтүүгө киришүү керек. 
АФОНИЯ — үн бүтүп, шыбырап калуу. Үндүн бүтүшү ар кандай оорулардын 
белгиси болушу мүмкүн. 
А. тамак ооруларында (шишик, жырык жана башка) кездешет, себеби алкым 
бүктөөлөрү толук бирикпейт жана жакшы кыймылдабай калат. Ар кандай 
травмалар (калкан безинин операциясы), өпкөнүн, калкан безинин, көкүрөк 
органдарынын, кекиртектин, кызыл өңгөчтүн шишик оорулары, өнөкөт ларингит 
себеп болот, ошондой эле тамактын төмөнкү нервинин шал болушунан, төмөнкү 
алкым нервин аорта анервизмасы басып калганда, нервдин ууланышынан же 
грипп вирус инфекциясынын кабылдап кетишинен пайда болот. Андан башка 
психикалык травма да түрткү болот. 
Дарылоо негизинен ооруну пайда кылган себептерге жараша болот. 
АФФЕКТ — сырткы жана ички факторлорго жооп иретинде пайда болгон кыска 
мөөнөттүү оң жана терс эмоция, адамдын психикасынын начарлашы; кыска 
мөөнөттүк туталануудан катуу каарданган абалга жетет. А. физиологиялык жана 
патологиялык болуп айырмаланат. Физиологиялык А-те адам коркуу, кайгыруу, 
кубануу учурунда өз кылык-жоругун сезип турат, акыл-эси калыбында болот. 
Патологиялык А. психиканын бузулушу менен коштолуп, андан кийин адам толук 
же анча-мынча эмне болгонун эстей албай калат.  
АЦИДОЗ — организмдеги органикалык кислоталардын жетишсиз бөлүнүшүнүн 
жана кычкылданышынын натыйжасында кислота-жегичтик тең салмактуулуктун 
бузулушу. А. организмде кан менен ткандарда кислота аниондорунун өтө 
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көбөйүүсүнөн байкалат. Түрдүү ысытма ооруларда, ич өткөндө, кош бойлуу 
мезгилде, ачка болгондо жана башка кислоталар организмден жакшы бөлүнбөй, 
анда топтолуп, жеңил түрүндө — заарада ацетоуксус кислотасы жана ацетон 
пайда болот; оор түрүндө (кант диабети) эстен тандырышы мүмкүн. Дарылоо аны 
пайда кылган себептерге карата жүргүзүлөт.  
АЧКАЛЫК — физиологиялык кубулуш; организмдин азыкты физиологиялык 
талап кылуусун билдирген сезим. Кайсы гана жаныбар болбосун, өзүнүн кыймыл-
аракетин тамактанууга багыттайт. Ачка болгон учурда карын ооруп, түйүлөт, 
ооздон «кара суу» келет («өзөк караят»), баш айланып ооруйт, зат алмашуу 
төмөндөйт. А. кандын составында азык заттын азайышы («ачка кан») менен 
мүнөздөлөт. Борбордук нерв системасында тамактануу борбору жайгашып, ал 
ачкалык жана токчулук борборлоруна бөлүнөт. Ачкалык борборунун козголуусу 
ачка болуу сезимин, токчулук борбору тамактануу учурунда козголуп, ток болуу 
сезимин туудурат. Бул эки борбордун бири козголгондо экинчиси тормоздолуп 
турат. Ушуга байланыштуу ачка же ток болуу сезимдери кезектешип сезилет. 
Ачкалык жана токчулук сезимдерин жөнгө салууда организмдеги топтолгон 
азыктардын мааниси чоң. Организмдеги жыйылган азыктардын канга 
чыгарылуусу запас азыктын баары сарптала электе эле токтолот. Мындай 
кубулуш ачкалык сезимди туудурат, бардык жаныбарлар жана кишилер 
тамактануу аракетине өтөт. Ачкалыкты организмдеги тамак-аштын запасы 
азайганда, башкача айтканда кеч сезүү — кахексияга (өтө арыктоого), ал эми бат-
бат сезүү өтө семирүүгө алып келет. 
Организмде топтолгон азыкты сарптоону жөнгө салуу нерв жана эндокрин 
системаларынын абалына жараша болот. Эгерде ачкалык борбору кеч же такыр 
тормоздолбосо, киши такыр тойбой, тамакты көп жейт, ал эми тескерисинче ачка 
болуу борборунун козголуусу басаңдап калса, анда ал киши тамакты аз жеп, 
организмдин физиологиялык керектөөсү камсыз болбой калат. 
Көпчүлүк семиз кишилер соргок келип, алардын ток болуу борбору кечигип 
козголот. Токчулук сезими нерв системасынын сезгичтигине байланыштуу; тамак 
карынга түшкөндө, анын сезгич нервдери дүүлүгүп, козголууну токчулук 
борборуна өткөрөт. Тамактануудан 1,5—2 сааттан кийин азык зат канга сиңип, 
ток сезим пайда болот. Ошондон кийин гана кан «ач болбой» организмдин 
нормалдуу тиричилик аракетин камсыз кылуучу азык заттар анда жетиштүү 
болот. Ач жана ток болуунун жөнгө салынышы (башкарылышы) бузулбоо үчүн өз 
убагында тамактануу, эс алуу жана башка шарттар чоң мааниге ээ. 
А. менен дарылоо илгертен бери көп элдердин (Орто Азия, Кытай, Индия жана 
башка) элдик медицинасында кеңири тараган. Мезгил-мезгили менен ачкалыкта 
болуу дарылоо гана эмес, адамдын көп сапаттарын (эркин, мүнөзүн жана башка) 
жакшыртууга жардам берет, организм ашыкча майдан бошойт, шлактар (туздар) 
сыртка чыгат. А. учурунда өнөкөт оорулар козголушу мүмкүн. Ошондуктан 
мындай дарылоо ооруканада, врачтын байкоосунда жүргүзүлөт. Ал эми 
туберкулёз, рак, жүрөк, боор, кан оорулары менен ооруган адамдарга А. менен 
дарылануу жарабайт. 
Ачка болуу — организмдин тамак-аштын жоктугунан же жетишсиздигинен, 
ошондой эле тамактануу режими бузулуп, тамак сиңирүүнүн начарлашынан 
болгон абал. Ачка болуу физиологиялык кубулуш катары жаратылышта кеңири 
таркаган, мисалы, кээ бир жаныбарлар (суур, аюу жана башка) чээнге кирген 
учурда байкалат. Ачка болуу мезгилинде организмде зат жана энергия алмашуу 
өтө жай жүрөт. Бул жаныбарларга активдүү жашоого жагымсыз мезгилде аз 
энергия сарптап, тиричилигин узакка сактоого мүмкүндүк берет. Патологиялык 
ачка болуу тамак-аштын жоктугунан же жетишсиздигинен жана башка болот. 
Ачка болуу толук (тамаксыз), абсолюттук (тамак-ашсыз жана суусуз) жана толук 
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эмес [тамак-аштын аздыгынан же алардын составындагы кээ бир заттардын (май, 
белок, витаминдер жана башка) жетишсиздигинен] болуп бөлүнөт. 
Толук жана абсолюттук ачка болууда организм запас топтолгон тамак заттардын 
(айрыкча майдын) энергиясын сарптоо менен тиричилигин сактайт. Ачка болуу 
мезгилинде зат алмашууну күчөтүүчү бардык шарттар (күч эмгеги, айлана 
чөйрөнүн температурасынын төмөндөшү, түрдүү оорулар жана башка) азык 
заттын сарпталышын көбөйтүп, организмдин өлүмүн тездетет. Толук ачка 
болууга жаныбарлардын ар кандай түрлөрүнүн чыдамдуулугу ар башка. Мисалы, 
майда канаттуулар 2, чычкан 2—4, көгүчкөн 10—14, коён 15, тоок 14—20, ит 40—
60, жылкы 80, адам 65—70 күнгө чейин ачка жашай алат. Жаш, өсүп жаткан 
организм улгайгандарга караганда ачкачылыктан өлүмгө тез учурайт. Улгайган 
кишилер жана жаныбарлар ачка болууга чыдамдуу келет. Анткени организм 
карыган сайын анын зат алмашуусу, клеткалардын тиричилик ишмерлиги 
төмөндөйт. Ачка болууга эркектерге салыштырганда аялдар чыдамдуураак, 
ушундай эле көрүнүш бардык жаныбарлардын эркек - ургачысында байкалат. 
Ачка болууда тамак-ашта белоктун жетишсиздиги чоң роль ойнойт. Мында 
органдардын иштеши, суу жана зат алмашуу жана башка бузулат. Адегенде 
тамакты эңсеп, табити аябай ачылат, кээде шишик басып, бат чарчайт, 
акырындап абалы начарлайт, өтө арыктап, булчуңдары алсызданат, ич катып 
кыйналат, психикасы өзгөрүү мүмкүн; ишке жөндөмү жоголот. Ички секреция 
бездеринин функциясы өзгөрүлөт, жүрөк кичирейип, дем алуу бузулат, витамин 
жетишсиздиги пайда болот. 
Толук ачка болуу 3 мезгилге бөлүнөт. 1-мезгили алгачкы көнүгүү мезгили (2—4 
күн) болуп, зат, газ алмашуу төмөндөйт, алгачкы күндөрү энергия углеводдордун, 
кийин майдын кычкылдануусунан алынат; сийдикте азоттун концентрациясы 
азаят. 2-мезгилде углеводдордун кычкылдануусу жана азотту бөлүп чыгаруу 
төмөндөйт, жылуулук, энергия майлардын (май кислоталарынын) 
кычкылдануусунан ажырайт, сийдикте креатин көбөйөт. Булчуң ишине 
баштагыдай эле углеводдордун энергиясы колдонулат. Жылуулук энергиянын 
булагы май болгондуктан кыртыш жана ич майлардын массасы акырындап азаят. 
Ачка болуунун 2-мезгилинде физиологиялык функциялар — температура, кан 
басымы, кан айлануу канааттандырарлык сакталат. Ачка болуунун 3-мезгили 
терминалдык (өлүм алдында) деп аталып, 2—5 күнчө созулат. Бул учурда майдын 
запасы толук жок болот. Тиричиликке керектелүүчү энергия белоктордун 
кычкылдануусунан ажырайт. Ушуга байланыштуу сийдикте азот, кетондор 
көбөйөт, ферменттерди бөлүп чыгаруу начарлайт, нейро-эндокриндик жөнгө 
салуу жана башка бузулуп, адам өлүмгө учурайт. 
Толук эмес ачка болуу узагыраак жашоого мүмкүнчүлүк берет, себеби мындай 
учурда организм аз да болсо тамактанып турат. Эгерде А-тын бул түрү көпкө 
созулса организмдеги белоктор, витаминдер жана башка азайып, жетишсиз 
тамактануу дистрофия оорусуна чалдыктырат. 
А. социалдык кубулуш катары калктын чоң тобуна тамак-аштын узакка 
жетишсиздиги менен мүнөздөлөт. А-тын бирден-бир себеби — табигый 
кырсыктар, согуш жана материалдык жыргалчылыктын текши 
бөлүштүрүлбөгөндүгү. Ошондуктан таптык коомдо калктын белгилүү бөлүгү эч 
кандай табигый кырсык, согуш болбосо деле жетиштүү тамактана алышпайт. 
Айрыкча Латын Америкасы, Азия, Африка өлкөлөрүндө жашаган калктын көбү 
негизги азык заттарын жетишсиз алышат. Натыйжада ал жерде экономикасы 
өнүккөн өлкөлөргө караганда жугуштуу оорулар, туберкулёз, белок жана витамин 
жетишсиздиги, өлүм-житим, айрыкча балдардын өлүмү көп болот.  
АЧЫТКЫ КОЗУ КАРЫНДАР — микроскопиялык бир клеткалуу козу карындар. 
Бүчүрлөө менен көбөйүшөт. А. к. к. белок, углеводдор, В тобундагы витаминдерге 
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бай. Нан ачыткыч козу карындардан үч жашка чейин балдарды кошумча 
тамактандырууда берилүүчү сүт даярдалат. Дарылоо максатында түрдүү пиво 
ачыткылары колдонулат. Суюк пиво ачыткылары аз кандуулукта, зат алмашуу 
бузулганда, кайталап чыйкан чыкканда, В] витамини жетишпегенде жана башка 
пайдаланылат. Дарылоо максатында кээде кургатылган ачыткы таблетка 
колдонулат.  
АЭРОЗОЛДОР (медицинада) — газдуу чөйрөдө катуу же суюк бөлүкчөлөрдүн 
калкып, чаңгыттап турушу. А. өнөр жайда жана айыл чарбасында анын химиялык 
составына, бөлүкчөлөрдүн өлчөмүнө жана концентрациясына жараша 
пайдаланылат. А-дун составы химиялык уулуу заттардан турса ден соолукка жана 
өмүргө коркунучтуу. Өтө майда дисперстүү А. киши жашаган чөйрөдө узак 
мезгилге сакталып, абаны булгап турат. А. адамга түздөн-түз же кыйыр зыяндуу 
таасир этип, дем алуу органдарынын (пневмокониоздор жана башка), теринин 
жана башкалардын ооруларын, чаң жана булганыч аба менен таралуучу жугуштуу 
ооруларды, өнөкөт же катуу кармоочу ууланууну пайда кылат. Кээ бир А-дор 
медицина жана ветеринарияда оору таратуучу курт-кумурскаларды жоготууда; 
айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянга учуратуучу козу карындар, вирустар жана 
микробдорго, курт-кумурскаларга каршы колдонулат. Медицинада кээ бир 
дарылар А. түрүндө жараат, дем алуу жолунун жана теринин кээ бир ооруларын 
жана башка дарылоодо пайдаланылат. Аны көбүнчө жугуштуу вирус ооруларын 
(грипп), дем алуу жолдорунун кесиптик жана башка  ооруларын, көпкө созулган 
бронх астмасын алдын алуу жана дарылоо үчүн колдонсо болот. Ар түрдүү 
антибиотиктердин, бронхту кеңейтүүчү заттардын эритмелеринен, жегичтүү, 
жегич-туздуу минерал суулардан, май дарылардан жана башка даярдалат.  
АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ — аэрозолдордун дисперсиялык системасын кээ бир 
ооруларды дарылоодо колдонуу. Мында дарылар аэрозоль түрүндө жаранын 
бетине, былжыр катмарга себилет жана ингаляция аркылуу дем алуу жолдоруна 
да таасирин тийгизет. Аэрозолдун бөлүкчөлөрү абдан кичине болгондуктан алар 
бронхторго, өпкөнүн эң түпкү бөлүктөрүнө кирип, былжыр челдеринен канга тез 
өтөт. 
А. табигый жана жасалма болуп айырмаланат. Табигый А.— табигый шартта 
деңиз суусунун көп элементтери, кээ бир өсүмдүктөр (ийне жалбырактуулар, 
камфора дарагы, ак кайың) бөлүп чыгарган заттар жана фитонциддер аралашкан 
таза аба менен дем алуу. Жасалма А. ачык жараат жана теринин оорудан 
жабыркаган жерине түтөтүү (фумигация), дары чөптөрдүн түтүнү, ошондой эле 
таза же дары заттуу ысык буу ингаляциясы аркылуу жүргүзүлөт. А-да белгилүү 
жерге же жалпы таасир берүүгө кургак, нымдуу, майлуу аэрозолдор колдонулат. 
Ал үчүн атайын бүркүүчү аппараттар бар. Деңиз жана минералдуу сууларды, ар 
кандай туздардын эритмесин, дары чөптөрдүн маңыздарын, фитонциддерди, 
антибиотикгерди, бронхторду кеңейтүүчү дарыларды жана башка ингалятор 
аппараты менен чаңдатып берсе болот. Ингаляция методу менен дем алуу 
жолдорунун, өпкөнүн ооруларында А. жасалат. А-нын жасалма түрүнүн бири — 
электр аэрозольтерапия. Анда аэрозолдор терс же оң иондор түрүндө берилет. 
Электр аэрозольтерапияда атайын аппараттар — электр аэрозольгенераторлор 
колдонулат. 
АЭРОФАГИЯ — тамак-аш менен кошо желди ашыкча жутуу. Тамакты шашып 
жегенде, тамак жеп жатканда сүйлөө же көмүр кычкыл газдуу суюктукту 
(газдалган суу, пиво) өтө көп ичкенде карынга газ толот. Жагымсыз сезим пайда 
болуп, карын туш көөп чыгат, жел кекирүү менен коштолот. Дайыма тамакты 
туура эмес ичсе, А. такай болуп, уктаганда кекирүү басылат. А-нын кесепетинен 
карын туш ооруйт, дем кыстыгат. А-ны болтурбай коюу үчүн тамактануу 
режимин жөнгө салып, тамакты 4—5 маал аздан, шашпай ичип, тамак ичүү 
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убагында сүйлөбөй, газдалган сууну ичпөө керек. Эгерде А. такай болсо врачка 
кайрылуу зарыл, себеби кээде А. мурун менен дем алуу бузулганда, тиш, ооз 
көңдөйүнүн, тамак сиңирүү органдарынын ооруларында, невроздо болушу 
мүмкүн. 
Ымыркай жана эмчектеги балада А. көбүнчө тамак сиңирүү органынын кызматы 
толук жетиле элегине байланыштуу, ошондой эле бош упчу же сүтү аз эмчек 
соргондо болот. А-нын кесепетинен тамактануу бузулуп, бала өтө арыктап, ичи 
көбөт, кээде эмчек эмбей калат, атырылтып кусат. Бул белгилер байкалганда 
эмизбей, башын өйдө көтөрүү керек, кусуп жибергенден кийин бала тынч алып 
калат. Эмчектеги балада Анын белгилери билинери менен педиатр врачка 
кайрылуу зарыл.  
АЯЛДАР ГИГИЕНАСЫ, к. Өздүк гигиена. 
АЯЛДАР КОНСУЛЬТАЦИЯСЫ — төрөт үйүнүн же поликлиниканын аялдарга 
акушер-гинекологиялык жардамды ишке ашыруучу дарылоо-алдын алуу 
мекемеси. А. к. аялдарга боюнда бар мезгилде, төрөттөн кийин жана ар кандай 
гинекологиялык ооруларда адистештирилген медициналык жардам көрсөтөт. 
Кош бойлуу аялдын токсикозун (талгагын), балдардын ара төрөлүшүн азайтуу 
максатында А. к. кош бойлууларды мүмкүн болушунча эрте каттоого алат. Аларга 
баланы бойдон алдыруунун зыяндуулугун, тамактануу эрежелерин түшүндүрөт. 
Жүрөк-кан тамыр системасы "оорулуу. кууш жамбаш чаралуу, мурда кош бойлуу 
кезинде жана төрөттө кыйналган аялдар өзгөчө катталат. Кабылдоо байкалганда 
аларды төрөт үйүнө жаткырып, тийиштүү дарылоо алдын алуу чаралары 
көрсөтүлөт. А. к-нын ишинде өзгөчө орунду боюнда бар аялдарды төрөткө 
даярдоо ээлейт. Аялдардын гинекологиялык ооруларын убагында табуу үчүн А. к. 
жылына бир жолу системалуу профилактикалык кароону өткөрөт. Санитария-
гигиеналык тарбия берүү максатында «Энелердин мектеби» уюштурулат; анын 
милдети — аялдарды боюнда бар жана төрөттөн кийинки мезгилдеги өздүк 
гигиеналарына үйрөтүү, жаңы төрөлгөн балдарды туура тамактандыруу, багууну 
уюштуруу. 
А. к. жок айыл жерлеринде бул иштерди участкалык оорукана врачынын 
жетекчилиги менен фельдшер - акушерлик пункт, айылдык төрөт үйү жүргүзөт. 
Айылда жашаган аялдарга акушер-гинекологиялык жардам көрсөтүү үчүн 
райондук ооруканадан акушер-гинеколог адистер мезгили менен кыдырып 
турушат. Боюнда барлар акушер-гинекологдун байкоосунда гана болбостон, 
ошондой эле терапевттин да көзөмөлүндө болууга тийиш. 

Б 
БАДАМ СЫМАЛ БЕЗ — лимфа системасынын органы. Ооз көңдөйү менен 
кулкунда жайгашкан. Ал организмди оорутуучу микроорганизмден коргоого жана 
иммунитет пайда кылууга катышат. Б. с. б-дин эң ириси — таңдай бездери. Ал 
оозду чоң ачканда кичине тилдин оң жана сол жагынан көрүнөт. Б. с. б. сүйрү, 
демейде мала кызыл түстө, үстүңкү бети бүдүрлүү келип, ийри-буйру чуңкур изи 
(лакуналар) болот. Анда микробдор көп чогулат, сезгенгенде (к. Ангина) аны 
былжыр челдин сыйрылган клеткаларынан, ак кан денечелерден — 
лейкоциттерден жана тамак-аштын майда бөлүкчөлөрүнөн пайда болгон кебер 
каптайт. Кишиде таңдай Б. с. б-ден башка тил (тилдин түбүндө), кулкун жана 
түтүкчө бездер (кулкунда) болот. Таңдай безинин өнөкөт сезгенүү процессинде 
(к. Тонзиллит) анын коргоо функциясы бузулуп, ал организм үчүн коркунучтуу 
ириңдетүүчү микробдун очогуна айланат. Бул учурда жакшылап дарылоо керек; 
операция менен дарылоону организмдин жеке өзгөчөлүгүнө жараша врач чечет. 
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Б. с. б-дин абалы анын көлөмүнө жараша болбойт. Кээде кичинекей Б. с. б-де 
организмге тескери таасир этүүчү микробдор жана алардын тиричилик 
продуктусу көп болот, тескерисинче бездин чоң болушу анын оорулуу экенин 
көрсөтпөйт. Бирок өтө чоңоюп кеткенде дем алууну жана тамак жутууну 
кыйындатат. Бул учурда анын бир бөлүгүн кесип салууга туура келет. 
БАДМИНТОН — спорттук оюн. Б-ду залда же сыртта тегиз аянтчада ойноого 
болот. Пластмассадан жасалган жеңил канаттуу топ — волан жана ракетка менен 
ойнолот. 
Б.— активдүү эс алуунун мыкты каражаты. Ал ден соолукту чыңдайт, 
чыдамкайлыкты жогорулатат, кыймыл координациясын жакшыртат, 
шамдагайлыкка көндүрөт жана башка оюндан алган эмоциялык таасир да жакшы 
натыйжаларды берет. Б. оюну жалаң гана эс алуу максатында гана эмес спорттун 
түрү катары да ойнолот. Б. оюну негизинен төмөнкү тартипте ойнолот. 
Оюнчулардын бири ракетка менен воланды он жолу чаап берет. Экинчи оюнчу 
воланды кайрадан артка кайтарууга аракеттенет. Биринчи оюнчунун кыймыл-
аракети — чабуул коюу, ал эми экинчи оюнчунуку — коргонуу. Андан кийин 2-
оюнчу топту чаап берет. Б. ойноодо ар кандай кокустоолор, кызыл ашык 
муундарынын чоюлушу, мертиниши жана башка травмалар болушу ыктымал. 
Травмалардын алдын алууда ыңгайлуу бут кийим кийүү, аянтты туура тандоо чоң 
мааниге ээ. Балдар 5—6 жашынан катышуу керек. Спорттук секцияга катышуу 
үчүн врачтын уруксаты талап кылынат. Б. оюнунун элементтери айыктыруу 
гимнастикасында, айрыкча санаторий-курорттук шарттарда колдонулат. 
БАЗЕДОВ ООРУСУ,к. Диффузиялык ууландыруучу богок.  
БАЙЛАМТА — скелет сөөктөрүн бириктирүүчү ар кандай формадагы (тасма 
сымал жана башка) туташтырма ткандуу тарамыш. Аны түзүүчү туташтырма 
ткандын мүнөзүнө жараша ийилгичтиги, чоюлгучтугу, серпилгичтиги, 
бышыктыгы ар кандай болот. Бала чакта Б. серпилгич, ийилгич болот, жаш өткөн 
сайын бул касиеттери азайып, кээде сөөккө айланышы мүмкүн. Б. негизинен 
муунга жакын жайгашып, муун кабында, анын тегерегинде ар кандай багытта 
жайгашып, сөөктөрдү белгилүү абалда кармап, аларды ажырап кетүүдөн сактайт 
жана кыймылга келтирет же кыймылын азайтат. Алардын учтары сөөктүн өзгөчө 
дөңчөлөрүнө бекийт. Ири Б. жамбаш, тизе, чыканак муундарында, ошондой эле 
омуртка тутумунда жайгашат. Жамбаш Б. айрыкча чоң мааниге ээ. Ал эки жамбаш 
сөөгүн куймулчакка бириктирип, омуртка тутуму менен тулкунун бүт салмагын 
көтөрүп турат. Б. механикалык жактан бышык болуу менен бирге чоюлгуч 
касиетке ээ. Машыгуу жана көнүгүүлөрдүн натыйжасында Б-дын чоюлгучтугу 
бийчилерде, гимнасттарда, акробаттарда эң жогору болот. Б. муундун туура эмес 
кыймылынан, ага оор күч таасир эткенде чоюлуп же үзүлүп кетет. Көбүнчө кызыл 
ашык жана кырк муундун Б-ы жабыркайт, бул учурда муун шишип, ооруйт, 
кыймылы азаят. Б. жабыркаганда тезинен врачка кайрылыш керек, врачка чейин 
муунду кыймылдатпай таңып коюу зарыл. Кеч жана туура эмес дарылаганда 
көпкө чейин айыкпай, муун туруксуз болуп, кайрадан чоюлушу мүмкүн. 
БАКТЕРИОЛОГИЯ — микробиологиянын бактерияларды изилдөөчү бөлүмү. 
Жалпы Б. бактериялардын классификациясын, түзүлүшүн жана химиялык 
составын, ар кандай азык чөйрөдө бактериялардын өсүшүн жана мындагы азык 
субстраттын өзгөрүшүн, айлана-чөйрө факторлорунун бактерияларга тийгизген 
таасирин изилдейт. Медициналык Б. кишиде оору козгоочу (патогендүү) 
бактериялардын касиетин, аларды бөлүп таануу методун, диагностика, 
иммунитет маселелерин изилдейт. Жаныбарлардын жугуштуу ооруларын 
изилдөөчү ветеринариялык Б., ошондой эле санитариялык, айыл чарба жана өнөр 
жай Б-сы бар. 
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БАКТЕРИОФАГ — бактерия клеткаларын жабыркатуучу, анда көбөйүүчү жана 
аны эритүүчү (лизис) бактериялардын вирусу. Б. ага өтө сезгич бактериялар бар 
жерде болот. 1898-ж. орус окумуштуусу Н. Ф. Гамалея бактериялардагы лизис 
кубулушун 1-жолу байкаган. 1915-ж. англиялык врач Ф. Туорт стафилококк 
колониясынын (к. Бактериялар) өзүнөн өзү эришин байкап, мындай колониянын 
фильтратында бактерияларды кармап калуучу майда чыпкадан өтүп кете турган, 
эритүүчү агент болорун аныктаган. Ф. Туорт бул агентти бактериялардын вирусу 
деп атоону сунуш кылган. 1917-ж. Канада окумуштуусу Д. Эрель дизентерия 
менен ооруган кишинин ичегисинен эритүүчү факторду бөлүп алып, аны 
бактериофаг — бактерияларды жоготкуч деп атаган. 
Б-дын ачылышы жана аны изилдөө азыркы молекулалык биология жана 
генетиканын өөрчүшүнө чоң таасирин тийгизди. Б. биологиялык 
макромолекулаларды (к. Велоктор, Нуклеин кислоталары) алуу, генетикалык код, 
гендердин байкалуу механизмдери (к. Генетика) сыяктуу маселелерди чечүүдө 
ыңгайлуу биологиялык объект болуп эсептелет. 
Көпчүлүк бактериялардын, анын ичинде оору пайда кылуучу жана сапрофиттер 
үчүн Б. табылган. Алар киши менен жаныбарлардын ичегисинде, өсүмдүктөрдө, 
топуракта, көлмөлөрдө, булганыч сууларда жана башка кезигет. Бардык Б. 
негизги эки компоненттен: белоктон жана нуклеин кислотасынан турат. Нуклеин 
кислотасы ДНКлуу жана РНКлуу болуп бөлүнөт. Б-ды электрондук микроскоп 
менен изилдөө анын полиморфтуу экенин көрсөткөн, алардын кээ бири — 
ийилчээк жип сымал, башкасы алты кырлуу болот. Б-дын башынан куйрук 
өсүндүлөрү өсөт. Б. бактерия клеткасына куйрук өсүндүсү менен жабышып, 
фермент бөлүп чыгарат. Ал фермент клетканын капталын эритет да, Б. клеткага 
кирет. Анда фагдын нуклеин кислотасынын таасиринен бактериянын белок, ДНК, 
РНК синтездөөсү токтолуп, фагдын нуклеин кислотасы, андан кийин белогу 
синтезделет. Ал белоктун бир бөлүгү жаңы пайда болгон Б-дын челин түзөт. Б-
дын кээ бири микроорганизмдердин белгилүү гана түрүн (монофаг), айрымдары 
ар кандай түрлөрүн (полифаг) эритет. Жаңы бөлүкчөлөрдү пайда кылуу менен 
клетканы эритүүчү вируленттүү Б., клеткага адсорбцияланып, бирок аны эритпей 
клеткада калуучу лизогенд үү Б. болуп бөлүнөт. 
Б. ооруларды алдын алууда жана дарылоодо колдонулат. Дизентерия, холера, 
чума ооруларын алдын алууда, дарылоодо, генетика, молекулалык биологиянын 
теориялык иштери үчүн колдонулат. 
БАКТЕРИЯ ЖАНА ВИРУС АЛЫП ЖҮРҮҮЧҮЛҮК — соо адамдын организминде 
жугуштуу оору козгогучтардын (бактерия, вирус) болушу. Көбүнчө ал жугуштуу 
оору (ич келте, кептөөр, дизентерия жана башка) менен ооруп айыккандарда же 
айыга баштагандарда байкалат. Бактерия жана вирус алып жүрүү бир нече 
күндөн бир нече айга, чанда жылга созулат (өнөкөт алып жүрүүчүлүк). Ал ооруп 
айыккан адамдарда болот. Адатта организмдин коргонуу касиетинин начарлашы 
(создуккан оору, чарчоо, жетишсиз тамактануу) бактерия жана вирус алып 
жүргөн кишилерди ооруга чалдыктырат. Ичеги ооруларында (дизентерия, холера 
жана башка) козгогучтарды заңы менен, кептөөр жана башкаларда жөтөлгөндө, 
сүйлөгөндө бөлүп чыгарат.  
БАКТЕРИЯЛАР — табиятта кеңири таралган эң жөнөкөй бир клеткалуу 
организмдер тобу. 17-кылымда голландиялык окумуштуу А. Левенгук 
бактерияны биринчи байкаган. 19-кылымдын ортосунда француз окумуштуусу Л. 
Пастердин, немец окумуштуусу Р. Кохтун жана англиялык окумуштуу Д. 
Листердин иштеринен кийин Б-дын биологиялык касиети жана алардын 
биосферадагы ролу кеңири изилдене баштаган. Көпчүлүк Б-дын хлорофилли жок, 
башкача айтканда алар зат алмашуу процессинде күн энергиясын пайдаланбай, 
энергияны өзүнүн чөйрөсүндөгү органикалык эмес же органикалык заттардын 
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химиялык айланышынын натыйжасында алат. Б. табиятта энергия жана 
заттардын айлануусуна катышып, биздин планетадагы тиричилик үчүн зарыл 
шарт түзөт, биосферанын калыптануусунда ролу чоң. Б. табиятта кеңири 
таралып, түрдүү шартта жашайт: алар топуракта, сууда, өсүмдүктө, киши жана 
жаныбар организминде кезигет. Айрымдары киши, жаныбар жана өсүмдүктөрдүн 
ооруларын козгойт. Алар патогендүү Б. деп аталат. Кээ бир Б. шарттуу патогендүү 
болот. Себеби алардын патогендүүлүгү бир катар шарттарга, көбүнчө 
организмдин абалына жараша болот. 
Б. тоголок (кокктор), таякча сымал (бактерия, бацилла) жана ийри (вибрион, 
спирилла) формада, 1—8 мкм өлчөмдө болот. Б-дын клеткасы чел кабык, 
цитоплазма, нуклеоидден (ядро) турат. Цитоплазма жана аны курчап турган жука 
мембрана (цитоплазмалык мембрана) биригип протоплазманы түзөт. 
Цитоплазмалык мембрана сууну жана майда эрүүчү заттардын молекулаларын 
өткөрүп, төмөнкү молекулалуу бирикмелерди өткөрбөй цитоплазманын 
химиялык составынын туруктуулугун камсыздайт жана зыяндуу заттардын 
киришинен сактап турат. Б-дын протопласты клетка капталы менен 
курчалгандыктан формасы туруктуу болот. Клетка капталы мембранадан калың 
болуп, андан бышык. Клетка капталы начарласа же бузулса клеткага чөйрөдөн суу 
кирип, клетканы көптүрүп, цитоплазма мембранасын бузат. Бул кубулуш лизис 
деп аталат. 
Көпчүлүк Б. цитоплазма мембранасы менен клетка капталынан тышкары капсула 
менен капталат. Капсула негизинен полисахаридден турат. Ал бактерияларга 
каршы агенттердин (бактериофаг антибиотик, ферменттер) таасиринен, 
патогендүү Б-ды фагоцитоздон сактайт. Демек, айрым Б-да капсуланын болушу, 
алардын патогендүүлүгүн мүнөздөйт. Татаал түзүлүштүү организмдин 
(эукариттор) клеткасынан айырмаланып, Б-дын (прокариоттордун) ядросу 
болбойт. Анын милдетин цитоплазмадагы нуклеоид эки спиралдан 
тоголоктошкон туюк шакекче түрүндөгү ДНК аткарат. Б-дын цитоплазмасында 
майда бүртүкчө (10 миңге чейин) түрүндөгү рибосомалар бар, алардын жардамы 
менен клеткада белок синтезделет. Анда Б. пайдалануучу запас азык зат — май, 
крахмал, гликоген жана башка болот. Кээ бир таякча сымал Б. спора пайда кылат; 
мындай Б. бациллалар деп аталат. Чөйрөнүн жагымсыз шарттарында (азык зат 
жок, чөйрөнүн химиялык составы жана температурасы өзгөргөндө) ар бир Б. бир 
спора пайда кылат. Б-дын спора пайда кылуу жөндөмдүүлүгү анын көбөйүү 
ыкмасы болбостон түрдү сактоо жолу болуп эсептелет. Ар кандай Б-дын 
спораларынын формасы, көлөмү жана клеткада жайгашуусу ар түрдүү. Споралар 
көбөйүүгө жөндөмдүү клеткалардан айырмаланып, аларда май жана май сымал 
заттары (липиддер) көп жана суусу аз болот. Ошондуктан алар чөйрөнүн 
таасирлерине (температура, күн нуру жана башка) туруктуу келип, тиричилик 
жөндөмдүүлүгүн көпкө сактайт. Спора жагымдуу чөйрөгө түшкөндө өсүп, 
вегетатив (көбөйүүчү) клетканы пайда кылат. Көпчүлүк Б. өзгөчө кыймыл, 
органы — чыбырткылары менен кыймылдоого жөндөмдүү. Б. тиричилиги үчүн 
жагымдуу чөйрөнү көздөй жылып, ал эми тескери таасир этүүчү чөйрөдөн качат. 
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Бактериялар: 1 — Эль-Тор вибриону; 2—дизентерия таякчаеы; 3—стафилококк; 4—менингококк; 5—
пневмококк; 6— стрептококк; 7—кептоөр таякчасы; 8—ботулизм таякчасы; 9—туберкулёз таякчасы. 

Б. химиялык составы боюнча башка организмдин клеткаларынан айырмаланбайт. 
Б. клеткасы 80% суу жана 20% кургак калдыктан турат. Башка 
организмдердегидей эле Б-дын бардык тиричилик процесстерине көп сандаган 
ферменттер катышат. Алардын кээ бири клетка ичинде гана болуп, синтез, дем 
алуу жана башка процесстерди камсыз кылат (эндоферменттер). Айрымдары 
сырткы чөйрөгө бөлүнүп чыгат (экзоферменттер). Б. үчүн керектүү бирикмелер 
клеткага цитоплазма мембранасы аркылуу кирген анча чоң эмес молекулалардан 
синтезделет. Б. нормалдуу тиричилик аракети үчүн айрым түрлөрү (автотрофтор) 
органикалык эмес көмүртекти башкалары (гетеротрофтор), анын ичинде 
патогендүү Б. да көмүртектин органикалык бирикмелерин пайдаланат. 
Гетеротрофтуу Б. сырткы чөйрөнүн органикалык бирикмелери менен 
азыктануучу сапрофиттер, башка организмдин эсебинен жашаган мителер болуп 
бөлүнөт. 
Б-дын мителерге кирүүчү патогендүү түрлөрү жеңил өздөштүрүлүүчү көмүртекти 
(глюкоза жана аминокислоталар) организмдердин ткань суюктугунан алат. Кээ 
бир Б. атмосфера азотун өздөштүрүп, аны азот топтоо процессинде алюминий 
туздарына айландырат. Азот топтоочу Б-дын биздин планетадагы тиричилик 
үчүн мааниси чоң, алар топурактын түшүмдүүлүгүн арттырат жана биосферадагы 
азоттун айлануусуна катышат. Б. азот менен көмүртектен башка дагы натрий, 
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кальций, магний, калий, фосфат, сульфат жана башка иондорго муктаж. Б. 
кычкылтекти талап кылуусу боюнча 3 топко бөлүнөт: аэробдор, анаэробдор, 
факультативдик анаэробдор, анык аэробдор, мисалы, холера вибриону 
кычкылтектүү гана жерде анаэробдор, мисалы, газ гангренасынын, селейменин 
козгогучтары кычкылтексиз чөйрөдө (кычкылтектүү жерде алар жашай албайт) 
өөрчүйт. Факультативдик Б., мисалы, ичеги инфекцияларынын козгогучтары 
кычкылтектүү, ошондой эле кычкылтексиз чөйрөдө деле өөрчүй алат. Кээ бир Б. 
(фотосинтездөөчү) өсүмдүктөр сыяктуу күн энергиясын өздөштүрүүгө 
жөндөмдүү. Калгандары (хемосинтездөөчү) энергияны ар кандай химиялык 
реакциялардын жүрүшүнөн алат. Бирок көпчүлүк Б. энергияны органикалык 
бирикмелердин (углевод, белок, май жана башка) айлануусунан алат. Б-дын 
тиричилик процессинде түрдүү биологиялык активдүү заттар — ферменттер, 
антибиотиктер, пигменттер, токсиндер жана башка пайда болот. 
Көпчүлүк Б. бөлүнүү жолу менен көбөйөт. Демейде таякча сымал Б. узунунан эки 
эсе узарып, цитоплазма мембранасы менен туурасынан бөлүнөт, мындай бөлүнүү 
туурасынан бөлүнүү деп аталат. Жаңы пайда болгон клеткалар өзүнүн касиеттери 
(түзүлүшү, физиологиялык өзгөчөлүгү, азыкты талап кылуусу жана башка) 
боюнча эне клеткага окшош болот. 
Б-дын генетикалык информациясы бардык башка клеткадагыдай эле ДНКда 
нуклеотиддердин өзгөчө ырааттуулугу түрүндө жазылат (к. Генетика, Нуклеин 
кислоталары). 
Бактерия гени мутацияга учурайт, башкача айтканда нуклеотиддердин бири 
экинчиси менен алмашуусу, ашыкча нуклеотиддердин кошулушу жана 
бөлүктөрүнүн жоголушу менен нуклеотиддердин ырааттуулугу бузулат, к. 
Мутация. 
Б-дын мутациясын изилдөөнүн практикада мааниси чоң. Мисалы, мутациянын 
натыйжасында оору козгоочу жөндөмдүүлүгүн жоготкон, бирок организмдин аны 
кабыл албоочулугун арттыруучу Б. алынган. Мындай Б. туберкулёз, күйдүргү 
жана башкаларды алдын алууда тирүү вакцина катары пайдаланылат. 
Б-дын тиричилик аракетине температура, нымдуулук, ультракызгылт көк жана 
иондоштуруучу нурлар таасир этет. Б. төмөнкү температурага чыдамдуу келип, 
кээ бир Б. —190°, ал эми споралар —253°та тиричилигин улантат. Алар ысыкка 
чыдамсыз болушат. Спора пайда кылбоочу Б. 60—700 та, спора пайда кылуучулар 
(бациллалар) 100°та өлөт. Бир катар Б. (мисалы, гонококктор) кургатууда тез 
өлөт, башкалары бул шартта жашай берет. Б. ультракызгылт көк нурларга, анын 
ичинде күн нурун өтө сезгич. Кээ бир химиялык заттар Б-дын структурасы менен 
тиричилик процессин бузат. Жогорку температурада бузулуучу объектилерди 
стерилдөө үчүн рентген жана гамма нурлары колдонулат. 
Б-ды өлтүрүүчү факторлорду изилдөө медицина менен микробиологиялык 
практикада чоң мааниге ээ. Объектилерди микроорганизмдерден (вирус, 
бактерия жана алардын споралары, мите козу карындар жана башка) толук 
тазалоо үчүн стерилдөө жүргүзүлөт. Дезинфекция көбүнчө патогендүү 
микроорганизмдерден арылтат. Стерилдөөнүн натыйжалуу ыкмасы — жогорку 
температураны 100°тан жогору) таасир этүү. Дезинфекцияда антисептик 
каражаттар — бактерияларды өлтүрүүчү жана алардын тиричилигин 
басаңдатуучу химиялык заттар пайдаланылат. Антисептиктер Б-дын 
спораларына таасир этпейт. 
Дезинфекцияда колдонулуучу химиялык заттар бактерияга каршы таасир 
бергени менен организм үчүн өтө уулуу болгондуктан дарылоо максатында 
колдонулбайт. Бул үчүн бактерияга каршы химиотерапиялык каражаттар 
пайдаланылат. Алар белгилүү дозада организмдеги Б-ды өлтүрүп жана 
тиричилик аракетине тескери таасир тийгизип, бирок ткань же бүтүндөй 
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организмди ууландырбайт, башкача айтканда алар бактерияга же башка 
микроорганизмдерге тандалма таасир этет. Химиялык каражаттардан башка 
микроорганизмдер синтездөөчү табигый химиотерапиялык заттар — 
антибиотиктер бактерияга каршы күчтүү каражат болуп эсептелет. 
Табияттагы көп Б-дын ичинен бир азы гана оору козгойт, башкача айтканда 
патогендүү болуп эсептелет. Б-дын оору козгогучтугу организмдин коргонуу күчү 
начарлап, тканга өтүшү жана уу заттарды бөлүп чыгаруусу менен мүнөздөлөт. 
Бир катар ооруларда (кептөөр, селейме, ботулизм жана башка) организмдин оор 
жабыркашы Б. кирген жеринен башталбайт. Мисалы, кептөөрдө козгогуч мурун 
— кулкун жана кекиртекте болгону менен, жүрөк булчуңдары, нервдер, бөйрөк 
үстүндөгү без жабыркайт. Себеби оору козгогуч бөлүп чыгарган уу канга сиңип, ар 
кандай орган жана ткандарга тарайт. Бактериялык токсиндер пайда кылган 
жугуштуу оорулар токсинемия деп аталат. Б. ачык чөйрөдө же организмде өзүнүн 
көбөйүү учурунда чөйрөгө токсин — экзотоксин бөлүп чыгарат. Экзотоксиндер 
ысыкты өтө сезгич уулуу белок. Көпчүлүк бактериялык экзотоксиндер айрым 
орган жана ткандарга таасир этет, мисалы, ботулизмдин, селейменин жана 
кептөөрдүн токсиндери нерв системасынын ар кандай бөлүктөрүн жабыркатат. 
Селейменин токсини жүлүндүн кыймылдатуучу клеткаларын, ботулизмдики баш 
мээнин кыймылдатуу нервин жана вегетатив нерв системасын, ал эми 
кептөөрдүкү четки нервдерди, жүрөк булчуңдарын жана бөйрөк үстүндөгү безди 
жабыркатат. Шиг дизентерия таякчасы бөлүп чыгарган нейротоксин мээни жана 
жүлүндүн майда тамырларын жабыркатып, борбордук нерв системасынын 
бузулушуна алып келет. Экзотоксиндерди патогендүү стафилококк жана 
стрептококктор да бөлүп чыгарып, эритроциттерди, лейкоциттерди бузат. Башка 
көпчүлүк белоктордой эле экзотоксиндер жогорку температуранын (70—100°) 
таасиринен бузулат. Формальдегиддин таасиринен антигендүүлүккө таасири 
тийбей (к. Иммунитет) экзотоксин уулуулугун жоготот. Мунун натыйжасында 
токсин токсоидге (анатоксинге) айланып, организмди иммундөөдө колдонулат. 
Бир катар Б. (сальмонеллалар, ичеги таякчасы, дизентерия козгогучтары, 
гонококктор жана башка) экзотоксиндерди синтездебейт, бул Б-дын 
ууландыруучу таасири молекуласы фосфолипид, полисахарид жана белоктон 
турган татаал зат — эндотоксинге байланыштуу. Эндотоксиндер сыртка чыкпайт, 
алар экзотоксиндерге караганда уулуулугу аз. Формальдегиддин таасиринен 
анатоксинге айланбайт. Б-дын (пневмококк, стрептококк, күйдүргү, чума, көк 
жөтөл жана башка таякчалары) капсулалуу болушу, оору козгогуч экенин 
далилдейт. Токсиндери менен капсуласынан башка Б-дын патогендүү экенин 
далилдөөчү башка факторлор табылган. Буга стрептококктор бөлүп чыгарган 
ферменттер — коагулаза кирет. Ал ферменттер Б-дын ткандарга таралышын 
жеңилдетет жана стафилококктун тегерегинде фибрин торчосун пайда кылып, 
фагоцитозго тоскоол болот. 
БАЛ — аарылар тамак продуктусуна айландырган гүл нектары. Бал — азыктык, 
биологиялык жана дарылык жактан баалуу тамак продуктусу. Анын негизги 
составдык бөлүгү (69%) — инверсияланган канттан (глюкоза менен фруктозанын 
аралашмасы) тургандыктан ал оңой сиңет. Азыктык жана биологиялык жакшы 
касиеттерине карабастан аны ашыкча колдонууга болбойт. Балдын негизги 
составдык компонентин органикалык кислоталар (сүт, алма, лимон, козу кулак 
кислоталары), ферменттер (диастаза, каталаза, инвертаза, липаза, фосфатаза) 
жана витаминдер комплекси түзөт. Ал элдик медицинада, кээ бир учурда эч 
негизсиз эле кеңири колдонулат. Бирок карындын жана он эки эли ичегинин кээ 
бир жара ооруларында, жүрөк-кан тамыр системасынын ооруларында врач сунуш 
кылат, бул учурда оң таасирлер байкалган. Аарынын тиричилик аракетинин 
продуктуларына — гүл чаңчасы, апилак, прополис жана башка чоң көңүл 
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бурулууда. Гүл чаңчасында ар кандай биологиялык активдүү заттар болуп, бир 
катар ооруларды дарылоодо колдонулат. Апилак (жумушчу аары безинин 
секрети) тонусту көтөрүүчү жана антисептик таасирге ээ; артерия басымына 
таасир этет. Таблетка түрүндө чыгарылат. Прополис же аары желими микробго 
каршы таасири бар, тери ооруларын, күйүктү, тамак сиңирүү органдарынын 
ооруларын, гинекологиялык ооруларды дарылоодо пайдаланылат. Гүл чаңчасын, 
апилакты жана прополисти врачтын кеңеши менен гана пайдалануу керек. Бал 
жакшы сакталуучу продукт. Балда канттын концентрациясы көп болгондуктан 
анда микроорганизмдер өөрчүбөйт, көпкө сакталат, айрым козу карын өөрчүшү 
мүмкүн.  
БАЛАНИТ, БАЛАНОПОСТИТ — жыныс мүчөсүнүн башынын тери катмары менен 
ички кабыгынын сезгениши. Б-те жыныс мүчөсүнүн башынын тери катмары жана 
ички кабыкчасы калыңдап териси түйрүлбөй, кызарып, ириңдеп, жараланат 
(фимоз). Айрыкча жаш балдарда жыныс мүчөсүнүн башы кычышат, тырмоонун 
натыйжасында ириңдеп сезгенет. Кант оорусу менен ооруган адамдарда Б. көп 
жолугат. Фимозго өтүп кеткен Б-те жыныс мүчөсүнүн башы сезгенип, ириңдейт, 
жараланат, кээде заараны чыгарбай, шейшеби бекип, сезгенүү заара каналына, 
табарсыкка чейин кабылдайт. Б-ти дарылоодо себебин эске алуу, алгачкы 
мезгилде эртең менен жана жатарда фурациллин, марганцовка эритмеси менен 
жууп туруу керек. Өнөкөт Б-те операция жасалат. Алдын алууда эркектердин 
өздүк гигиенаны сактоосу зор мааниге ээ жана фимозду өз убагында дарылоо 
зарыл.  
БАЛАНЫН ӨСҮШҮ, к. Бала психикасынын өөрчүшү. 
БАЛАНЫН ТОНУ (плацента) — түйүлдүктүн өөрчүү мезгилинде эне менен 
баланын организмдеринин ортосундагы байланышты жана зат алмашууну ишке 
ашыра турган орган. Кош бойлуулуктун 3 айынын аяк ченинде түйүлдүктүн 
түктүү катмары менен жатын капталынын биригип өсүшүнөн пайда болот. Айына 
жеткен баланын тону жалпак диск сымал бала ордунан, түйүлдүк кабынан жана 
киндик чылбырынан турат. Б. т. аркылуу киндик чылбыры менен энеден 
түйүлдүккө азык заттар жана кычкылтек келет, ал эми зат алмашуу 
продуктулары чыгарылат. Анда витамин жана ферменттер болуп, гормондор 
жана медиаторлор синтезделип, эне организминин кош бойлуулукка көнүшүнө 
түрткү берет. Эне организминен келүүчү кээ бир тескери таасирди кармап 
физиологиялык тосмонун кызматын да аткарат. Ал эми эне организмине тескери 
таасир этпеген кээ бир химиялык заттарды (дарыларды) кармай албай өткөрүп 
жиберет (ал заттар түйүлдүккө тескери таасир берет). Анын кызматынын 
бузулушу ара төрөө, талгак сыяктуу кабылдоого алып келет. Б. т. бала 
төрөлгөндөн кийин жатындан бөлүнүп түшөт, к. Кош бойлуулук. 
БАЛАНЫ ОРОО, к. Эмчектеги бала.  
БАЛАНЫ ТЕЖЕМЕЛ БАГУУ, к. Эмчектеги бала. 
БАЛА ПСИХИКАСЫНЫН ӨӨРЧҮШҮ — түрдүү тукум куугучтук, биологиялык 
социалдык (тарбиялоо, окутуу, айлана чөйрө) факторлордун таасири астында 
психика ишинин өсүп, татаалданышы. "Баланын психикасы өмүр бою өсүүдө 
болот. Жаш өзгөчөлүгүнө карата баланын анатомиялык-физиологиялык, 
психикалык өзгөчөлүгү түрдүүчө болот. Улам бала чоңойгон сайын анын 
кыймыл-аракети татаалданып, акырындап акылы, ойлоосу, айлана-чөйрөгө 
болгон мамилеси өзгөрөт. Б. п. ө. көбүнчө алар тарбияланган шартка жараша 
болот. Эгер анын кыймыл-аракетин жана тилин өстүрүүгө түрткү берүүчү шарт 
түзүлбөсө, кеч басып, тили кеч чыгат. Психиканын өөрчүшү 4 мезгилге бөлүнөт. 
Биринчи мезгилде (төрөлгөндөн бир жашка чейин) балдардын кыймыл-
аракеттери өөрчүйт. 
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Жаңы төрөлгөн балдар башын токтото албайт, колу-буту менен иретсиз 
аракеттерди жасайт, денесинин калыбын өзү өзгөртө албайт. Алгачкы күндөрдө 
суукту жана ысыкты сезет, ачка болуп, суу болуп калса тынчсызданып, ыйлайт. 
1 — 2 айлык балдар жарыкты, ачык түстүү нерселерди аз убакыт тиктеп карап, 
башын токтотуп, күлүшө баштайт. Эки айлыгында бала көмкөрөсүнөн жатып, 
башын көтөрөт, чалкасынан жатканда кыймылдаган нерсени көздөй ээрчий 
башын бурат. 2—3 айында баланын эмоциясы шарттуу рефлекстик мүнөздө 
(энесин, сүт куюлган бөтөлкөнү көргөндө) болот. Аны менен ойногондо, 
сүйлөгөндө бала күлүп, жооп кайтарып, үн кошот. Үч айлык бала дабышты карай 
башын бурат, көмкөрөсүнөн жатканда ал чыканактап таянып, башын, көкүрөгүн 
көтөрөт. 4 айлыгында жөлөгөндө отурууга жарайт; көмкөрөсүнөн чалкасына 
оодарылат, буюмдарды колуна алып, ойноп, кубанычын, кейишин билгизет, 
көмөкөй дабыштары чыга баштайт. Бала беш айлыгында бир нерсени кармап, өзү 
отурат, эгер аны сүйөсө бутун ийбестен тикесинен тура алат; энесин тааныйт, ар 
түрдүү буюмдарды, оюнчуктарды колуна алат. 6—7 айында кубануу (оюнчукту 
көргөндө), кызгануу (башка баланы алганда) сезими пайда болот. Сүт куюлган 
бутылканы өзү оозуна алып барат, кроватты кармап тизелеп туруп, энесин, башка 
жакындарын тааныйт, аларды көздөй талпынат. 8 айлыгында бала өзүнчө отурат 
жана бир нерсени кармап турат, атын атаган буюмдарды ал көзү менен издейт. 
Бала 9—10 айында чыгырыкты кармап басат, өзүнчө сүйөнбөстөн каз-каз турат, 
биринчи жөнөкөй сөздөрдү айтат, буюмдардын атын муунга бөлүп атайт; 
ачууланган үн менен эркелеткен үндү ажыратат. 11 —12 айында балдардын 
көпчүлүгү баса баштайт. 
Экинчи мезгилде (1—3 жаштагы балдар) кыймыл-аракети татаалданып, түрдүү 
сезимдери өөрчүйт. Бала «оюнчукту ал», «эшикти жап», «бери кел» деген сыяктуу 
жөнөкөй тапшырмаларды аткара баштайт. Бир жарым жаш айында баланын 
кыймыл аракети так жана шамдагай болот, жүгүрөт, тепкичтерге чыгат, балдар 
менен ойнойт, эки-үч сөздөн куралган сүйлөмдөрдү сүйлөйт. Экиден үч жашка 
чейинки балдар кичирээк ыр жаттоого жарайт, сүрөттөгү буюмдарды тааныйт, 
айланасындагыларды билгиси келет, түрдүү суроолорду бере баштайт. Ушул 
мезгилден баланын мүнөзүнүн кээ бир белгилери байкалат, анткени балдардын 
психикалык өнүгүүсүнүн негизи пайда болот. 2—3 жашында эстетикалык 
сезимдин алгачкы белгилери байкалат, айлана чөйрө менен болгон мамилеси 
татаалданат. 
Үчүнчү мезгили (3—12 жашка чейин) балдардын нерв системасынын 
туруксуздугу менен мүнөздөлөт. Мурда пайда болгон эмоциялар тереңдеп, 
туруктуу боло баштайт. Камкордук, достук сезими пайда болот. Ошону менен 
бирге акыл-эси, кыймыл-аракети татаалданып, эрктүүлүк, ойлонуусу өнүгөт. Ой 
жүгүртүүсү, түшүнүгү татаалданат. 
Төртүнчү мезгил (12 жаштан жогору) балдардын акыл-эсинин, түшүнүгүнүн, ой 
жүгүртүүсүнүн андан ары татаалданып өсүшү менен мүнөздөлөт. 2—3,5 жашта 
жана 12—15 жаштагы балдардын психикалык өөрчүшүндө айырмачылыктар 
болот, алар өзүнүн психикалык жактан өсүшүнүн туруксуздугу менен 
айырмаланып, айрым психикалык оорулар менен көп ооруйт. Ошондуктан бул 
мезгилде балдарга бөтөнчө этият мамиле жасоо керек. Жетишсиз тарбиянын 
натыйжасында жана анын нормалдуу өсүшүнө шарттын жоктугунан дени соо 
баланын психикалык өөрчүшүнүн начарлашы, кыймылдын жетишсиздиги, 
тилдин кеч чыгышы байкалат. Баланы тарбиялоодо негизинен адамды, 
жаратылышты сүйө билүүгө, кең пейил болууга үйрөтүү зарыл. Күн тартибин 
туура уюштуруу, мээримдүү мамиле жасоо, акылдуулук менен эрк берип, ыгы 
менен эркелетүү, үй-бүлөдөгү ынтымак баланын психикалык, акыл-эс, 
физикалык жактан туура өсүп, чоңоюшуна шарт түзөт. 
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БАЛДАК — бут же омуртка ооруларында же кокустатып алганда басууну 
жеңилдетүүчү таяк. Б. оорулуу буттан (же омурткадан) күчтү колго өткөрүүгө 
мүмкүндүк берет. Б-тын колтукка таянычтуу жана кол менен кармап карууга 
таянуучу эки түрү болот. Биринчиси ажыратма конструкцияда болуп, оорулуунун 
боюна жараша өзгөртүүгө болот. Мындай Б. катуу жыгачтан же металлдан 
жасалат. Ал эки фигуралуу таяктан туруп, колтукка жөлөй турган, сырты кийиз 
же тери менен капталган таянычы, орто жеринде бурама менен туурасынан 
бекиген кармоо үчүн туткасы бар. 
 

 
Балдактын түрү. 

Фигуралуу таягы төмөн жагынан таяныч таягына эки бурама менен бекийт. Б-
тын бийиктигин таяныч таягын өйдө ылдый жылдырып тууралайт. Б. өтө бийик 
же жапыз болбошу керек, өтө бийик Б. колтуктун терисин жоорутуп, нервди жана 
кан тамырды бузат. Жапыз Б. менен басуу кыйын болуп, киши тез чарчайт. Б-тын 
2-түрү ажырабайт, кишинин боюна жараша металлдан жасалат. Анын 
кыймылдабаган сабы жана карууга такай турган чыканак такоосу булгаары 
менен капталган. Мындай Б. күчтүү кишилерге ыңгайлуу. Б-ты колдонуу 
ыкмаларын врач жана айыктыруучу физкультуранын инструктору тааныштырат. 
БАЛДАР БАКЧАСЫ — мектепке чейинки балдарды жумуш күндөрү күндүз же 
сутка бою багуучу мамлекеттик  мекеме. 
 

  

Ош облусундагы Сузак районуна 
караштуу  балдар бакчасындагы майрам. 
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Б. б. балага кам көрүүнүн бир бөлүгүн өз моюнуна алуу менен аялдарга иштөөгө, 
окууга, коомдук ишке катышууга мүмкүндүк берет. Мектепке чейинки 
мекемедеги медициналык-педагогикалык иштер балдардын ар тараптуу 
өөрчүшүнө шарт түзөт. Б. б. райондук (ата-энесинин жашаган жеринде) жана 
ведомстволук (ата-энесинин иштеген жеринде) болуп бөлүнөт. Балдар райондун 
саламаттык сактоо бөлүмүнүн же фабрика-заводдун профсоюз комитетинин 
уруксаты менен кабыл алынат. Кабыл алынуудан мурда ар бир бала 
поликлиникада балдар врачынын, адис врачтардын кароосунан, 
бактериологиялык текшерүүдөн өтөт. Андан сырткары райондук 
эпидемиологдон бала жашаган үйдүн эпидемиялык абалы тууралуу справка 
керек. Б. б-нда 6 айдан 7 жашка чейинки балдар тарбияланат. Бакчада балдар 
демейде күндүз гана болушат, кээ бир энелер смена менен иштегендигине 
байланыштуу сутка бою иштеген топ уюштурулат, балдар бул жерде жума бою 
болуп, дем алыш күндөрү үйүнө кетет. Катуу оору менен ооруп начарлаган, өзгөчө 
медициналык көзөмөлдү, жакшы тамактанууну жана дарылоону, абада көпкө 
болууну талап кылган балдарга атайын санаторийлик топ уюштурулат, ал жерде 
балдар узак убакыт болот. 
 

Бишкек шаарындагы ЭВМ заводунун 
балдар бакчасы. 

Б. б-нда балдар жашына жараша топторго бөлүнөт: ар топ үчүн ден соолугуна 
жана нерв-психикалык өөрчүшүнө жараша тиешелүү күн тартиби бекитилет. Врач 
менен медсестра балдардын ден соолугун текшерип, пландалган бардык 
эмдөөлөрдү жүргүзүшөт. Айыл жеринде Б. б. райондун борборунда, колхоз жана 
совхоздордо уюшулат. 
БАЛДАРДЫН БУТ КИИИМИ, к. Бут кийимдер. 
БАЛДАРДЫН АРАЛАШМА ТАМАКТАРЫ — эмчектеги баланы аралаш жана 
жасалма тамактандырууда колдонуучу азыктар (к. Эмчектеги баланы 
тамактандыруу). Аралашма даярдоодо көп учурда уй сүтү, ар кандай акшак, 
жемиш, мөмө, жашылчалар, эт, куш эти, балык пайдаланылат. Баланы 
тамактандырууда сүт зор мааниге ээ. Ошондуктан сүт аралашмасы көп 
колдонулат. Эне сүтү менен уй сүтүнүн составы ар башка. Уй сүтүндө белок 2—2,5 
эсе көп, углевод дээрлик 2 эсе аз, май бирдей өлчөмдө болот. Уй сүтүнүн 
белогунда — организмдин тиричилигине зарыл алмаштырылгыс 
аминокислоталар, майында каныкпаган май кислоталары азыраак. Уй сүтүндө 
эне сүтүнө караганда минерал туздар көп, микроэлементтер менен витаминдер 
бир кыйла аз болгондуктан уй сүтү кыйындык менен сиңет. Ошондуктан 
микроэлемент, витамин, фермент, май кислотасы, углевод, аминокислотага бай 
сүт аралашмасын даярдоо талап кылынат. Демейде мындай аралашманы сүт 
ашканасы же тамак өнөр жайынын ишканасы даярдайт. Анын эң жөнөкөйүн үй 
шартында деле даярдаса болот. Жөнөкөй аралашманы уй сүтүн белгилүү 
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пропорцияда суу (№ 1, № 2, № 3 аралашма) же акшактын 5—10%түү кайнатмасы 
(А, Б, В аралашмасы) менен жасайт. № 1 аралашманын 1 бөлүгү сүт жана 2 бөлүгү 
суудан, № 2 аралашманын 1 бөлүгү сүт жана 1 бөлүгү суудан, № 3 аралашманын 2 
бөлүгү сүт жана 1 бөлүгү суудан турат. А — аралашмасынын 1 бөлүгү сүт, 2 бөлүгү 
акшак кайнатылган суу, Б — аралашмасынын 1 бөлүгү сүт, 1 бөлүгү акшак 
кайнатылган суу, В — аралашмасынын 2 бөлүгү сүт, 1 бөлүгү акшак кайнатылган 
суу болот. Суу, айрыкча акшак кайнатмасы кошулган сүт оңой сиңет. Акшак 
кайнатмасы күрүч, сулу, кара күрүч (гречка) жана башка акшактардан жана ушул 
акшактардын унунан жасалат. Акшактар баланын жеке өзгөчөлүгүнө жараша 
тандалат. 10%түү күрүч кайнатмасы менен ичи өткөн балдарды, сулу кайнатмасы 
менен ичи каткан балдарды тамактандырат. Кара күрүчтө темир жана 
алмаштырылгыс аминокислота көп болгондуктан, анын кайнатмасын анемия 
болгон балдарга берүү максатка ылайык. Уй сүтүндө кант аз болгондуктан 
аралашма тамакка кант кошулат. Сүт аралашмасында кант 5%тен ашпоо керек. 
Кант баланын ичегисиндеги ачууну күчөтүп, тынчын алат. Балдарды 
тамактандырууда уютулган сүт, айрыкча кефир кеңири колдонулат. Эгерде 
баланын ичи катса бир күндүк кефир, ичи өтсө үч күндүк кефир, нормада болсо 
эки күндүк кефир берилет. Балдарга ошондой эле ацидофилдүү уютулган сүттөр: 
ириген сүт, кымыз, майлуу айран, курут, биолакт жана башка берилет. Булар 
сиңимдүү келип, ичеги-карындын секрет чыгаруусун күчөтүп, анын 
жыйрылышын жакшыртат. Аларда оңой сиңүүчү белоктор көп. Жөнөкөй 
аралашма тамактарга салыштырганда уютулган сүт аралашмада А, Д жана В 
тобундагы витаминдер, ошондой эле ичеги микрофлорасында чириндинин пайда 
болушуна тоскоолдук кылуучу заттар көп болот. Ион алмаштыруучу чайыр 
аркылуу өткөрүп алынган уй сүтү — иониттүү сүттүн составы эне сүтүнүкүнө 
жакын. Уйдун сүтүнө салыштырганда иониттүү сүттө кальций азайып, калий 
жана натрий эквиваленти менен алмашат. Кальций жана фосфор катышы эне 
сүтүнүкүнө жакындайт. Иониттүү сүткө атайын кант кошуу менен балдардын 
ичеги флорасын нормалдаштырууга болот. Балдарды тамактандырууда эне 
сүтүнө жакындаштырылган сүт аралашмасын колдонуу өтө маанилүү. Биздин 
өлкөдө «Малютка», «Малыш» аттуу кургак сүт аралашмасы; ичеги 
микрофлорасын нормалдаштырууга түрткү берүүчү эригич белок, өсүмдүк майы, 
А, С, Д, Е жана В тобундагы витаминге . бай «Виталакт» аралашмасы чыгарылат. 
Эркин аминокислота, фермент, витамин, микроэлементтерге бай «Биолакт» жана 
«Биолакт-2» өтө сиңимдүү. Тамак өнөр жай ишканалары чыгарган кургак 
аралашма чоң мааниге ээ. Себеби, мындай продукт көпкө сакталат жана андан ар 
кандай шартта, каалаган мезгилде балага жаңы тамак даярдоого болот. Ал 
ачылгандан кийин 2 жумага чейин гана сакталат. Кургак сүт аралашмасы жакшы 
эрийт жана жакшы сиңет, бирок көпкө сактаганда витамини азаят. Өнөр жай 
мекемелери кургак сүт (майсыз жана майлуу), кургак кефир, лактобациллин 
(антибиотиктерге туруктуу, дисбактериоздо колдонулат), Б-күрүч, Б-кара күрүч, 
Б-сулу; В-күрүч, В-кара күрүч, В-сулу кошулган акшак кайнатмалуу 
аралашмаларды, кургак камкаймак, ар кандай кургак ботко ж. б-ды чыгарат. 
Балдарды тамактандырууда гомогенделген жашылча, жемиш, эт, куш эти, 
балыктан жасалган консерваланган аралашмалар кеңири колдонулат. 
БАЛДАРДЫН ЖАНА ӨСПҮРҮМДӨРДҮН СПОРТ МЕКТЕБИ — жалпы билим 
берүүчү мектептин окуучуларынан ар тараптан өнүккөн жаш спортсмендерди, 
ошондой эле мектептерде жана пионер уюмдарында физкультурара жана спорт 
боюнча массалык иштерди жүргүзүүчү коомдук физкультура активдерин 
даярдоочу мектептен тышкаркы атайын спорттук мекемелер. Мындай мектептер 
шаарларда, айыл жерлеринде түзүлөт. Мектепте сабак спорттун эки жана андан 
көп түрү боюнча жүргүзүлөт. Спорттук мектептерге балдардын дене даярдыгы 
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эске алынып, жалпы билим берүүчү мектептердин сунушу жана ата-энесинин 
макулдугу менен 7 — 14 жаштагы балдар жана өспүрүмдөр кабыл алынат. 
Мектепке кабыл алынгандар окуу жылында сыноо мөөнөтүн өткөрүү үчүн 
алгачкы даярдык топторуна бөлүштүрүлөт. Андан кийин (окуу талабын 
аткаргандар) окууну улантуу үчүн кайрадан топторго бөлүштүрүлөт. 
Мектептерде төмөнкүдөй топтор уюшулат: даярдоочу; өспүрүмдөрдүн 2ж-а 1-
спорт разряддары; чоңдордун 2-жана 1-спорттук разряддары; спорт 
мастерлигине кандидаттар; спорт мастерлери. Жыл сайын окутуу үчүн жалпы 
жана атайын дене даярдык жана спорттук жетишкендиктердин деңгээли боюнча 
нормативдер белгиленген.  
БАЛДАРДЫН ЖУГУШТУУ ООРУЛАРЫ — аба аркылуу таралып, көбүнчө балдарда 
кездешүүчү катуу кармама жугуштуу оорулар тобу: суу чечек, кептөөр, көк жөтөл, 
кызамык, кызылча, менингит, скарлатина, паротит; Буларды оорулуудан, 
бактерия алып жүрүүчүлөрдөн тараган бактериялар жана вирустар козгойт. 
Оорулуу оору башталар алдында же башталган күндөн тартып жугуштуу болот. 
Оору козгогучтар сүйлөгөндө, чүчкүргөндө, жөтөлгөндө шилекей, какырыктын 
майда тамчылары 1—3 м аралыкка чейин чачырап тарайт. Микроорганизмдер аба 
менен кошо оорулуунун айланасындагы адамдардын дем алуу органдарына 
кирип, оору жугузат. Мындай аба бир канча минутадан 1 саатка чейин 
коркунучтуу. Акырындык менен тамчылар кургап, микробдор жок болот. Ооруп 
айыккандан кийин бул ооруга туруктуу иммунитет пайда болот; кайталап 
ооругандар сейрек кездешет. Оору жуккандан кийин оору белгилери дароо 
билинбейт, белгилүү убакыт (оорунун инкубациялык мезгили) өткөндөн кийин 
башталат. Оорунун белгилери байкалары менен дароо баланы врачка көрсөтүү 
зарыл. Андан кийин белгилүү ооруга мүнөздүү белгилер пайда болот. Б. ж. о-нын 
көбүндө эти ысыйт, териге жана былжырлуу челдерге кызыл чыбырчыктар 
чыгат. Бул оорулардын көпчүлүгүнө дем алуу жолдорунун жана көздүн сезгениши 
мүнөздүү, оорулуу жөтөлөт, чүчкүрөт, көзүнөн жаш агат, үнү каргылданат. 
Балдардын жугуштуу оорулары өпкө, жүрөк, бөйрөк, кулак жана башкалардын 
жабыркоосу менен коштолушу мүмкүн. Кабылдоо көбүнчө катуу ооруганда, 
медициналык жардамга кеч кайрылганда же төшөккө жаткырбай дарылаганда 
болот. Буга жол бербөө үчүн ооруну эрте аныктап, убагында дарылоо зарыл. 
Оорулуу баланы туура багуунун мааниси зор. Эмчектеги баланы убагы менен 
кургактап, жылуу суу менен жуунтуп туруу, оорулууга суюктукту көп берүү керек. 
Эрди кургаса вазелин менен майлоо, кичинекей баланын оозун кайнаган суу же 
муздак чай менен нымдап туруу зарыл. Баланын мурдунун тазалыгына көз салуу 
керек; чоңураак балдардын таза бет аарчысы болууга тийиш, кичинекейлердин 
мурдун вазелинге же акталган күн караманын майына малынган кебез менен 
тазалоо керек. Оорулууга абаны желдетип туруу (суук мезгилде бала үшүбөс үчүн 
жылуу ороп коёт), ал эми айрым ооруларда (көк жөтөл, суу чечек) дене 
температурасы түшкөндөн кийин таза абада сейилдетүү пайдалуу. Бул учурда соо 
балдарга жолуктурууга болбойт. Туура тамактануунун мааниси зор, тамак 
сиңимдүү жана витаминдүү болууга тийиш. Ооздун ичи, кулкун жабыркаганда 
сезгенген былжырлуу челди дүүлүктүрбөө үчүн оорулууга көбүнчө суюк тамак 
берүү керек. Эгер сыркоо бала ооруканада эмес үйдө дарыланса башкаларга 
жукпас үчүн алдын алуу чараларын көрүү керек. Бул максатта оорулууну өзүнчө 
бөлмөгө жаткырып же шейшеп калкалап, идиш-аягын, сүлгүсүн, оюнчугун бөлүү 
зарыл. Оорулуунун идиш-аягын пайдалангандан кийин өзүнчө бөлүп жууп, 
кайнатуу керек. Оорулуу менен жолуккан балдар балдар мекемелерине кабыл 
алынбайт. Балдарды жугуштуу оорулардан сактоодо алдын алуучу эмдөөлөр 
маанилүү роль ойнойт (к. Эмдөө, Эпидемияга каршы чаралар, Карантин, Жугуштуу 
оорулар).  
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БАЛДАРДЫН ИЧ КИЙИМИ, к. Ич кийим. 
БАЛДАРДЫН КУРАК МЕЗГИЛДЕРИ — түйүлдүктүн жана баланын өөрчүү (өсүү) 
мезгилдери. Баланын организминин өөрчүшү курсактагы (бойго бүткөндөн 
төрөлгөнгө чейин) жана төрөлгөндөн кийинки болуп 2 этапка бөлүнөт. Баланын 
төрөлгөндөн кийинки этабы шарттуу түрдө 6 мезгилге бөлүнөт: 1) ымыркай (4 
жумага чейин), 2) эмчектеги бала (4 жумадан 1 жашка чейин), 3) наристе (1—3 
жаш), 4) мектепке чейинки (3—7 жаш), 5) жеткинчек (7 —12 жаш), 6) өспүрүм 
курак (12—18 жаш). 
Баланын дене пропорциясынын жашка байланыштуу өзгөрүшүнүн схемасы. 
 

 

Ымыркай мезгилде бала айлана-чөйрөнүн жаңы, түрдүү шарттарына көнөт, 
балдарда гормондук криз, физиологиялык сарык, физиологиялык салмактын 
азайышы, жыныстык криз, тукум куума оорулар, ымыркай гемолиз оорусу, 
асфиксия, пиодермия жана төрөттөн кийинки жабыркоолор кездешет. Ушул 
кезден баланын өзүнчө тамактануусу башталат. 
Эмчектеги мезгилде баланын айлана чөйрө шарттарына көнүүсү аяктайт. Бул 
мезгилде баланын денеси, психикасы, кыймыл-аракети, аң-сезими бат өсө 
баштайт. Эмчектеги балага оорунун алдын алуу — эмдөө жүргүзүлөт. 
Наристе мезгилде булчуңдар, лимфа органдары тез өсүп, балдардын кыймыл-
аракети өтө күчөйт, жугуштуу оорулар менен көбүрөөк ооруйт. 
Мектепке чейинки мезгилде балдар коллективине барып, алардын 
интеллектуалдык өсүшү, кыймыл-аракети татаалданып, дене-турпаты өсө 
баштайт. 
Жеткинчек мезгилде балдар менен кыздардын жыныстык өзгөчөлүктөрү пайда 
болуп, эс-акылы андан ары өөрчүшү менен мүнөздөлөт. 
Өспүрүм мезгилде балдардын ички секреция бездеринин функциясы тез өсөт. Бул 
мезгил балдардын нерв системасынын туруксуздугу менен айырмаланат, эс-
акылы, түшүнүгү, ой жүгүртүүсү татаалданат. Айрым психикалык оорулар 
көбүрөөк кездешет. Ошондуктан ушул мезгилде балдарга бөтөнчө жумшак, этият 
мамиле жасоо зарыл. Баланын жашына жараша анатомиялык, физиологиялык 
жана психологиялык өзгөчөлүктөрүн билүү жана үйрөнүү окуу-тарбия ишин 
туура жолго коюуга, алардын дене түзүлүшүнүн, акыл-сезиминин туура өсүшүнө 
көмөк берет.  
БАЛДАРДЫН ЦЕРЕБРАЛДЫК ШАЛЫ — балдардын нерв системасынын 
жабыркашы жана эркин кыймылдын жок болушу же чектелиши менен 
мүнөздөлүүчү оорулар тобу. Б. ц. ш-на баларын бир жашка чейин ар түрдүү 
менингоэнцефалит менен коштолуучу вирус оорулары (кызамык. грипп жана 
башка) менен оорушу, эненин кош бойлуу мезгилинде оор жумуш иштеши, 
кайгыруусу, ичкилик ичүүсү, сүзөк жана котон жара оорулары менен оорушу, 
ошондой эле кыйын төрөттө баланын мээсине кан ауюлуу себеп болот. Бул 
себептер кыймыл борборун жабыркатат. 
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Б. ц. ш-нын төмөнкү формалары бар: Литл оорусу, балдардын псевдобульбардык 
шалы; балдардын церебралдык гемиплегиясы жана башка 
Балдардын Литл оорусу көбүнчө төрөт мезгилинде мээнин жабыркашынан болот. 
Мында баланын колу-буту начар кыймылдайт. Ал белгилер бала төрөлгөндө эле 
байкалат. 
Мындай балдар моюнун токтото, отура албайт. Жөлөп тургузса денеси ылдый 
ийилип, буту кайчылашып, тура албайт. Булчуңдары жыйрылып тургандыктан 
бутун бүгө же суна албайт, тургузганда таманы, согончогу жерге тийбей, бутунун 
учуна таянат. Колунун манжалары жумулуп, колу кырк муун же чыканак мууну 
тушта денени карай бүгүлүп турат. Кыймыл-аракети начар болуп, кеч басат, кеч 
сүйлөйт. Колунун кыймылы бутуна караганда эртерээк кыймылга келет. Оорунун 
оор түрүндө балдар караманча баспайт. 
Балдардын псевдобульбардык шалында эмчек эмүү, жутуу, чайноо, эрин, тил, бет 
таңдайдын кыймылы бузулат. Бул белгилер бала төрөлгөндө эле байкалат. Бала 
чоңоё баштаганда сүйлөй албай, өзүнөн өзү күлөт же ыйлайт. 
Балдардын церебралдык гемиплегиясы эмчектеги бала энцефалит жана 
менингоэнцефалит менен ооруса, чанда мээ жабыркаганда болот. Оору 
инфекциядан болсо, кескин башталып ысытма болот, кусат, эсин жоготот, 
булчуңдары түйүлөт. Оору кайсы капталы (оң же сол) жабыр тартса, ошол 
тарабынан кармайт. Мында бут, көбүнчө кол жабыркайт. Шал болгон буттун 
кыймылы колдукуна караганда тезирээк калыбына келет. Жабыркаган кол-бут 
соосунан ичке жана кыска болот. Баланын психикасы бузулат, талма болушу 
мүмкүн. 
Оорунун диагнозун врач коюп дарылайт. Дарылоо узакка созулгандыктан массаж, 
дене тарбия көнүгүүлөрүн баланын энеси үйрөнүп алганы оң. 
Б.ц. ш-н алдын алууда кош бойлуу энелер түрдүү урунуудан, уулануудан сак 
болушу, түрдүү жугуштуу оорулардан өз убагында дарылануусу, туура режим 
менен эс алышы, витаминдүү, сапаттуу тамактануу, ошондой эле оор жумуш 
иштебей, катуу кайгыруудан сактануусу зарыл. 
БАЛДАР КОЛЯСКАСЫ эмчектеги баланы абага алып чыгуу жана уктатуу үчүн 
керек. Баланы сейилдетүүгө алып чыкканда шамалдан, жаандан, кардан, өтө ысып 
кетүүдөн сактайт. Бийигирээк коляска пайдалануу максатка ылайык, жапызына 
чаң көп түшөт. Оңой жуула турган жана ным өткөрбөгөн материалдан жасалган, 
үстү жабылма коляска ыңгайлуу. Б. к. атайын жумшак төшөгү менен чыгарылат, 
эгерде анысы жок болсо өзү тандап, жасап алып, үстүн таза жалаяк менен жаап 
коюу керек. Жай мезгилинде атайын сейилдөөчү Б. к. пайдаланылат. Коляскада 
бала сейилге чыкканда жана таза абада уктаганда гана жатыш керек, анда баланы 
дайыма коюуга болбойт, себеби аба жана жарыкты начар өткөрөт.  
БАЛДАР ООРУЛАРЫ — көбүнчө же жалаң гана балдарда кездешүүчү оорулардын 
тобу. Б. о-на балдардын алгачкы жашындагы жана жугуштуу оорулар, карын, дем 
алуу органдарынын жана зат алмашуу бузулгандагы оорулары кирет. Б. о. 
баланын өсүү өзгөчөлүктөрүнө жана жашына, ооруга каршылык көрсөтүүсүнө 
(иммунитетине) байланыштуу болот. Боюнда бар аялдын ар түрдүү ооруларга 
чалдыгышы, туура эмес эс алышы, тамактануусу баланын түйүлдүк кезиндеги 
өсүп жетилишине терс таасирин тийгизет. Ара төрөлгөн жана төрөттөн 
жабыркаган балдар өзгөчө багууну талап кылат. Аларда төрөттөн кийинки 
жабырлануулар, нерв системасынын оорулары кездешет. Ымыркай бала айлана-
чөйрөнүн өзгөчө жаңы шарттарына көнө баштаган кезде өтө этият болуу керек. 
Ушул мезгилде ымыркай эмчектеги балдарда мээде кан жүгүрүүнүн бузулушу, 
мээге кан куюлуу, шал оорусу, асфикция, кемтик оорулары, гидроцефалия, 
микроцефалия, микрофталмия, жаш балдардын флегмонасы, гемолиз оорусу, 
мелана оорусу жана башка оорулар кезигет. Эмчектеги балдардын ичеги-

 
www.bizdin.kg

75



карындан бөлүнүп чыгуучу ферменттердин жетишсиздигинен жана тамактануу 
режиминин бузулушунан ич өткөк (диспепсия), таза аба жана күндүн нурунун 
жетишсиздигинен итий пайда болот. Наристе балдар (1—3 жаш) жугуштуу 
оорулар (скарлатина, кептөөр, кызамык, көк жөтөл, суу чечек, дизентерия, шал 
оорусу, полиомиелит, сарык жана башка) менен көбүрөөк ооруйт. Мектепке 
чейинки балдарда (3—7 жаш) жугуштуу оорулар (полиомиелит, туберкулёз) көп 
жолугат, бирок алар жеңил түрдө өтөт. Мектеп жашындагы балдар ревматизм 
менен көбүрөөк ооруйт. Өспүрүмдөр нерв, жүрөк-кан тамыр системаларынын 
жана ички бездеринин функциясынын туруксуздугуна байланыштуу алардын 
ишинин бузулушу кездешет. Оорунун алдын алуу биринчи күндөн эле төрөт 
үйүндө төрөлгөндөн башталат. Жугуштуу ооруларды болтурбоо үчүн эмдөө 
жүргүзүлөт. Эмдөө менен бирге балдардын денесин чыңдоо Чоң мааниге ээ. Кээ 
бир жугуштуу оорулар (полиомиелит, кептөөр жана башка) дээрлик кездешпейт 
же өтө аз жолугат. Айрым оорулар жылдан жылга азаюуда. 
БАЛДАР ПОЛНКЛИНИКАСЫ — 15 жашка чейинки балдарга, бардык окуучуларга, 
поликлиникада же үйдө медициналык жардам көрсөтүүчү дарылоо жана алдын 
алуу иштерди жүргүзүүчү мекеме. Өспүрүмдөргө. (15тен 18ге) медициналык 
байкоо чоң кишилердин поликлиникасында, өспүрүмдөр кабинетинде 
жүргүзүлөт. Б. п. демейде балдар же жалпы оорукананын составына кирет; анда 
атайын медициналык жардам берүүчү хирургия, көз, логопедия, ревматология 
жана башка кабинеттери, үйдө жардам берүү бөлүмү, сүт ашканасы, дени сак 
балдардын бөлүмү болот. Б. п. өнөкөт оорулуу балдарды, жугушсуз оору менен 
кайталап ооругандарды, дени сак балдарды кабыл алат. Жугуштуу оору деп 
шектенгенди врач үйдөн карап, керек болсо, балдар ооруканасынын жугуштуу 
оорулар бөлүмүнө жиберет. Балдарга дарылоо-профилактикалык жардам 
берүүнүн негизги методу — диспансерлөө. Ал төрөлгөндөн 3 жашка чейинки, 
андан кийин 6—7 жаштагы балдарга мектепке барар алдында, жогорку класстагы 
балдарга мектепти бүтөр алдында жүргүзүлөт. Б. п-нын иши аймактык 
принципте (к. Поликлиника) түзүлүп, врач-педиатр менен медсестра жүргүзөт. 
Аймактык врач-педиатр баланын ден соолугуна жана жашына жараша 
тамактануу режимин, багууну, алдын алуучу эмдөөлөрдү, дарылоону сунуш 
кылат. 
БАЛДАР САНАТОРИЙИ — оорулуу балдарды комплекстүү дарылоонун, өнөкөт 
оорулардын өөрчүшүн алдын алуунун маанилүү звенолорунун бири. Санаторийге 
баланы врач айрым оору белгилери менен жиберет. Б. с. балдар ооруларынын 
өзгөчөлүгүн эске алуу менен адистештирилет. Кызыл жүгүрүк, таяныч-кыймыл 
аппаратынын туберкулёзу, дем алуу органынын, тамак сиңирүү, бөйрөк, заара 
бөлүп чыгаруучу жолдордун оорулары жана зат алмашуу бузууда, 
психоневрологиялык, тери ооруларынын, остеомиелит, артрит (ревматизмдик) 
менен ооруган балдар үчүн санаторийлер бар. Адистештирилген Б. с-нен 
сырткары «Эне менен бала» санаторийи, санаторийлик пионер лагери, санаторий-
токой мектеби, мектеп жашына чейинки балдардын санаторийлик балдар 
бакчалары болот. Жергиликтүү Б. с-не 1 —15, курорттогу санаторийге 5 —15 
жаштагы балдар кабыл алынат. Таяныч-кыймыл аппараты бузулган балдар, анын 
ичинде балдардын церебралдык шалы менен ооругандар курорттук Б. с-не 3 
жашынан кабыл алынат. Адатта Б. с. жайгашкан жердеги жагымдуу ландшафт 
жана климат балага жакшы таасир тийгизет. Б. с-ндеги ден соолукту чыңоо жана 
дарылоо чарлары, абада көпкө болуу, жетиштүү эс алуу, кыймылда болуу, жакшы 
тамактануу, минерал сууларын ичүү, көлгө түшүү, аба жана күн ванналары, дары 
баткактарын жана башка колдонуудан Б. с-нде ар бир баланын өзгөчөлүгүн эске 
алып, машыгуу жана организмди чыңоого чоң көңүл бурулат. Б. с-инде дарылануу 
мөөнөтү оорунун мүнөзүнө жараша болот. Бардык Б. с-нде сөзсүз балдар менен 
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тарбия жана педагогикалык иш жүргүзүлөт, көпкө болуучу балдарды мектеп 
программасы боюнча окутат. 
БАЛЫК, БАЛЫК АЗЫКТАРЫ өзүнүн химиялык составы, даамдуулугу боюнча эт 
азыктарынан кем калышпайт, ал эми сиңимдүүлүгү андан да өтөт. Жаңы балыкта 
орто эсеп менен 15—22% белок, 0,2 — 30,8%ке чейин май жана бир аз углевод 
болот. Балыктын негизги белогу — ихтулин менен коллаген. Ихтулинде кишиге 
керек бардык алмаштыргыс аминокислоталар бар. Балык майы оңой эрийт жана 
жакшы сиңет. Ар кандай балыктарда майдын өлчөмү ар түрдүү болот. Майсыз 
(2%ке чейин) балыктарга — треска, навага, судак, өзөн ала-бугасы, чортондор; аз 
майлууларга (2—6% май) — сельдь, корюшка, каңылтыр, кара көз чабак, кой 
балык, каспий таман балыгы, жаян жана башка; майлуу (6—20% май) балыктарга 
— мекирелер, сигалар, кета, бүкүр сом, чавыча, омуль, скумбрия, ставрида жана 
башка; өтө майлууларга (20%тен көп май) лосось, ак балык, каспий миногасы, 
жылан балык жана башка кирет. Балык майы витаминге, айрыкча А жана Д 
витаминдерине бай. Балык азыктарында минерал заттар (фосфор, кальций, 
магний, натрий, калий, иод, марганец, цинк) көп. Балык бат бузулуучу тамак-
азыктарына кирет (к, Тамак-аш сактоо). Сапаты жакшы балык тунук былжыр 
менен капталып, түрпүлөрү тыгыз жайгашат; бакалоору ачык кызыл, көзү 
тостоюп, тунук болот, булчуңу сөөгүнөн кыйындык менен ажырап, бузулган 
белгилери болбой, балыктын өзүнө мүнөздүү жыты болот. Даамын өзгөртүү жана 
сактоо мөөнөтүн узартуу үчүн ар кандай ыкмалар — туздоо, ыштоо, маринаддоо 
жана башка колдонулат. Туздаганда белок, минерал заттар жана сууда эрүүчү 
витаминдер азаят. Бир катар ооруларда туздалган, маринаддалган, ошондой эле 
ышталган балыктарды жегенге болбойт. Тоңдурулган чийки балыкты аз туздаган 
(үй шартында) жана чала бышырылган балыктарды жегенде кээ бир мите 
оорулары (дифиллоботриоздор, описторхоз) пайда болот. Ысытып ышталган 
сапаты начар балыктар тамактан уулануунун өтө оор түрү — ботулизмге алып 
келет. Жаңы балыкты муздаткычта 2 сутка, тоңдурулган балыкты 2 сутка, аны 
муздаткычтын тоңдургучунда 15 суткага чейин, кадимки шартта 1 суткага чейин 
сактоого болот. Бузулганда балык киргилт былжыр менен капталып, ичи көөп, 
бакалоор тешигинен жаман жыттанат. 
БАЛЫК УУЛОО — бардык жаштагы кишилер катыша ала турган активдүү эс 
алуунун кеңири тараган түрү. Советтик закон бардык граждандарга спорттук 
шаймандар менен коруктардын аймагындагы көлмөлөрдөн, атайын балык 
чарбасынын көлмөлөрүнөн башка бардык жерде Б. у-го укук берет. Б. у. 
чыдамдуулукка, сабырдуулукка тарбиялайт, организмди чыңдайт, нерв 
системасын тынчтантат жана ишке жөндөмдүүлүгүн арттырат. Улгайгандар жана 
ар кандай оору менен ооругандар балык уулоого чыгуудан мурда сөзсүз врач 
менен кеңешип, балык кармоочу жерди жана мезгилди ылайыктап алуу керек. 
Кайырмак менен Б. у. эң жөнөкөй жана кеңири таралган. Балыкчыларга кайыкты 
айдай билүү, сууда жакшы сүзүү өтө зарыл. Кышында узак убакыт бүкчүйүп 
отурууга болбойт, бутка суу өткөрбөс бут кийим кийүү, колду, бетти үшүк алуудан 
сактоо зарыл. Балыкчы — спортсмендер ар кандай мекемелердин спорт 
секциясынын алгачкы уюмдарына биригет. Спорттук Б. у-ну жөө жүрүү жана суу 
туризми менен айкалыштырса болот.  
БАЛЬНЕОЛОГИЯ — курортологиянын минералдуу суулардын, дары баткактын 
пайда болушун жана физика-химиялык касиетин, дарылоо-алдын алуу 
максатында колдонулууну изилдөөчү бөлүмү. Б-ны бадьнеотерапия, 
бальнеотехника, бальнеография түзөт. Б. физиотерапия, гидрогеология, 
метеорология, химия, физика, биология, физиология, клиникалык медицина жана 
башка илимдер менен да тыгыз байланышта.  
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БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ — табигый жана жасалма жол менен даярдалган минералдуу 
сууларды дарылоо жана алдын алуу максатында пайдалануу. Б-да минералдуу 
суулар түшүү (ванна, душ, бассейн) жана ичүү, ошондой эле оозду чайкоо, 
ингаляция, карынды жана ичегилерди жууш үчүн сунуш кылынат. Минералдуу 
суулар составында көмүр кычкыл газ, күкүрттүү суутек, азот, тез ажыроочу 
радиоактивдүү заттар (радон), туздар болгондуктан дарылык касиетке ээ. Андан 
башка факторлордун (температуралык, механикалык) да мааниси бар. 
Минералдуу ванналар жүрөк менен кан тамырдын жана нерв системасынын 
ишин, зат алмашууну, ички секреция безинин ишин жакшыртат. Жалпы жана 
жергиликтүү ванна жүрөк-кан тамыр, таяныч-кыймыл аппаратынын (муун, 
байламта, булчуң), нерв системасынын, гинекологиялык ооруларында жана 
башка пайдаланылат. Минералдуу сууну ичкенде ооз көңдөйүнүн, карындын 
былжыр челинин рецепторлоруна түздөн-түз таасир этип, карын секрециясын 
нормалдаштырат. Минералдуу суулар өттүн пайда болушун жана бөлүнүшүн 
тездетип, зат алмашууга таасир тийгизет. Б-ны врач сунуш кылат, баткак менен 
дарылоо жана климатотерапия, диетотерапия жана башка комплекстүү дарылоо 
методдору менен айкалыштырылат. К. ошондой эле Ванналар, Курорттор, 
Минералдуу суулар.  
БАНДАЖ курсак чыңалтмасындагы чуркуну жабуу үчүн, курсак чыңалтмасын өтө 
чоюлуудан сактоо жана ички органдарды нормалдуу абалда кармоо максатында 
колдонулат. Б. пайдаланышына жараша дарылоочу жана алдын алуучу 
(профилактикалык) болуп айырмаланат. Аларга курсак бандажы, төрөткө 
чейинки жана төрөттөн кийинки Б., ошондой эле чурку Б-ы кирет. 
Алдын алуучу Б. кош бойлуу мезгилде жана төрөттөн кийин курсактын өтө 
чоюлушун алдын алуу максатында, айрыкча булчуң системасы начар аялдарга, 
ошондой эле ич көңдөйүнө чоң операция жасалганда ич чуркусу пайда болбосун 
үчүн сунуш кылынат. Төрөткө чейинки Б. тыгыз кездемеден баланын өсүшүнө 
жараша кеңейтилүүгө ылайыктап тигилип, капталынан топчуланат. Б-ды эртең 
менен төшөккө жаткан бойдон жамбаш чарасын өйдө көтөрүп кийүү керек. 
Төмөндөн жогору топчуланат. Эгерде Б. туура кийилсе киши өзүн жакшы сезет. 
Төрөттөн кийинки Б. төрөткө чейинкиге караганда узунураак болот. Аны 3 айдан 
ашык кийүүгө болбойт, себеби курсак булчуңун начарлатып жиберет. 
Дарылоочу Б. ички органдардын түшүшүндө (мисалы, карын, ичеги, бөйрөктүн) 
врачтын сунушу менен колдонулат. Мындай Б. бандаж мастерскоюнда гана 
тигилет. 
Чурку Б. ар кандай себептер менен операция жасоого мүмкүн эмес чуркуда, 
белгилүү мөөнөткө гана кийилет. Чурку Б-ынын сырты жумшак булгаары же 
күдөрү менен капталган солкулдак болот пластинкадан туруп, атайын 
жаздыкчасы чуркунун оозун жаап турат. Бул Б. да врачтын көзөмөлүндө тандалат. 
БАҢГИЛИК — наркотиктерди жана наркотиктик таасири бар заттарды чегип же 
ичип көнүүдөн пайда болуучу өнөкөт дарт. Б. адамды наркотикти дайыма талап 
кылуу абалына жеткирип, анын акыл-эси жана күч-кубаты наркотикти кабыл 
алган же албагандыгына жараша болот. Ал ден соолукту бузуп, социалдык 
деградацияга дуушарлантат. Башты айлантып, мас кылып, магдыратуучу касиети 
бар апийим, кокаин, нашаа, марихуна, алкоголь, морфий, бром сыяктуу заттар 
наркотикке кирет. 
Б. наркотиктин сыйкырдуу күчү бар деген аңыздан улам тарашы ыктымал, 
чындыгында анда эч касиет жок; уулануунун гана бир түрү. Көбүнчө социалдык 
жүрүм-туруму бошоң, бекерпоз өспүрүмдөр баңги болушат. Б-ке эки жол менен 
кабылуу мүмкүн. Биринчиден — врач дайындаган наркотик заттарды 
түшүнбөстүктөн баш аламан колдонуунун кесепетинен келип чыгат. Б. 
наркотиктерди кайра-кайра алып наркотикке мас болуу, магдыроо сезиминин 
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козголушунан башталат. Ага көбүнчө психикалык жактан жетилбеген, тынчы 
жок, туруксуз, өзүмчүл, оома адамдар дуушар болот. Наркотикке психикалык 
муктаждык калыптанып, ансыз алар эч нерсеге канааттанбай, «бирдеме 
жетишпегенсип» турат. Ооруксунуудан, жагымсыз сезимдерден кутулуу, уйкуну 
келтирүү үчүн алар наркотикти көп өлчөмдө кабыл алышат. Бул мезгил 
наркотиктин түрүнө жана күчүнө жараша бир нече жумадан 1 — 2 жылга созулат. 
Акырындап ансыз жашай албай калышат. Керектелүүчү наркотиктин өлчөмү 
арбый берет. Бул этапта наркотикти кабыл алуу жагымдуу, жан көшүлтчү, 
алсыратчу таасир берет. Б-ке өтүүнүн 2-жолу — наркотикти мас болуп, магдыроо 
максатында атайын кабыл алуу. Мындай кишилер өзүн өзү контролдой албайт. Б-
ке тез берилип, көп дозадагы наркотик кабыл ала баштайт. Б. наркотиктен мас 
болуу, магдыроо сезимди эңсеп, аны кайталап кабыл алуудан башталат. 
Наркотиксиз алар канааттанбагандыкты, «бир нерсе жетишпегендикти» сезишет. 
Андай кишини наркотик гана тынчытат жана канааттандырат. Ошентип 
наркотикке психикалык ынтызарлык калыптанып, өнөкөткө айланат. 
Наркотикти кабыл алган сайын анын организмге таасири басаңдайт, ошондуктан 
оорулуу дозасын көбөйтүп кабыл ала баштайт. Соо кезиндеги жагымсыз абалдар 
(тынчы кетүү, көңүл чөгүү, наркотикти кантип табууну ойлонуу жана башка) 
жоголгондуктан, мас болгондо жагымдуу, көшүлтүүчү сезим пайда болгонсуйт. 
Бул абалдан чыгуу үчүн ал эптеп аны таап кабыл алуу үчүн өзүн кемсинтүүгө, 
калп айтууга, ууру кылуу жана башка кылмыштарга барат. Эгер 1 суткадан ашык 
наркотик кабыл албай калса, абстиненттик синдром (өмүргө коркунучтуу өтө оор 
психикалык бузулуу жана алы кетүү) пайда болот. Наркотик колдонбой калганда 
баңги токтоно албай оор абалда болот; башы ооруп, шайы кетет, кара терге 
түшүп, уйкусу качат, окшуйт, өңү кубарып, кыжырданат, себепсиз коркуп, сестене 
баштайт. Абстиненция жакындай баштаганда наркотикти колдонуу магдыраткан, 
жагымдуу абалга алып келбейт. Аны эми өлүп калбас үчүн гана пайдаланып 
калат. Абстиненция абалында адам өзүн өзү өлтүрүшү да мүмкүн. Абстиненттик 
мезгилде тырышуу, акыл-эстен ажыроо, галлюцинация, жөөлүү жана башка 
болот. Организмдин бардык системаларынын иши начарлайт, кан басымы 
көтөрүлөт, жүрөктүн кагышы тездейт, булчуңдар ооруйт, түйүлөт, тамак сиңирүү 
органдары бузулат. Оорунун өнүгүшү менен наркотикти көтөрө албай калат, 
мурдагы доза оор ууланууга алып келиши мүмкүн. Бара-бара организми ууккан 
адам аябай арыктап, наркотиктин залдарынан түрдүү ооруларга чалдыгат. Ошол 
дарттын кесепетинен жана наркотик денесине аппсере сиңгендиктен өлүмгө 
учурайт. 
Мамлекеттик көзөмөл коюлган шартта наркотикти табуу өтө кыйынчылыкты 
туудурат жана наркотикке адеп көнө баштоонун өзү эле кылмыш болуп 
эсептелет. Баңгилер наркотик табуу үчүн ар кандай кылмышка барат, 
мамлекеттик адептүүлүк нормасын, коомдук жобо-жосундарды жек көрөт, 
кылмыштуу иштерди жасайт. 
Коом Б-тин таралышына каршы күрөшөт, ага жол бербейт. Наркотикти сатуу, 
таркатуу, уюшуп кабыл алуу, уурдоо, врачтын уруксатысыз наркотикти колдонуу 
законсуз деп каралып, оор кылмыш катары жазаланат. 
Б. адамдын ден соолугуна гана эмес, тукумуна да зыян келтирет, балдары чабал, 
майып төрөлөт, үй-бүлөсүнө айлана-чөйрөсүнө жаман таасир тийгизет. 
Баңгилердин үй-бүлөсүндөгү балдар начар тарбия алат, психикасы бузулат. 
Наркотикке көнүү жаш куракта башталат, анын кесепетинен эл чарбасы 
адистерди, жумушчуларды жоготот. 
Баңгилерди атайын психиатриялык ооруканада гана такай байкоо жүргүзүп, 
тыкан текшерип дарылоо мүмкүн. Дарылоо узакка созулат. Ноокастар демейде 
дарылануудан баш тартышат, андыктан аларды мажбурлап дарылайт. Алар 
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наркотик алып келүүсүн өтүнүп туугандарын алдашат, ошондуктан ооруканага 
алып келинген тамак-аш кылдат текшерүүдөн өтөт, туугандары менен жолугууга 
уруксат берилбейт. Наркотик колдонууга баңгилер көбүнчө өз туугандарын, 
жакындарын, досторун тартышат. Дарылоодон кийин оорулуунун турмуш 
шартын кескин өзгөртүү талап кылынат, тааныштар чөйрөсүн, жумуш ордун 
которуу зарыл, а түгүл турган жерин алмаштыруу максатка ылайык. Эгер 
наркотикти кайра колдонсо мурдагы оору кайрадан козголуп, дарт андан ары 
улаарып кетет. Андай учурда кайрадан ооруканада дарыланууга туура келет. 
БАРОКАМЕРА, к. Баротерапия.  
БАРОТЕРАПИЯ — дарылоо максатында төмөнкү же жогорку атмосфера басымын 
колдонуу. Ал атайын жабдылган барокамерада жүргүзүлөт. Жалпы Б-да 
кычкылтек, кычкылтеги бар аба же башка газ аралашмаларынын жогорку же 
төмөнкү басымын пайда кылып, бир же бир нече оорулууну барокамерага 
жаткырат. Кийинки кезде чыккан барокамераларда атмосфералык басымдан 
башка, температураны, абанын нымдуулугун, ошондой эле оң жана терс 
иондордун өлчөмүн жөнгө салууга болот. Декомпрессиялык ооруларды 
дарылоодо — абанын жогорку басымындагы Б., көк жөтөл, бронх астмасын 
дарылоодо абанын төмөнкү басымындагы Б. колдонулат. Гипертония оорусунун 
башталышында, жүрөктүн ишемия оорусун жана ичеги-карындын кээ бир 
ооруларын дарылоо биатрондо жүргүзүлөт. Анда атмосфера басымы абанын 
нымдуулугу жана андагы кычкылтектин өлчөмү тиешелүү режиминде болот. 
Оорулуулар биатронго узак убакытка (14—20 күн) жаткырылат, аларга атайын 
шлюз жана сүйлөшө турган түзүлүш аркылуу тамак берилип, байланыш 
жүргүзүлөт. Жергиликтүү Б. эндартериит, миалгия (булчуң сезгенип ооруганда), 
невралгия жана башка ооруларда жасалат. Жалпы Б-нын бир түрү жогорку 
басымдагы кычкылтек менен дарылоо. Басымы 2—3 атм болгон кычкылтек 
менен дем алганда, өпкөдө анын парциалдык басымы өтө жогорулап, кан 
плазмасында кычкылтектин эригичтиги күчөп, организмдин ткандары ага толук 
камсыз болот. Жалпы Б-нын ушундай ыкмасын «гипербаралык оксигенация» 
дейт. Барокамералардын терапиялык блогунда жогорку басым астында 
эндартериит, жүрөктүн ишемия оорусу, карын менен он эки эли ичегинин 
жарасы, көздүн торчо кабыгынын ишемиясы менен жабыркагандар дарыланат. 
Изилдөөчү камерада жүрөк-кан тамыр жана өпкөнүн иштеши начарлаганда жана 
башка оорулууларга интенсивдүү терапия жана реанцмация жүргүзүлөт. Жасалма 
кан айландыруу менен жасалган операциядан келип чыккан мээнин аба 
эмболиясында жогорку басым (6—7 атм) жакшы таасир берет. Гипербаралык 
оксигенация газ гангренасында да жакшы натыйжа берет. 
 

  

Барокамерадагы дарылоо 
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Биздин өлкөдө кычкылтек толтурулган бир орундуу «ОКА» барокамерасы 
чыгарылат. Б-ны дарылоо мекемесинде атайын даярдыктан өткөн врач жүргүзөт. 
Жалпы Б. кан агуу коркунучу бар ооруларда, гемофилия, өпкөнүн туберкулёзунда 
жүргүзүлбөйт.  
БАРТОЛИНИТ — жыныс кынынын кире беришиндеги чоң бездердин (бартолини 
бездери) сезгениши. Б. бездин бөлүп чыгаруучу түтүгүнө оору козгоочу 
микробдор — гонококк, стрептококк, стафилококктор киргенде пайда болот. 
Гонококк пайда кылган Б-те көпчүлүк учурда чыгаруучу түтүктүн эки тарабы тең 
сезгенет. Башталышында ал анча билинбейт, жыныс кынынын кире бериши 
катууланып, бир аз ооруйт, кээде чаткаяктын оң жана сол жагы сайгылашат. 
Эгерде ооруну дарылабаса шишик чоңоюп бездин түтүгүн бүтөп калышы мүмкүн. 
Бул учурда сезгенүүдөн пайда болгон ириңдүү секрет түтүккө чогулуп, абсцесс 
пайда болот. Бездин түтүгү бүтөлүп, ириң чогулганда бартолини безинин көлөмү 
чоңоюп, дене ысыйт. Оорулуу төшөккө жатууга туура келет. Ириң толгон жер 
өзүнөн өзү жарылышы мүмкүн, андан кийин дененин ысышы басылып, 
оорулуунун абалы жакшыргансыйт. Бирок, бир нече убакыттан кийин оору 
кайталанып, тешик пайда болуу менен кабылдашы мүмкүн. Бул учурда операция 
жасоого туура келет. Ошондуктан жыныс кынынын кире бериши бир аз 
катууланса жана ооруса врачка кайрылуу керек. Ооруну өз убагында дарылоо 
анын кабылдоосунун алдын алат.  
БАСКЕТБОЛ — топ менен ойнолуучу командалык спорт оюну. Б. узундугу 26 м, 
туурасы 14 м болгон төрт бурчтуу атайын аянтчада ойнолот. Оюнчулар 
атаандашынын корзинкасына топту кол менен ыргытып түшүрүшөт. Оюн ар 
кандай кыймылдардан (чуркоо, секирүү, топту тосуп алуу, ыргытуу) турат жана 
тактикалык абалдардын тез алмашуусу менен мүнөздөлөт. 
Б. ойноо адамдын таяныч-кыймыл аппаратын өнүктүрөт жана бекемдейт. Дем 
алуу, жүрөк-кан тамыр системасынын функциясын, кыймыл координациясын 
жакшыртат. Организмдин күчү жана чыдамкайлыгы өсөт. Б-ду балдарга 
үйрөтүүнү 9—10 жашынан, атайын машыгууларды 11 —12 жашынан баштаса 
болот. Ал эми мелдештерге катышууга 1 —1,5 жыл машыгуудан кийин уруксат 
берилет. Б. ойноодо кызыл ашык муундарынын чоюлушу, кол манжаларынын 
муундан чыгып кетиши жана башка травмалар болушу ыктымал. Кырсыктардын 
алдын алууда оюн аянтынын туура түзүлүшү, оюндун эрежелерин сактоо, бутка 
чак, ыңгайлуу спорттук бут кийим кийүү маанилүү. Б-дун элементтери 
айыктыруу физкультурасында колдонулат. Б.— дене тарбиянын жана активдүү эс 
алуунун мыкты каражаты.  
БАТКАК (ЫЛАЙ) МЕНЕН ДАРЫЛОО — чым көңдүү, сульфиддүү, сапропелдүү 
жана башка ылайларды дарылоо максатында колдонуу. Чым көңдүү баткак 
ажыраган органикалык заттардан жана өсүмдүк калдыгынан турат. Сапропелдүү 
баткак бир аз минерал заты бар органикалык заттуу ылай чөгүндүлөрүнөн туруп, 
негизинен тузсуз сууларда пайда болот. Сульфиддүү баткак — туздуу 
көлмөлөрдүн составында сульфиддери (көбүнчө күкүрттүү темир) көп 
органикалык жана минералдуу ылай чөкмөлөрү. 
Ысытылган дары баткак жылуулукту көпкө сактайт жана денени акырындык 
менен ысытат. Баткак процедураларынын жылытуучу факторунан башка терини 
химиялык дүүлүктүрүүчү жана тери аркылуу организмге таасир этүүчү күкүрттүү 
суутек, аммиак жана башка газ абалындагы заттар чоң мааниге ээ. Дары баткак 
теринин нерв учтарына таасир этүү менен нерв системасынын ишине, кан 
айлануу, ички секреция бездери, алмашуу процесси жана башкаларга рефлекстүү 
таасир этет. Б. м. д. дененин же органдардын жабыркаган жериндеги кан 
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айланууну жакшыртат, сезгенүүнү таратып, зат алмашууну, ички секреция 
бездеринин ишин оңойт. 
Б. м. д-до аппликация методу колдонулат. Мында баштан жана жүрөктүн тушунан 
башка бүт денеге (жалпы аппиликация) же дененин айрым бөлүгүнө 
(жергиликтүү аппиликация) баткак жабылат. Кээ бир ооруларда, мисалы, 
гинекологиялык ооруларда баткак томпонду жатын кынына, урологиялык 
ооруларда көтөн чучукка салып дарылайт. Б. м. д. сөөк, булчуң, муундун өнөкөт 
ооруларында жана травмадан жабыркаганда, четки жана борбордук нерв 
системасынын, жыныс органдарынын кээ бир ооруларында сунуш кылынат. Б. м. 
д. баткак кенине жакын жайгашкан курорттордо, атайын баткак менен 
дарылоочу жайларда, алынып келинген баткак колдонулуучу оорукана, 
поликлиника, санаторий жана башка дарылоо мекемелеринде жүргүзүлөт. 
Б. м. д. бүтүндөй организмге өтө күчтүү таасир этүүчү каражат болгондуктан, 
врачтын сунушу жана көзөмөлүндө гана жүргүзүлөт. Процедурадан кийин 
оорулуу 30—40 мин эс алып, палаткага же үйгө келгенде 1—2 саат жатыш керек. 
БАЦИЛЛАЛАР — өөрчүү учурунда спора пайда кылуучу таякча түрүндөгү 
бактериялар. Алар башка микроорганизмдерге караганда айлана чөйрөнүн 
түрдүү шарттарына (кургакчылык, жогорку температура, химиялык заттар жана 
башкаларга) туруктуу, чыдамдуу болуп, көп жашайт. Ыңгайлуу шартка 
жолукканда анын вегетативдик түрү өнүгүп, өсүп чыгат да тиешелүү ооруну 
козгошу мүмкүн (мисалы, күйдүргү бацилласынын спорасы жерде 100 жылга 
чейин сакталат, ал чөп, же суу аркылуу адамга, малга жукса ооруну пайда кылат). 
Жаратылышта кеңири таралган, көпчүлүгү сапрофиттер. Б. органикалык 
заттарды минералдаштыруу процессине катышат. 
БАШ — кишинин денесинин жогорку бөлүгү. Б. биринчи моюн омурткасы 
(атлант) менен бириккен. Кишинин Б-ы анатомиялык өзгөчө түзүлүштө болот. Б. 
сөөгү мээ жана бет бөлүгүнөн турат (к. Баш сөөгү). Мээ бөлүгүнүн чекеден 
(маңдайдан) башка жери чач менен капталган. Б-тын тери алдындагы май 
клетчаткадан турган жука катмарында кан жана лимфа тамырлары, нервдер 
абдан көп. 
 

  

Баштын түзүлүш схемасы 
(туурасынан кесилген): 

мээнин чоң жарым шары; 2— 
көргөзгүч урчук; 3— эпифиз; 4— 
кара куш мээ; 5— жүлүн; 6—
кулкун; 7—омурткалар; 8—калкан 
сымал без; 9— кызыл өңгөч; 10— 
тил алдындагы без; 

тил; 12—ооз көңдөйү; 13—катуу 
таңдай; 14—мурун көңдөйү; 15—
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көз; 16—гипофизикалык 

 
Клетчатканын алдында маңдай жана кежиге булчуңунан турган баш сөөк булчуңу 
жайгашып, алар чоку тарамышы аркылуу биригет. Тери, клетчатка жана тарамыш 
биригип, тыгыз катмарды пайда кылат. Б-тын бет бөлүгүнүн булчуңдары 
чайнаткыч жана мимикалык болуп эки топко бөлүнөт. Б-тын бет бөлүгүн үч ача 
жана бет нервдери нервдештирип, күрөө тамыр аркылуу кан менен камсыз болот. 
Б-тын башка терисине караганда бет териси жука, ийкемдүү келет. 
Б-та борбордук нерв системасынын жогорку бөлүгү, угуу, көрүү, жыт билүү, даам 
сезүү органдары, ошондой эле дем алуу жана тамак сиңирүү органдарынын 
башталышы жайгашкан.  
БАШ АЙЛАНУУ — айланадагы буюмдардын же өз денесинин ордунан жылгансып 
сезилиши жана тең салмактуулуктун бузулушу. Оорулууга буюмдар айлангандай, 
дубал жана шып кулачудай көрүнөт, басканда тең салмактуулугун кармай албай 
темтеңдейт; кускусу келет, кубарып, тамыр жай кагат. Б. а. нерв системасынын 
дененин тең салмактуулугун жөнгө салып туруучу бөлүгүнүн (айрыкча ички 
кулакта жайгашкан вестибуль аппаратынын) иши бузулуудан болот. Дени соо 
кишилердин да дене абалын кескин өзгөрткөндө, бийиктикте иштегенде, деңизде 
чайкалганда жана башка башы айланышы мүмкүн. Көбүнчө вестибуль аппараты 
өтө сезгич кишилерде болот. Алар бала чагынан селкинчек тебе албайт, 
машинада жүргөндө кыйналат. Б. а. гипертония ооруларында, мээнин кан 
тамырларынын атеросклерозунда, ортоңку кулактын ооруларында, баш травмага 
учурагандан кийин, ошондой эле ичкилик, никотин, ис газы жана башка менен 
уулануудан болот. Б. а-нун себебин врач аныктап, ага тийиштүү дарылоо 
жүргүзөт. Баш катуу айланганда жыгылып кетпөө үчүн төшөккө жатып, врач 
чакыруу зарыл.  
БАШ КЕЛТЕ (бит келте) — адамдын катуу кармаган жугуштуу оорусу. Аны 
риккетсиялар козгойт. Жүрөк-кан тамыр жана борбордук нерв системаларын 
жабыркатат. Б. к. согуш, ачкачылык, жакырчылык жана башка социалдык 
кырсыктардан калктын жашоо, турмуш тиричилик шарты, санитариялык абалы 
өтө начар болгон жерде көп таралат. Ооруну бит таратат. Бит оорулуунун канын 
соргондо, андагы риккетсиялар биттин ичегисине кошо кирип көбөйөт. Андан соо 
кишиге өтүп, анын канын соруу менен ичегисиндеги риккетсияларды заңы менен 
кошо сыртка чыгарат (заңдайт).Ошол учурда бит чаккан жер кычышкандыктан 
киши тырмайт. Тырмаганда теридеги тытылган жерге түшкөн риккетсиялар 
канга өтүп, ооруну жугузат. Майда кан тамырларда риккетсиялар көбөйүп, 
бардык органдарга тарайт, уусун бөлүп чыгарып, бүт организмди уулантат. 
Риккетсиялар организмге түшкөндөн кийин 5—25 (көбүнчө 10—12) күн оорунун 
белгилери байкалбайт. Ал жашыруун (инкубациялык) мезгил деп аталат. 
Оору капысынан, катуу башталат. Температура 39—40°ка чейин көтөрүлөт. 
Оорулуунун башы катуу ооруп, уйкусу качат, алы кетет, бети шишимик тартып, 
тамылжыйт, көздөрү жалтырап, деми кысылып, эриндери кызарат, денеси 
жанчылгандай болуп ооруйт, жүрөгү тез-тез согот. 4—6-күнү бүт денесине 
(беттен тышкары), айрыкча курсагы, колдору, буттарына кызамыкка окшогон 
майда темгил чыбырчык чыгат. Ал чыбырчыктар 2—3 күндөн кийин кетет да, 
алардын ордуна бир нече күнгө чейин тактар калат. Бул учурда оорулуунун 
жалпы абалы начарлап жөөлүйт. Жүрөгүнүн кагуусу начарлайт, кан басымы 
ылдыйлайт, тили кургап, суусайт, эсинен танышы мүмкүн. Боор, көк боор чоңоёт. 
9—11 күн өткөндөн кийин акырындап оорулуунун абалы оңолуп, температурасы 
төмөндөйт, эсине келет, оорусу басаңдап, тамакка табити тартып, көңүлү ачылат, 
бирок оорулуунун толук сакаюусу көпкө созулат. 
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Оорулууну сөзсүз ооруканага жаткызуу зарыл. Өз убагында дарылабаса ар кандай 
кабылдоолорго — өпкөнүн сезгениши, мээ кабыгынын сезгениши менингит) 
жана башкаларга алып келиши мүмкүн. 
Оорунун алдын алуу үчүн санитария-гигиеналык эрежелерди туура, так сактоо, 
кир жуучу жайларды, мончо, жатаканаларды санитариялык көзөмөлгө алуу, оору 
чыккан жерди дезинфекциялоо, оорулуу менен болгон адамдарды мончого 
самындап жуунтуп, кийим, шейшептерин дезинфекциялоочу камерадан 
өткөрүлөт. 
Биздин өлкөдө калктын жыргалчылыгы жана маданиятынын жогорулашынын 
натыйжасында Б. к. дээрлик кездешпейт. 
БАШ МЭЭ НЕРВДЕРИ. Мээнин сүмбөсүнүн алдыңкы бетинен чыккан 12 жуп нерв 
бар: жыт сезүү, көрүү, көздү кыймылдатуучу, чыгырык нерви, үч ача, көздү 
сыртка тартуучу, бет нерви, угуу, тил-кулкун нерви, адашма, кошумча нерв, тил 
алдындагы нерв. 
Бул нервдер бири биринен айырмаланып, өзүнө тийиштүү гана милдеттерди 
аткарат. Ошондуктан алардын бири жабыркаса калгандары анын милдетин эч 
аткара албайт. Алар аткарган милдеттерине жараша кыймылдатуучу жана 
сезүүчү нервдер деп эки топко бөлүнөт. 
Кыймылдатуучу нервдерге 3-,4-, 6-, 11ж-а 12-Б. м.н. кирет. Б. м. н-нин сезүүчү 
нервдери: 1-, 2-, 8-жуп нервдер. Ал эми 5-үч ача, 7-бет нерви, 9-тил-кулкун нерви 
жана 10-адашма нервдер болсо, сезүү жана кыймылдатуу милдетин аткарат. 
Аталган нервдердин жүлүн мээ нервдери сыяктуу мээде жайгашкан борборунан 
башка, мээден тышкары жайгашкан сезгич түйүндөрү (сырткы борборлору) да 
бар. Алсак, үч ача нервдин — гассер түйүнү, тилкулкун нервинин — таш сымал 
түйүнү, адашма нервдин — түйүнчө жана күрөө түйүндөрү мээден сыртта 
жайгашкан. 
Ошондой эле таза сезгич нервдер да өз бөлүгүндө сезгич элементтерди алып 
жүрөт. Алсак, 3-, 7-, 9ж-а 10-нервдер аркылуу көздүн ички булчуңдарына, шилекей 
бездерине, жүрөккө, карынга, боорго жана уйку безине көп сандаган парасимпат 
нерв талчалары барып, аларды нервдештирет. 
Ошентип, Б. м. н. өздөрүн кыймылдаткыч, сезгич жана парасимпат талчалары 
аркылуу сезүү органдарынан (жыт сезүү, көрүү, даам сезүү жана угуу) башка 
баштын терисин, мээ кабыктарын, баш булчуңдарын, тилди, кулкунду, кызыл 
өңгөчтү, моюн булчуңдарын, тамак сиңирүү жана дем алуу органдарын 
(көмөкөйдү, кекиртекти, бронхторду жана өпкөнү) нервдештирет. Бул нервдер 
сезүү органдарынын нервдери гана болуп эсептелбестен, жашоодогу эң керектүү 
дем алуу, кан айлануу жана тамак сиңирүүнү башкарат. 
Кыймылдатуучу нервдин талчалары баш мээде жайгашкан негизги 
кыймылдаткыч борбордон башталат. Ал эми сезүүчү нервдердин талчалары 
болсо, сырттан (териден, мурун көңдөйүнөн, көздөн, кулактан жана тилден) 
башталып, баш мээдеги борборлорго барып түшөт. Бул мээдеги борборлор 
өздөрүнүн бутакчалары аркылуу мээ сүмбөсүнүн көп борборлору, мээ кыртышы, 
кара куш мээ жана жүлүндүн борборлору менен тыгыз байланышкан. Мына ушул 
борборлорду байланыштыруучу көп сандаган нерв талчалары аркылуу бардык 
борборлор кабарлашып турат.  
БАШ ООРУ — ар кандай оорулардын көп кезигүүчү белгилеринин бири. Б. о-нун 
мүнөзү аны пайда кылган себептерге жараша болот. Кан тамыр ооруларында 
(гипертония, гипотония оорулары, шакый) баш лукулдап ооруп, чарчаганда, 
алкоголь ичкилигин ичкенде, тамеки тартканда, ошондой эле ызы-чуу, кескин 
жыт, өтө жарык таасир эткенде күчөйт. Гипертония оорусу менен ооругандарда 
уктап турганда көбүнчө баш салмактанып, кежиге ооруйт. Шакыйда приступ 
түрүндө кармап баштын бир жагы ооруйт. Көп учурда ички секреция бездеринин 

 
www.bizdin.kg

84



функциясы бузулганда, аялдардын этек кири келген же климакс мезгилинде да 
баш ооруйт. Караңгы жерде иштөө, алысты начар көрүү, көз оорулары, мисалы, 
глаукома Б. о-нун себептери болуп эсептелет. Желке жана үч ача нервдердин 
невралгиясында бет жана желке сайгылашып, ачышып ооруйт. Мээ жана анын 
кабыгы сезгенгенде кусуп, дене абдан ысып, баш катуу ооруйт. Мурундун 
кошумча коңулдарынын сезгениши, баш сөөк-мээ травмасы да Б. о-га себеп болот. 
Б. о. ар кандай жугуштуу ооруларды, ууланууну, нервдин бузулушун, ички 
органдардын ооруларын коштойт. Такай ооруса врачка кайрылуу зарыл. Анын 
себебин таппай, өзү билгендей ооруну басаңдатуучу дарыларды колдонуу, ден 
соолукка тескери таасир тийгизет. Врачка өз убагында кайрылып, негизги ооруну 
дарылоо Б. о-ну басат же азайтат. Күн тартибин туура уюштуруу маалы менен 
тамактануу, суу процедуралары, дарылоо гимнастикасы, желдетилген бөлмөдө 
уктоо, таза абада сейилдөө Б. о-ну басууга жардам берет. 
БАШ СӨӨК — баштын скелети. Ал бири-бири менен тыгыз жиктелип бириккен 23 
сөөктөн турат. Б. с. мээ жана бет бөлүгүнө ажыратылат. 
Мээ бөлүгүнүн сөөктөрү бири-бири менен тыгыз биригип мээ көңдөйүн түзөт. Бул 
көңдөйдө мээ, ички угуу жана тең салмакты сактоочу органдар жайгашкан. Ал 
маңдай, төбө, желке, чыкый, кыйык, калбыр сөөктөрүнөн турат. Бул сөөктөрдө 
көп тешиктер бар. Алар аркылуу көрүү, жыт сезүү, үч ача, бет, угуу, адашкан 
нервдер жана артерия, вена кан тамырлары өтөт. Чыкый сөөгүнүн ичинде угуу 
органдары жайгашкан. Негизги сөөктүн үстүндөгү ээр сымал чуңкурда мээнин 
алдыңкы калдыгы болгон гипофиз бези жайгашкан. Арттагы желке сөөгүнүн чоң 
тешиги аркылуу сүйрү мээ жүлүнгө өтөт. 
Баш урунганда аталган сөөктөрдө жарака кетиши мүмкүн. Бул учурда баштын 
ичине кан толуп, мурун, кулактан кан агат. Ошондой эле жогоруда аталган 
нервдердин кызматы бузулат. 
Жаңы төрөлгөн баланын баш сөөктөрүнүн арасында жука кабыктан турган 
эмгеги бар (к. Эмчектеги бала). Б. с-түн мээ көндөйүн түзүүчү сөөктөр ички жана 
сырткы эки катмардан турат. Бул эки катмардын ортосунда кемик сыяктуу 
жумшак сөөктөр болот. 
Мээни каптаган сөөктөрдүн ичи бүт бойдон катуу мээ кабыгы менен капталган. 
Бул кабыктын айрым жерлери баш сөөктөрүнө тыгыз бекип, эки катка ажырайт 
да, кабыктын көңдөйлөрүн түзөт. Бул көңдөйлөр аркылуу мээден вена каны агып 
чыгат. Мээ кабыгы Б. с-кө бекиген жерлерде көп майда тешиктер болот. Бул 
тешиктер аркылуу баштын сырткы жумшак ткандарынан жана терисинен кан 
чогултуучу кан тамырлар мээ кабыгынын көңдөйлөрү менен катышып турат. 
Б. с-нүн бет бөлүгүнө маңдай, үстүңкү жана астыңкы жаак, мурун жана чыкчыт 
сөөктөрү кирет. Алар бири - бири менен туташып, көз чарасы, жогорку дем алуу 
жолу менен тамак сиңирүүчү органдардын башталышы жайгашкан атайын 
көңдөйлөрдү пайда кылат. Үстүңкү жаак адамдын көз чарасын, мурун жана ооз 
көңдөйүн түзүүгө катышат. 
Үстүңкү жаактын ичинде жаак көңдөйү бар. Ал көңдөйдүн негизги милдети — 
дем алган абаны жылытуу жана нымдоо Үстүңкү жаактын тиш кырында кырка 
тизилип үстүңкү тиштер жайгашкан. Ал эми астыңкы жаак иймек келип, баш 
сөөктөрү менен кулак алдындагы жаак — чыкый мууну аркылуу туташат. 
Адамдын башы желке сөөгү аркылуу биринчи моюн омурткасы (атлант) менен 
туташат. Бул муундун жардамы менен баш оңго, солго, өйдө жана ылдый карай 
кыймылга келет. 
Адамдын Б. с. сырткы түзүлүшү боюнча өтө эле ар түрдүү (сүйрү, тоголок, жалпак 
жана узун) болот.  
БАШ ТРАВМАСЫ — баш сөөгү жана анын ичиндеги мээ менен кабыкчаларынын 
түрдүү кырсыктардан жабыркашы. Баш териси жана сөөгү бүтүн болсо жабык, ал 
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эми териси айрылып, сөөгү сынса ачык Б. т. деп аталат. Ачык Б. т-нда мээ жана мээ 
кабыгына микробдор кирип, инфекциялык кабылдоолорго (энцефалит, абсцесс, 
менингит) алып келиши мүмкүн. 
Травмага учураганда баш сөөк жарылып, тешилип же басылып сынышы, ошондой 
эле баш сөөктүн негизи (асты) сынышы байкалат. Баш сөөктүн негизи сынганда 
кулак менен мурундан кан же жүлүн суусу агып, көз тегерегине кан уюйт. 

 
Баш сөөк: а — капталынан көрүнүшү: 1—төбө сөөгү, 2—чыкый сөөгү; 
3—кежиге сөөгү; 4— кулак тешиги; 5—чыкый сөөгүнүн упчу сымал 
урчугу; 6—астыңкы жаак; 7—үстүңкү жаак; 8—чыкчыт сөөк: 9—көз 
чарасы; 10—мурун сөөгү; 11—маңдай сөөгү, б — баш сөөгүнүн ички 
бети: 1— баш сөөгүнүн алдыңкы чуңкурчасы; 2—түпкү сөөк; 3—баш 
сөөгүнүн ортоңку чуңкурчасы; 4— чыкый сөөгү; 5— чыкый сөөгүнүн 
пирамидасы; 6— кежигенин чоң тешиги; 7— баш сөөгүнүн арткы 
чуңкурчасы; 8—түрк ээрчеси; 9—торчо сөөктүн пластинкасы. 

 
Көп учурларда баштын жабык жана ачык травмасында мээнин үч түрдүү 
жабыркашы (чайкалышы, урунуусу же кысылышы) кездешет. Мээнин 
чайкалышы көбүнчө туюк травмада болот. Анда бардык мээ жапа чегет; мээ 
клеткалары менен анын ар кайсы бөлүкчөлөрүнүн ортосундагы байланыш 
убактылуу бузулат. Жапа чеккен киши мээнин чайкалышынын оордугуна жараша 
бир аз убакыттан бир нече саатка чейин эсин жоготот. Эсине келгенде башы 
ооруйт, окшуйт, кээде кусат, өңү бозоруп же кызарат, алсырайт, кан тамырдын тез 
согушу байкалат. Эгер тийиштүү режимди 1—2 жума кылдат сактабаса, 
оорулуунун көпкө чейин башы ооруйт, алсырайт, жумушка жөндөмдүүлүгү 
начарлайт. 
Мээ урулууда анын оордугуна жараша мээде кандын уюп калышы, мээнин 
шишиши, үзүлүшү же жанчылышы мүмкүн. Мындай абал айрыкча ачык травмада 
баш сөөк сынганда болот. Мээ урулганда киши бир нече сааттан бир нече күнгө 
же жумага чейин эстен танышы ыктымал. Мындай учурда кыймылдын (шал 
болуу), аң сезимдин, сүйлөөнүн бузулушу байкалат, оор учурда дем алуу менен 
жүрөктүн иштеши бузулат. Мээнин урулушунун жеңил түрүндө бул өзгөрүүлөр 
көп учурларда 2—3 жумада тарап кетет, ал эми оор түрүндө шал болуу жана аң-
сезимдин, сүйлөөнүн бузулушу көпкө сакталат. 
Мээнин кысылышы баш сөөк ичиндеги кан тамырлар үзүлүп кан агып калса, 
сынган баш сөөк мээни басып калганда болот. Бул учурда киши мээ чайкалгандай 
эле эстен танат. Бузулган кан тамырдын көлөмүнө, сынган сөөктүн мээге батып 
калганына жараша, бир нече саат же күн өткөндөн кийин кокустукка учураган 
кишинин баш оорусу күчөйт, тынчы кетет же тескерисинче уйку басат. Кыймылы, 
аң-сезими, сүйлөшү бузулат. Акырындап эсинен танат, жүрөк иши жана дем алуу 
начарлайт. 
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Б. т-н дарылоо ооруканада жүргүзүлөт. Мээнин кысылышында, кан уюп калганда 
тезинен операция жасалат. Мээнин чайкалышы жана урулушунда оорулуу 
төшөккө жатуусу зарыл. Дарылоо консервативдик методдор менен жүргүзүлөт. 
Б. т-нда кокустукка учураган кишини замбилге жаткырып, тезинен ооруканага 
жеткирүү керек. Жараатты таңып, кулак-мурундан аккан канды кебез тыгып 
токтотуп, жүрөк токтоп калса массаж жасап, оозуна же мурдуна менен үйлөп 
жасалма дем алдыруу менен биринчи жардам көрсөтүү керек. Алдын алууда 
жалпы чаралар менен бирге, коопсуздук техникасын, көчөдө жүрүү эрежелерин 
сактоо зарыл.  
БЕЗГЕК — безгек чиркейинин митеси — плазмодия пайда кылуучу жугуштуу 
оору. Ооруну плазмодиянын түрү чакырат. Плазмодиялар кан митеси 
болгондуктан оорулуунун канында жашайт. Анофелес чиркейи Б. болгон кишини 
чагып, канын соргондо аны менен кошо плазмодияларды сорот. Чиркейдин ичине 
кирген мителер өсүп, көбөйөт. Чиркей соо кишини чакканда козгогучтар шилекей 
менен адамдын организмине кирет. Кан агымы менен боорго келип (өөрчүүнүн 
биринчи цикли) андан кайрадан канга өтүп, эритроциттерге кирет (өөрчүүнүн 
экинчи цикли). Мында эритроциттерди көп бузат, натыйжада кызыл кандын 
көлөмү азайып, анемия пайда болот. Б-ти жалаң эле чиркей таратпастан, аны 
менен ооруп айыккан киши дагы жуктуруусу мүмкүн, себеби козгогучтар канда 
узакка чейин (20—40 жыл) сакталат. Кээде Б. менен ооруган же ооруп айыккан 
кишинин канын (донордон) башка адамга куйганда, ошондой эле жакшы 
стерилденбеген шприц аркылуу жугуусу да мүмкүн. Приступтун узактыгы 
козгогучтун түрүнө жараша 6—36 саатка чейин созулат. Эгерде оорулууну 
убагында дарылабаса, оору бат-бат кармашы (12-—15 жолу же андан да көп) 
мүмкүн. Оору козгогуч кишинин организминде 10—14 күн (кээде бир жылга же 
андан көп) оорунун белгисин пайда кылбайт (инкубация же жашыруун мезгил). 
Оору капысынан катуу башталат, башы ооруп, чыйрыгып, калтырап титирейт, 
температурасы 41—41,5°ка чейин көтөрүлүп, кайра тез төмөндөйт. Оорулуу 
алсызданат, колу-буту, бети ооруп сыздайт, кээде кусат. Приступ өткөндөн кийин 
температура төмөндөйт, оорулуу ысып, тердей баштайт. Оору кармабаган учурда 
оорулуу кадимкидей туруп, басып, жеңил жумуштарга жарамдуу. Б. болгон 
кишинин жүзү кубарып, кер сары тартып турат. Оозунун тегерегине учук чыгуусу 
мүмкүн. Боор, көк боор чоңоюп, оору кармаган (приступ) учурунда катуу ооруйт. 
Оору 3—4 жума созулат. 
Дарылоону ооруканада врач жүргүзөт. Оорулуу тынчтыкты жана жакшылап 
багууну талап кылат. Дене ысып, чыйрыгуу убагында жылыткыч басып, 
жылуулап жаап, ысык чай, карагатты, ит мурунду кайнатып ичирүү талапка 
ылайык. 
Алдын алуу үчүн чиркейлердин көбөйүшүнө жол бербөө, оорулууну эрте таап 
дарылоо, чиркей бар жерде эшик, терезелерди даки же металл торлор менен 
тосуу керек. 
БЕЗЕТКИ — май бездеринин сезгениши. Май бездеринин функциясы күчөп, 
секретинин составы өзгөрүүсүнөн себорея өнүгөт. Майлуу тешикчеси көп териде 
(бет, төш, жон) бозомтук кара тактар — тыгындар пайда болот. 
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Безетки: 1— кадимки безетки; 2— кызыл безетки. 

 
Аны сыкканда кара баш «курттай» болуп чыгат. Чогулган тери майларында 
ириңдетүүчү микробдор жакшы көбөйөт; анын тегереги сезгенип, түйүнчөлөр, 
ириңчелер түрүндөгү кадимки Б. пайда болот. Аны дарылабаса сезгенүү күчөп, 
ооруйт, ириңдейт, айыкканда так калышы мүмкүн. Кадимки Б. өспүрүм балдар, 
кыздарда көп жолугат, 30—35 жашка келгенде азаят. 
Б. сымал бүдүрлөр минерал майлар, нефть продуктулар, кара май менен иштеген 
жумушчуларда да кезигет (кесип Б-си). Кээ бир учурда Б. сымал бүдүрлөр бром 
жана иод дарыларын узак убакыт колдонууда пайда болот. 
Б-ни врач - дерматолог же косметолог дарылайт. Оорулуу үчүн туура 
тамактануунун мааниси чоң. Майлуу, ундан жасалган, таттуу жана өткүр тамакты, 
алкоголь ичкиликтерин, кофе, ачуу чай ичүүгө болбойт. Кара нан кайнатылган эт, 
балык (майсыз), жашылча, кара күрүч боткосу, быштак, айран, алма жана башка А, 
В, С витаминдүү тамак-аш, ошондой эле витамини көп азык ачыткысы пайдалуу. 
Өтө ысык жана ашыкча тамак ичүү туура эмес. Убагы менен заңдап, эгерде ич 
катып калса, врач сунуш кылган ич алдырма дарыларды колдонуу керек. 
Организмди чыңоо, спортко катышуу, таза абада сейилдөө, сууга түшүү, аба жана 
күн ванналары сунуш кылынат. Терини күтө билүү зарыл: бетти самын (Лесное, 
Глицериновое, Миндальное, Борнотимоловое, Камфорное) менен а дегенде ысык, 
андан кийин муздак суу менен жууйт. Беде жалбырагынын же ромашка гүлүнүн 
ысык кайнатмасы менен жууса да болот. Б. көп жерди самындын көбүгү 
сиңирилген тампон менен сүртүү (жумасына 1 жолу), күнүнө 2—3 жолу теринин 
майын азайтуучу жана дезинфекциялоочу каражатты, мисалы, календуланын 
ачытмасын (1 стакан сууга 1 — 2 аш кашык), нашатырь спиртинин 1%түү 
эритмесин жана тамак содасынын 2%түү эритмесин, лимон, бадыраң жана 
кулпунай ширесин, майлуу тери үчүн лосьонду. (Утро, Старт, Финиш жана башка) 
пайдалануу сунуш кылынат. Эгерде Б. денеде болсо, жуунар алдында самын 
сүйкөп коюп, 10—15 минутадан кийин ысык суу менен жуунуш керек. 
Косметикалык кабинетте терини тазалап, сезгенүүгө каршы дарылайт (к. 
Косметика). Б-ни өз алыднча сыгууга, ар кандай косметикалык бет майларды 
сүйкөнүүгө болбойт, себеби ал тыгындын пайда болушуна түрткү болот. 
Кызыл Б. көбүнчө орто жаштагы жана улгайган кишилерде көп кезигет. Ичеги-
карын жолунун оорулары (гастрит, колит, холецистит жана башка), алкоголь 
ичкиликтерин ичүү, териге узак убакыт өтө ысык же сууктун таасир этүүсү бул 
ооруга түрткү берүүчү фактор болуп эсептелет. Мурун, бет, ээкте кызарып, ачык 
кызыл түйүнчө жана ириңчелер пайда болот. 
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Дарылоо врачтын сунушу менен жүргүзүлөт. Күндө көп болбой жана күн нурунан 
сактоочу бет майды (Луч жана башка) сүйкөп, бетти шамалдан сактоо керек. 
Алдын алууда Б-ге түрткү болуучу ооруларды өз убагында дарылоо, терини күтө 
билүү чоң мааниге ээ.  
БЕЛГИ БЕРҮҮЧҮ МЕЗГИЛ — жугуштуу оорулардын алгачкы мезгили. Бул 
мезгилде оорунун алгачкы, анча даана болбогон белгилери байкалат, мисалы, 
тамакка табити жоголот, уйку бузулат, баш ооруйт, алы кетет жана башка Ал 
инкубациялык мезгилден (жашыруун мезгил) кийин болот. Бул мезгилден кийин 
ошол ооруга мүнөздүү белгилер (ысытма, териге бүдүрлөрдүн чыгышы жана 
башка) пайда болот. Б. б. м. жугуштуу эмес ооруларда, мисалы, миокарддын 
инфарктында (жүрөктүн оорусу бара-бара жана тез-тез приступ болушу) да болот. 
Киши өзүн бир аз эле жаман сезүүсү катуу оорунун башталышы болушу мүмкүн 
экенин эстен чыгарбоо керек. Ошондуктан мындай учурларда эрте врачка 
кайрылуу диагноздун туура коюлушуна жана дарылоонун натыйжалуу болушуна 
шарт түзөт.  
БЕЛОК — организмдин түзүлүшүндө жана тиричилигинде негизги роль ойноочу 
биологиялык полимер. Б-тун организмдеги ролу өтө ар түрдүү. Ар бир Б-тун 
өзүнүн өзгөчө физиологиялык кызматы болот. Анын чоң тобу организмдин 
түрдүү структурасында катышат (структуралык Б.). Клеткалардын кабыгы, ички 
органеллалары, ошондой эле нерв сөңгөктөрүнүн кабыгы өзгөчө Б-тон турат. Ал 
кан тамыр, тери, тарамыш, байламта, кемирчек, сөөк, ошондой эле чач, тырмак, 
канат жана мүйүздүү түзүлүштөрдүн составына кирет. Бардык Б-тун 
молекулалары көмүртек, суутек, азот, кычкылтектен (кээде күкүрт, фосфор 
болот) турат. 
Гормон Б-у организмдеги бардык тиричилик процесстерин, анын өсүү жана 
көбөйүүсүн башкарат. Көздүн торчо кабыгындагы жарык сезгич Б.— родопсин 
көрүүнү камсыз кылат. Булчуңдарда жыйрылгыч Б.— миозин менен актин 
болгондуктан алар жыйрылып жана бошоңдоп турат. Айрым жаныбарлардын 
(жылан, курт-кумурска жана башка) жана өсүмдүктөрдүн, ошондой эле 
бактериялардын уулары да Б. болуп эсептелет. Кээ бир Б. запас азык зат болуп, 
жумуртканын, өсүмдүк уругунун Б. кабын түзөт. Б-тун эң ар түрдүү жана 
маанилүү тобу — ферменттер, организмдеги бардык химиялык процесстер 
ферменттердин катышуусу менен жүрөт. Аларсыз тамак сиңирүү, заттардын 
айлануусу, зат алмашуунун акыркы продуктуларын бөлүп чыгаруу, энергияны 
топтоо, кандын уюшу жана башка мүмкүн эмес. Кандагы гемоглобин 
кычкылтекти өпкөдөн түрдүү органдарга жана ткандарга, көмүр кычкыл газын 
кайра өпкөгө ташыйт. Андан тышкары Б. коргонуу кызматын да аткарат. Оору 
козгоочу бактериялар же алардын тиричилик аракетинен пайда болгон 
организмге зыяндуу заттар канга түшкөндө антителолор — иммуноглобулин 
белогу пайда болот. 0шондой эле канда эриген фибриноген белогу болуп, кан 
тамырлар жабыркаган жерде ал тез полимерленип, фибрин жипчелерине айланат 
да, кан аккан жерди тосуп, кан кетүүдөн сактайт. 
Организмдеги Б. 20 түрдүү аминокислотадан турат. Б-тун молекуласындагы 
аминокислоталар өз ара пептид байланышы аркылуу ырааттуу биригип — 
биринчилик, полипептид чынжырынын айрым жери спираль түрүндө буралып 
экинчилик структураны түзөт. Б. молекуласынын мейкиндиктеги түзүлүшү — 
үчүнчүлүк, айрым Б-тун молекуласы бир нече тоголоктошкон жипчелерден туруп 
төртүнчүлүк структураны пайда кылат. 
Тирүү организмде Б-тун синтезделиши — нуклеин кислотасы жана көптөгөн 
ферменттердин катышуусу менен жүргөн өтө татаал процесс. Б. түрдүк, ткандык 
жана жеке өзгөчөлүгү менен айырмаланып, аны адамдын организмине 
киргизгенде антителолор пайда болот, башкача айтканда антигендик касиетке ээ. 
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Организмге башка Б-тун кириши аллергиялык абалга алып келет. Сиңбеген Б. 
канга өтүп, организмге аллерген катары таасир этет. 
Б. тамак-аш рационунун эң негизги составдык бөлүгүн түзөт. Ичеги-карынга 
тамак-аш менен түшкөн Б. тамак сиңирүүчү маңыздагы ферменттин таасиринен 
аминокислоталарга чейин ажырап, канга өтөт. Тамак-ашта Б-тун жетишсиздиги 
организмде азот алмашуунун бузулушуна алып келет. 
Кишинин организминде Б-тун жетишсиз болушу төмөнкү себептерге 
байланыштуу: 1) Б-тун тамак-аш менен организмге аз келиши (ачка болуу, тамак-
ашта Б-тун жетишсиздиги, тамакты аз ичүү жана башка); 2) азыктагы Б-ту сиңире 
албай калуу (ич өтүү, диспепсия, дизентерия, тамак сиңирүү бездеринин иши 
бузулганда жана башка); 3) Б. алмашуу күчөп, аны көп керектөөдө (кош бойлуу 
жана бала эмизген учурда, күйүктө, сыныкта, айрым жугуштуу ооруларда, 
эндокрин бездеринин функциясы күчөгөндө жана башка); 4) түрдүү ооруларда 
(нефроздордо, канды көп жоготууда, жарааттан жабыркоодо, гастрит, 
остеомиелит ж. б-да) Б-ту жоготуу; 5) ткандарда (боордо, кан сары суусунда) Б-ту 
синтездөөнүн бузулушу. Б-тун жетишсиздигинен ткандын өзүнүн Б-гу күчөп 
ажырайт. Адегенде кан сары суусунун Б-у азаят. Мында суюктук кандан ткандарга 
өтүп, ак шишик пайда болот. Андан кийин боордун, туура ала булчуңдун, теринин, 
акырында жүрөк булчуңу менен мээнин Б-у сарпталат. 
Б-у аз тамак-аш белгилүү убакытка гана сунуш кылынат, себеби Б. жетишсиздик 
өөрчүп, негизги ооруну күчөтөт. 
Борбордук нерв системасынын бузулушунда Б-тун ажыроосу күчөп, пайда болуусу 
азайып, Б. алмашууга таасирин тийгизет. Ошондон улам атрофия, дистрофия жана 
башка өөрчүйт. Гормондор да Б. алмашууга өзгөчө таасир этет.  
БИОЛОГИЯ — тирүү табият жөнүндөгү илимдер жыйындысы. Б. вирустан тартып 
кишиге чейинки бардык тирүү организмдердин түзүлүшүн, функциясын, 
өөрчүшүн, пайда болушун, бири-бири жана айлана-чөйрө менен байланышын 
изилдейт. Жердеги тиричилик формалары, изилдөө методу жана анын максаты 
көп түрдүү болгондуктан биологиялык илимдер системасы өтө татаал. Б-нын 
жаныбарларды изилдөөчү бөлүмү — зоология, өсүмдүктөрдү изилдөөчү бөлүмү 
ботаника деп аталат. Бул бөлүмдөр изилдөө объектилерине жараша дагы 
бөлүмчөлөргө (вирусология, микробиология, паразитология, микология, 
энтомология жана башка) бөлүнөт. Б-нын өз алдынча бөлүмдөрү тирүү 
организмдердин түзүлүшүн (анатомия, гистология, цитология), алардын 
функцияларын (физиология), тукум куугуч белгилерин жана өзгөргүчтүк закон 
ченемин (генетика), жаныбар жана өсүмдүктөрдүн тиричилик мүнөзүн, айлана-
чөйрө менен өз ара мамилесин, жүрүм-турум өзгөчөлүгүн (этология) жана жеке 
өөрчүшүн (өөрчүү Б-сы), ошондой эле жердеги тиричиликтин тарыхый өөрчүү 
закон ченемин изилдейт. Изилдөөнүн химиялык жана физикалык жаңы 
методдорун колдонуу жаңы тармактардын — биохимия, биофизика, молекулалык 
биологиянын пайда болушуна түрткү берди. Биологиялык изилдөөлөрдүн эл 
чарбасында, айрыкча медицинада практикалык мааниси өтө чоң. Кишинин 
жугуштуу ооруларын козгоочу бактериялар, вирустар жана башкалардын  жана 
аларды таратуучу жаныбарлардын тиричилик аракетин үйрөнүү көпчүлүк 
ооруларды алдын алуу чараларын иштеп чыгууга мүмкүндүк берди. Электрондук 
микроскопия, радиоактивдүү изотоптор, изилдөөнүн азыркы биохимиялык жана 
биофизикалык методдору организмдин биологиялык процесстеринин 
негизиндеги структуралар менен реакцияларды үйрөнүүго, субклеткалык 
түзүлүштөрдү, алардын клетка тиричилигиндеги ролун молекулалык деңгээлде 
изилдөөгө, иммунитеттин татаал механизмин үйрөнүүгө мүмкүндүк берди. 
Генетикадагы жетишкендиктер хромосомалардын санынын өзгөрүшүнө жана 
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кишинин генетикалык аппаратынын башка бузулуштарына байланыштуу 
ооруларды диагноздоого мүмкүндүк берет. 
Азыркы этаптагы Б-нын милдеттери өтө чоң жана ар түрдүү. Молекулалык Б. 
кеңири өөрчүүдө. Тиричиликтин келип чыгышы, биологиялык түрлөрдүн пайда 
болуу процесстери сыяктуу маселелер — азыркы Б-нын актуалдуу 
маселелеринин бири. Азыр тирүү организмдердин табигый жамаатташтыгынын 
жана бүтүндөй биосферанын кунардуулугун, жер шарында тез өсүп жаткан 
калктын санынын биосферага тийгизген таасирин изилдөөгө жана аны сактоо 
менен анын кунардуулугун көбөйтүүгө чоң көңүл бурулууда.  
БИОЛОГИЯЛЫК  РИТМДЕР — организмдин түрдүү функцияларынын циклдүү 
өзгөрүшү. Б. р. айлана-чөйрөнүн циклдүү өзгөргөн факторлоруна ыңгайланууда 
мааниси чоң. Жер шарынын Күндү айлануусу, Жердин өз огунда айлануусу, 
Айдын Жерди айланып жүрүшү айлана-чөйрөдө жарыкты, температураны, 
нымдуулукту, электр жана магнит талааларынын чыңалуусун өзгөртөт. Чөйрөнүн 
циклдүү өзгөрүшүнө жараша абалын өзгөрткөн организмдер гана жашап кетет. 
Мисалы, көпчүлүк жаныбарлар кыш түшөрү менен анын жагымсыз таасиринен 
качып чээнге кирет. Эгерде кай бир себептерден чээнге кирбей калган же чээнден 
ойгонгон аюу, демейде жазга жетпей өлөт. Кеч күздө гүлдөгөн алма да куурап 
калат. Б. р-дин айлана чөйрөнүн өзгөрүүсүнө туура келбестиги жаныбар менен 
өсүмдүктү өлүмгө дуушарлантат. Б. р-дин кайталанып турушу термелүү 
системасы деп аталып, анын толук циклди аткарып кайра баштапкы абалына 
келгенге кеткен убакыты ритмдин мезгили, бул системанын белгилүү учурдагы 
абалы фазасы делет. Убакыт бирдигиндеги циклдердин санын — ритмдин 
жыштыгы, термелүүнүн аралыгы амплитуда аталат. Б. р. организмдин 
адаптациялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет (к. Адаптация). 
Б. р. бардык тирүү организмдерде болуп турат. Термелүү мезгили секунданын 
кандайдыр бир үлүшүнөн жарым саатка чейин созулган жогорку жыштыктагы Б. 
р. белгилүү: мисалы, мээ, жүрөк, булчуң жана башка органдардын биоэлектр 
кубулуштары. Алар атайын аппараттар менен катталып, диагностика максатында 
пайдаланылат. Бул топтогу Б. р-ге дем алуу ритми, пульс да кирет. Орто 
жыштыктагы Б. р-дин мезгили жарым сааттан 20—28 саатка созулат. Суткага 
жакын (циркаддуу) Б. р-ге, мисалы, ачка болууга байланыштуу тамактануу 
режими, кишинин сутка ичиндеги же жумуш сменасынын убактысында ишке 
жөндөмдүүлүгүнүн өзгөрүүлөрү жана башка кирет. Сейрек кайталануучу Б. р. 
жума, ай, сезондук, жылдык, көп жылдык жана башка болот: мисалы, айга жакын 
ритмге этек кир цикли; сезондук Б. р-ге гипертония оорусунун күчөшү; бир жылга 
жакын жана көп жылдык Б. р-ге балдардын өсүп чоңоюшу туура келет. Б. р-дин 
ичинен суткалык ритмдер кеңири изилденген. Кишинин организминин 300чө 
физиологиялык функцияларынын сутка ичинде өзгөрүүсү аныкталган. Мисалы, 
түнкүсүн кишинин температурасы өтө төмөн, таң атарда жогорулап, түштөн 
кийин максимумга жетет.  
Дене температурасы андагы биохимиялык реакциялардын ылдамдыгын 
белгилейт, күндүз зат алмашуу абдан күчөп, кишинин активдүү иштешин камсыз 
кылат. Күндүз жүрөктүн кагуусу көбүрөөк, артериялык кан басымы да жогору 
болот жана башка Эртең менен киши ойгонордо канда адреналин көбөйүп, жүрөк 
жакшы иштеп, кан басым жогорулайт, канда башка да биологиялык активдүү 
заттар көбөйөт. Кечинде бул заттардын кандагы өлчөмү азайып, уйкуга шарт 
түзүлөт. Буга байланыштуу күн тартиби туруктуу болуу керек, башкача айтканда 
уйку жана эртең мененки ойгонуу күнүнө бир убакта болгону туура. Тамактануу 
режимин да туура сактоо зарыл. 
Суткалык Б. р-де кишинин ишке жөндөмдүүлүгү да өзгөрүлүп турат. Эртең менен, 
түштө ал жогору, түнкүсүн төмөндөйт. Түнкү сменада (саат 1ден Зкө чейин) 
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иштегенде кырсыкка учуроо жана өндүрүштөгү каталар көбөйөт. Бирок бардык 
кишилердин ишке жөндөмдүүлүгү бирдей болбойт. Кээ бири түшкө чейин, кээси 
кечинде жакшы иштейт. Мезгил-мезгили менен түнкүсүн иштегенден көрө 
дайыма түнкү сменада болуунун зыяны азыраак. Эгер күндүзгү жана түнкү 
сменаны алмаштырып иштесе, Б. р. бузулат (десинхроноз). Натыйжада сменасы 
өзгөрүлүп турган жумушчулар карын жана он эки эли ичегинин жара оорусу, 
невроздор, гипертония оорусуна көбүрөөк чалдыгат. Түнкү сменада иштегенден 
кийин күндүзгү эс алууга шарт түзүп, аны түнкү эс алууга жакындатуу зарыл. 
Бөлмөнү караңгылап тынч жатса, киши кадимкидей эс алып уктайт. Десинхроноз 
космонавттарда да кездешет, себеби алар күндүн чыгышын 24 сааттын ичинде 20 
жолу тозот. Ошондуктан жасалма шартта космонавтка даярдоо кезинде эски 
көнгөн ритмдерин бузуп, эмгек менен эс алуунун жаңы режимин көндүрөт. 
Десинхроноз континенттер же болбосо бир нече убакыт алкактарынын 
аралыгында учканда болот. Кишиге убактылуу убакыт алкагынын өзгөрүүсүнө 
оңой көнүү үчүн бир нече жөнөкөй эрежелер бар. Эгерде башка убакыт алкагында 
жашоо көп мөөнөткө узабаса, эмгек менен эс алуу режимин дайыма жашаган 
жердегидей сактоо зарыл. Жаңы жерде көп күчтү талап кылуучу кызмат болсо, 3 
—10 күн мурда же акырындык менен эмгек жана эс алуу режимин жаңы 
убакыттын алкагына ыңгайлантып түзүү сунуш кылынат. 30 жашка чейинки 
кишилер убактылуу жаңы убакыт алкагына оңой жана бат көнөт. Суткалык 
ритмдердин десинхронозу тигил же бул оорунун алгачкы белгиси да болот. 
Организмдин функциялары бир-бирине айкалышпай калганда кээ бир 
кишилерде кан тамырлардын тонусу өзгөрүлүп, артериялык кан басым 
жогорулап же төмөндөп, гипертония оорусу же гипотония башталышы мүмкүн. 
Кээ биринде карын зили тиешелүү убакытта чыкпай, карын капталына таасир 
этип, карындын жара оорусуна алып келиши мүмкүн. 
Кишиде жумалык ритм — тарыхый калыптанган адат. Байыркы Вавилондо бир 
жумалык эмгек менен эс алуу ритми пайда болгон. Миңдеген жылдар бою бир 
жумалык ритм түзүлгөн. Ал боюнча киши жуманын башына же аягына караганда, 
ортосунда натыйжалуу иштейт. Ишке жөндөмдүүлүктүн жуманын ортосунда 
күчөшү гормондордун активдүүлүгү менен байланыштуу. Өөрчүү процессинде 
сейрек кайталануучу Б. р. көбөйүү менен байланышта болгон. 
Көпчүлүк физиологиялык процесстер үчүн мезгилдүү Б. р. аныкталган, мисалы, 
төрөт март — май айларында көп, ноябрь — февралда аз болот. Мезгилдүү 
өзгөрүүлөр көп оорулардын (карын менен он эки эли ичегинин жара оорусу, 
ревматизм, ангина жана башка) өөрчүшүндө жана өтүшүндө маанилүү роль 
ойнойт.  
БИОНИКА — кибернетиканын бир бөлүмү; ал техникалык аппараттарды, 
механизмдерди, системаларды түзүү жана түрдүү инженердик маселелерди 
чечүүдө организмдердин түзүлүш өзгөчөлүгүн, тиричилигин изилдейт. 
Биологиялык системаны техникалык системага алмаштыруу үчүн биологиялык 
объектинин бул же тигил тиричилик процессин кылдат изилдөө, аны 
математикалык жазуу жана моделдөө методун иштеп чыгуу талап кылынат. Б. 
биологиялык системалардын бөлүктөрүнүн (мисалы, информацияны кабыл алуу 
жана иштеп чыгуучу органдары, нерв системасынын элементтери жана башка) 
моделдерин түзүү менен да байланыштуу. Б-нын методдору көп маселелерди 
чечүүдө чакан жана бекем навигация системаларын түзүүдө; информацияны 
кабыл алуучу системалар үчүн таанып-билүү түзүлүштөрдү, информацияны 
чогултуу, колдоо, топтоо жана тактоо методдорун иштеп чыгууда, химиялык жана 
биохимиялык энергияны механикалык энергияга айландыргычтарды, түрдүү 
биоэлектрдик түзүлүштөрдү (мисалы, протезди), суу астындагы байланыш 
сисиемаларын жана суу астында жүрүүчү түзүлүштөрдү жана башка иштеп 
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чыгууда колдонулат. Жаныбарлардын айрым системаларын (көпөлөктөрдүн 
«антенналарын», балыктардын жана суу жаныбарларынын ультра үн 
байланышын, чымчыктардын навигация системасын, биологиялык сааттар 
механизмин, жарганаттардын ультра үн локациясын жана башка) изилдөө Б-да 
чоң роль ойнойт. Б. тармагында түрдүү кесиптеги адистер иштейт. Б.— жаңы 
өнүгүп келе жаткан илим, андагы жетишкендиктер биологиялык процесстерди 
терең түшүнүүгө мүмкүндүк берет жана көптөгөн техникалык түзүлүштөрдү 
курууда пайдаланылышы мүмкүн.  
БИОПСИЯ — диагностикалык максатта микроскоп менен изилдөө үчүн тирүү 
организмдин кандайдыр бир тканынан же органынан кесип алуу. Б. оорулуу 
процесстин мүнөзүн (сезгенүү же шишик экенин) аныктоо үчүн жүргүзүлөт. 
Айрыкча шишиктин коркунучтуу түрлөрүн (рак, саркома) тактоодо мааниси чоң. 
БИОСФЕРА, к. Айлана-чөйрөнү коргоо.  
БИОФИЗИКА (биологиялык  физика) — бүтүндөй организмде, анын айрым 
органында, ткандарында жана клеткаларындагы физикалык касиеттер менен 
кубулуштарды, ошондой эле тиричилик процессинин физикалык-химиялык 
негизин изилдөөчү илим. Тирүү организмдердин составына кирүүчү татаал 
химиялык бирикмелерди, анын ичинде белокторду жана нуклеин кислоталарын, 
ошондой эле алардын өз ара таасирлерин молекулалык Б. изилдейт. Клетка Б-сы 
клетканын аткарган кызматынын физикалык-химиялык негизин, клетка 
структурасы менен функциясынын байланышын, механикалык жана электр 
касиеттерин, ошондой эле клеткада жүрүүчү процесстердин энергиясын жана 
термодинамикасын жана башка изилдөөгө багытталган. Ал термодинамика жана 
биологиялык кинетиканын маселелерин иштеп чыгат. Биологиялык 
мембрананын структурасын жана функциясын изилдөө — Б-нын башкы 
маселелеринин бири. Организм клеткасында физикалык энергиянын химиялык 
энергияга айлануу, башкача айтканда жарыктын таасири менен жашыл 
өсүмдүктө жүрүүчү фотосинтезде органикалык бирикмелердин пайда болуу 
механизмин үйрөнүү чоң жетишкендиктерге ээ болду. Тирүү организмге 
иондоштуруучу нурлануу (радиациялык биофизика) таасир эткендеги 
энергиянын айлануусу изилденүүдө. Б. медицина менен тыгыз байланыштуу. Ал 
ар кандай патологиялык процесстердин пайда болуу жана өтүү механизминин 
физикалык-химиялык өзгөчөлүгүн изилдейт. Атап айтканда Б. сезгенүү, ак 
шишик, нефрит, туз-суу тең салмактуулугун жөнгө салуу механизми жөнүндө 
теориялык түшүнүк берди. Нурга чалдыгуунун механизмин түшүнүүдө, бул 
жабыркоону алдын алуу жана дарылоонун негизин иштеп чыгууда Б-нын ролу 
чоң. Зыяндуу шишиктин физикалык-химиялык жана молекулалык механизми, 
өөрчүү өзгөчөлүгү, көпчүлүк дары заттардын таасир этишинин физикалык-
химиялык механизми жана башка Б-нын методдору менен изилденет.  
БИОХИМИЯ — организмдеги химиялык заттардын составын, структурасын, 
таралышын, алмашуусун жана функциясын изилдөөчү илим. Б. өз алдынча илим 
катары 19-кылым менен 20-кылымдын ортосунда органикалык химия, 
физиология жана башка илимдердин жетишкендиктеринин негизинде 
калыптанды. 
Тирүү материяны химиялык  көз караш менен изилдөө байыркы эле кезде 
башталып, жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн составдык бөлүгүн изилдөө 
медицина, айыл чарба, өнөр жайдын талабына байланыштуу калыптанган. 
Жаныбар менен өсүмдүк дүйнөсүндөгү химиялык изилдөөлөргө медицина чоң 
таасир берген. 16-кылымдын башында Теофраст Парацельс оорунун пайда 
болушу оорулуунун организминдеги химиялык процесстердин бузулушу менен 
байланыштуу жана аны дарылоо үчүн химиялык заттарды колдонуу керек 
экендиги жөнүндөгү окууну негиздеген. Кийинчерээк врачтар менен аптекачылар 
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да чоң салым кошкон. Б. тез өөрчүп, белгилүү объектти изилдөөчү өз алдынча 
бөлүктөрү (киши менен жаныбарлар Б-сы, өсүмдүктөрдүн Б-сы, 
микроорганизмдердин Б-сы, техникалык Б.— жаныбар менен өсүмдүк сырьёсун 
иштеп чыгуу, тамак продуктуларын даярдоо жана башка) пайда болгон. Аны 
менен бирге эволюциялык Б. (тирүү организмдин өөрчүшүнүн ар кайсы 
стадиясындагы Б-лык процесстерди изилдөө), биохимиялык генетика, 
молекулалык биология, квант Б-сы, клиникалык Б. калыптанган. 20-кылымда Б-
дагы ири жетишкендиктер биологияга так илимдердин (химия, математика, 
кристаллография) методдорун киргизүү менен байланыштуу. Электрондук 
микроскоптун жардамы менен ачылган тирүү клетканын ядросунда генетикалык 
информацияны берүүчү нуклеотиддердин, нуклеин кислоталарынын 
синтезделиши аныкталган. Белоктордун структурасы изилденип, түрдүү 
белоктордо аминокислоталардын ырааттуу жайгашуусу аныкталды; 200гө жакын 
белоктор (анын ичинде гормондор) синтезделди. 
Кишинин ооруларын алдын алууда жана алардын диагностикасында Б-лык 
ыкмалар маанилүү роль ойнойт. Кийинки кезде клиникалык Б-да колдонулуучу 
түрдүү экспресс методдор жана автоматташтырылган аппарат менен кыска 
мөөнөттө (мисалы, 30 сек) жана изилдөөчү материалдын аз эле көлөмүндө 
(мисалы, кандын 1тамчысы) түрдүү заттардын өлчөмүн таап, диагнозду так 
коюуга жардам берет.  
БИОЭЛЕКТР КУБУЛУШТАРЫ (био - ток, биоэлектр потенциалдары) — тирүү 
организмдердин ткань менен клеткаларында пайда болгон электр 
потенциалдары. Ал организмдеги бардык физиологиялык процесстер менен 
байланыштуу Б. к. козголуу процессин пайда кылып, ал нерв талчалары аркылуу 
өтүп, натыйжада скелеттин, кан тамырлардын, жүрөктүн булчуңдары кыскарат, 
без клеткасы өзүнүн секрециясьн чыгарат. Б. к. тамак сиңирүүнүн, бардык 
анализаторлордун негизин түзөт. Организмдеги бирикмелердин көбү оң жана 
терс заряддалган бөлүкчөлөр — иондор түрүндө болот. Б. к-нын пайда болушуна 
тиричилик процессинде бул иондордун таралышы, аларды бир орундан экинчи 
орунга жеткирүү жана башка себеп болот. Практикада бардык Б. к. атайын 
аспаптар (гальванометр) менен өлчөнөт. Азыркы кезде микроэлектроддордун 
жардамы менен клетка кабыгынын (мембрананын) ички жана сырткы жагынан 
электр потенциалдарынын айырмасын өлчөөгө болот. Клеткалык мембрананын 
сырты менен ич жагынын ортосунда дайыма потенциалдык айырма болуп, ал 
мембраналык потенциал же тынч абалдагы потенциал деп аталат. Ал биринчи 
иретте цитоплазма менен клетканы курчаган чөйрөнүн ортосунда натрий жана 
калий иондорунун текши эмес таралышынан келип чыгат. Клетканын 
козголуусунда кыймылдын потенциалы пайда болот, ал потенциал клетканын 
үстүнөн козголуу толкуну түрүндө секундасында бир нече ондогон метр 
ылдамдыкта жылат. Козголуу потенциалы клетка мембранасынын натрий 
иондору үчүн өткөргүчтүгү көбөйгөндүктөн келип чыгат. Көп клеткалуу 
организмдин айрым бөлүктөрүнүн өз ара байланышы 2 түрдүү болот. Биринчи 
байланыш медиаторлор, гормондордун жардамы менен жүрөт. Бирок мындай 
байланыш информациянын тез берилишин (мисалы, кокусунан кол отко тийсе 
аны тартып алууну) камсыздайт. Аны клеткада пайда болгон электр импульстары 
гана камсыз кылат. Тирүү организм биотокторду пайда кылуудан башка, электр 
тогун да өткөрөт. 
Б. к-нын өзгөчө түрү — электр кинетикалык потенциал. Мисалы, кан тамырдын 
капталы менен жылган кандын ортосунда электр потенциалынын айырмасы 
пайда болот. Ал потенциалдын көрсөткүчү кээ бир патологиялык абалдарда 
өзгөрүлөт, диагностикада маанилүү роль ойнойт. Атайын аспаптар (осциллограф 
жана башка) менен түрдүү Б. к-н өлчөө көпчүлүк оорулардын пайда болушун 
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изилдөөдө, диагностика жүргүзүүдө көмөк болот. Мээнин электр активдүүлүгүн 
жазып, анализдеп кээ бир нерв жана психикалык ооруларды аныктайт. Жүрөктүн 
электр активдүүлүгүн жазып, жүрөк-кан тамыр системасын изилдейт. 
Булчуңдарда жүрүп туруучу Б. к-дын негизинде бут-колдун биоэлектр протездери 
жасалган.  
БИРИНЧИ ЖАРДАМ — кырсыкка учураганда, капысынан кармаган ооруларда 
кырсык болгон жерге медициналык кызматкер келгенче же дарылоо мекемесине 
жеткиргенче кишинин өмүрүн сактоо максатында токтоосуз көрүлүүчү чаралар. 
Жабыркаган киши өзү Б. ж-ды жасаса өзүнө өзү жардам берүү деп аталат. Мисалы, 
жарадар болгондо өзүн өзү таңуу, кусуп карынды тазалоо. 
Кишинин өмүрүнө коркунучтуу абалдарда кома, кан агуу, уулануу, сууга чөгүү, 
шок, электр травмасы жана башкаларда тезинен Б. ж. көрсөтүү өтө зарыл. Б. ж. өз 
убагында жана туура көрсөтүлсө, андан аркы медициналык жардам натыйжалуу 
болот. 
 

  

Жабыркаганды зембил менен 
жогору көтөрүп чыгуу. 

 
Мисалы, сөөктүн ачык сыныгында тез жана туура таңып жана шакшактоо түрдүү 
кабылдоолордон (шок, инфекция жана башка), оорулуу эстен танып калган да 
капталынан жаткыруу кекиртек менен бронхко кусунду жана кан кирип тумчугуп 
калуудан сактайт. Б.ж. көрсөтүү каражаттарын тандоо жана аларды пайдаланууда 
оорунун же жабыркоонун мүнөзүн эске алыш керек. Б. ж-дын чаралары 3 топко 
бөлүнөт. 

 

Эки киши колун кайчылаштырып 
жабыркаганды көтөрүү. 
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Жабыркаганды союлга 
отургузуп көтөрүү 

 
1. Сырткы жабыркатуучу фактордун таасирин (электр тогунан ажыратуу, басып 
калган нерселерден бошотуу) тезинен токтотуу же жабыркатуучу чөйрөдөн 
(суудан, өрттөнүп жаткан жерден жана башка) алып чыгуу. 2. Жабыркоонун 
мүнөзүнө жараша Б. ж. көрсөтүү (к. Сөөктүн муундан чыгышы, Сыныктар, Уулануу, 
Эстен тануу, Жара, Жараат, Күйүк, Үшүк алуу, Сууга чөгүү). 3. Медициналык 
жардам көрсөтүү үчүн жакын оорукана, поликлиника, фельдшер пункту, аптекага 
кайрылуу же жеткирүү. Транспорт кырсыктарынан оор жабыркоодо, электр тогу 
урганда, чагылган тийгенде, күн өтүүдө, ууланууда жана сууга чөккөндө, ошондой 
эле катуу ооруларда, төрөттө жана башка медициналык тез жардам чакырылат. 
Медициналык жардам ошол жерде гана эмес жолдо — транспорттун ичинде да 
берилет. Мындай кечиктирилгис жардамды атайын аспаптары бар тез жардам 
машинасы (же самолёт) менен келген врач гана бере алат. Мындай атайын 
транспорт жокто оорулууну же жабыркаган кишини жеткирүү үчүн башка 
транспортту ылайыктайт, мисалы, жүк ташуучу машинанын кузовуна чөп же 
саман төшөп, үстүнө замбил коюлат. Оорулууну замбилге жаткырып же отургучка 
отургузуп, ошондой эле эки киши колду кайчылаштырып көтөрүп жеткирсе да 
болот. Жараатта Б. ж. көрсөтүү үчүн биринчиден жарааттын жогору жагын катуу 
таңып, андан кийин сөзсүз хирург жардам көрсөтүү үчүн жакынкы медициналык 
мекемеге жеткирип, селеймеге жана кутурмага каршы эмдөө жасалат. 
Сыныкта, сөөк муундан чыкканда, тарамыш чоюлуп же үзүлүп калганда кол-бутту 
кыймылсыз абалга келтирип таңуу өтө маанилүү (к. Иммобилизация). Мында 
тактай, бутак, картон жана башка нерселерди пайдаланып, тайпы, жоолук, кур, 
чүпүрөк айрыгы менен байлап таңса болот. Эгерде сөөк сынбай эле тарамыш 
чоюлуп же үзүлүп калса ошол муунду катуу таңып коюу эле жетиштүү. Б. ж. 
көрсөтүлгөндөн кийин жабыркаган киши медициналык мекемеге жеткирилет. 
Көзгө бир нерсе түшкөндө, көз жабыркаганда көздү кир кол менен сүрүп 
инфекция түшүрбөй, таза бет аарчы менен сүртүү керек. 
Оорулуу капысынан эстен танганда капталынан же чалкасынан жаткырып башын 
капталын карай буруп коюп, кийминин топчусун чечип, терезени ачып, желдетүү 
зарыл. 
Үйдө, ишканаларда, туристтик жүрүштө медициналык жардам көрсөтүү үчүн 
аптечкалардын болгону максатка ылайык. Кырсыкка чалдыкканда, ууланганда, 
үшүк алганда же күйгөндө, сууга чөккөндө, кекиртек шишигенде, дем алуу 
органына бөтөн нерсе тыгылып калганда, электр травмасын да дем кыстыгып 
клиникалык өлүмгө алып келет. 
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Жабыркаганды отургучка 
отургузуп көтөрүү. 

 
Бул учурда кишинин ар кандай орган жана ткандарынын негизги тиричилик 
функциясын кайра калыбына келтирүүгө мүмкүн. Кишини тирилтүүдө жасалма 
дем алдыруу, жүрөктү массаждоону туура жасоо зарыл. 
 

 

 Жабыркаганды жасалма зембилге 
жаткыруу. 

 
Балдардын спорт мектебинин машыктыргычын, шофёрду жана ГАИнин 
кызматкерлерин Б. ж. берүүгө үйрөтүү кырсыктардын азайышына, дарылоо 
натыйжалуу болушуна шарт түзөт. ДОСААФтын Кызыл Крест жана Кызыл жарым 
ай коомдору жана граждандык коргонуу Б. ж-ды кеңири жайылтат жана 
түшүндүрмө берет.  
БИТТЕР — кан соргуч  жандык, сүт эмүүчүлөрдүн жана кишинин мителери; бүт 
тиричилиги ээсинде өтөт. 150дөн ашык түрү белгилүү. Үч тукумга бөлүнөт. Сокур 
биттер — кургакта жашоочу сүт эмүүчүлөрдүн (маймыл менен кишиден башка), 
сайгычтуу биттер — деңиз сүт эмүүчүлөрүнүн, педикулиддер маймыл менен 
кишинин мителери. 

  

Биттин түрлөрү: кийим бити 
(солдо); баш бити (оңдо). 

 
Кишиде кийим бити, чач бити мителик кылат. Б. бардык өөрчүү стадиясында 
(сиркесинен башка) кан менен азыктанат. Көйнөк бити суткасына 2—3 жолу кан 
сорот. Сиркесин 28—30° температурада чачка же кийимдин түгүнө жабыштырып 
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таштайт. Сиркеден личинканын чыгышы жана андан ары өөрчүшү чөйрөнүн 
температурасына жараша болот. Личинкасы үч жолу түлөп, битке айланат. 
Өөрчүшүнүн бүт цикли 15 күндө бүтөт. Кийим бити 2 ай, чач бити 4 жумача 
жашайт. Б. баш келтенин, кайталанма келтенин козгогучтарын таратат. Биттөө 
жагымсыз санитардык-гигиеналык шартка, калктын материалдык жана маданий 
деңгээлинин төмөн болушуна байланыштуу. Биттегенде дене дүүлүгүп кычышат, 
тырмагандан тери тытылып, ириңдүү жара пайда болот. Биттөөнүн алдын алуу 
үчүн калктын материалдык жана маданий деңгээлин жогорулатуу, санитариялык 
билимди жайылтуу, мончо, кир жуугуч жайларды жакшыртуу керек, ошондой эле 
тез-тез жуунуп, кийимди жана шейшептерди алмаштырып туруу зарыл. Чач 
биттеп кеткенде майда тарак менен тарап, балдардын жана эркектердин чачын 
алып таштаган оң. Химиялык заттарды пайдалануу жакшы натыйжа берет. Ага 
таза керосин, самын-керосин эмульсиясын жана башка колдонсо болот. Булардын 
бирөөнү чачка сүйкөп 20—30 минутага башты жоолук менен катуу байлап коюп, 
андан кийин жылуу суу менен самындап жууп, майда тарак менен тарайт. Кийим 
битин жоготуу үчүн денени ысык суу менен жууп, кийимди, төшөнчүнү 
дезинфекциялоо керек. 
БЛЕННОРЕЯ — көздүн былжыр челинин (коньюнктива) жугуштуу оорусу. Көздөн 
чылпак көп чыгат. Аны көбүнчө гонококктор пайда кылат. Б-да көз жапкагы 
шишип катууланат, жээги кызарат, өтө шишигенде агыш тартат. Ымыркайдын, 
балдардын жана чоң кишилердин Б-сы болуп айырмаланат. Ымыркай балага 
оорулуу энеден төрөт убагында жугат. Балдарга сүзөк (гонорея) менен ооруган, 
санитардык-гигиенаны сактабаган энеси жуктурат. Чоң кишилерге кир колу 
аркылуу жугат. Ымыркай бала төрөлгөндөн 2—3 күндөн кийин көз жапкактары 
абдан шишип, көздүн былжыр чели сезгенет; 5—6 күндөн кийин шишиги тарап, 
көздү чылпак басат. Демейде бир көз жабыркайт. Б-нын белгилери билинери 
менен тезинен врачка кайрылуу керек, врач тийиштүү дарылоону сунуш кылат. 
Эгерде дарылоо өз убагында башталса, балдардыкы 3—5 күндө, чоң кишилерде 
8—12 күндө айыга баштайт; кээде кабылдап кетиши байкалат. Б-да жабыркаган 
көздү таңууга болбойт, себеби таңгычтын алдында козгогучтарга ыңгайлуу шарт 
түзүлөт. Бир көз ооруганда, экинчи көздү сактоо зарыл. Б-ны гонококк пайда 
кылгандыктан ымыркайда Б-ны алдын алуу үчүн эненин сүзөк (гонорея) оорусун 
дарылоо зарыл.  
БЛЕФАРИТ — көз жапкагынын (четтеринин) сезгениши. Б-ке жетишсиз 
тамактануу, аз кандуулук, ичеги карын жолдорунун оорусу, көзгө чаң, шамал 
дайыма таасир эткенде, алыстан жана жакындан начар көрүүдө, астигматизмде 
көз айнек кийбей жүрүү түрткү берет. Анда көз жапкагынын чети кызарып, 
кирпиктердин түбү шишийт, майда агыш боз же сары какачтар каптайт. Кирпик 
түшөт, топтошуп же көздү карай кайрылып туура эмес өсүп, көздү өйкөйт. Оору 
көпкө созулуп, кычыштырат, көз тез талыйт, жарыкты сүйбөйт. Б-ти алдын алуу 
жана дарылоодо барыдан мурда үйдөгү жана жумуштагы гигиеналык шартты 
жакшыртуу организмди чыңдоо, түрдүүлөп жакшы тамактануу, көздүн 
оптикалык жетишсиздигинде көз айнек тагынуу зарыл. Көз жапкагынын 
ооруларында врачка кайрылуу керек. Врач сунуш кылган дары майды айнек 
таякча менен сыйпоо талапка ылайык. Кээ бир учурда көз жапкагына массаж 
жасоо жакшы таасир берет. Аны врач жасайт.  
БОГОК — калкан сымал бездин шишип чоңоюшу; мында бездин кызматы 
бузулуп, организмдин жалпы абалы начарлайт. Без сыртынан караганда эле 
моюндун алдында томпоюп турат. Б-тун бир нече формалары бар. 
Эндемиялык Б. менен Альп, Карпат, Гималай, Тянь-Шань тоолуу райондорунун 
элдери ооруйт. Начар санитария гигиеналык шарт түрткү берет. йоддун 
жетишсиздиги бездин функция сын төмөндөтүп, йоддуу гормон — тироксиндин 
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аз бөлүнүшүнө алып келет (гипотиреоз). Балдарда гормондун аз бөлүнүшү өтө 
оор психикалык жана дене түзүлүшүнүн бузулуусуна түрткү берет (кретинизм). 
Калкан сымал без кээде өтө чоңоюп кекиртекти, кан тамырларды жана нервдерди 
кысат. Эндемиялык Б-тун себебин табуу, бул ооруну дарылоо чараларын иштеп 
чыгууга мүмкүндүк берди. Натыйжада бул оору кескин азайды. 
Диффузиялык ууландыруучу богокто без абдан чоңоюп (гипертиреоз), бездин 
өнөкөт сезгенүүсүнө же анын шишигине байланыштуу болот. 
Б-тун бардык формасын врач ар кандай дары жана гормон менен дарылайт. Керек 
учурда хирургиялык операция жасалат. Эндемиялык Б-ту алдын алууда ар кандай 
чараларды (ичилүүчү сууну коргоо, тиричиликти оңоо, туура тамактануу, 
санитария-гигиеналык шартты жакшыртуу жана башка) көрүү, Б. оорусу 
мүнөздүү жердин элине йоддолгон туз берүү жакшы натыйжа берүүдө.  
БОЙГО БҮТҮРБӨӨ — бойго болтурбоо үчүн көрүлгөн чаралар. Бойго болтурбоо 
максатында аялдын «тукумсуз» күндөрүн саноо, ошондой эле жыныстык 
катнашты бузуу көп учурларда натыйжасыз болуп чыгат. Бул учурда аборт 
жасатууга туура келет. Жыныстык катнашты бузуу эркектин жана аялдын ден 
соолугуна тескери таасир тийгизет. Аялдар аборт жасатпоо, организмге тескери 
таасир тийгизүүчү ыкмаларды колдонбоо үчүн аялдар консультациясынын 
врачына кайрылып, андан кеңеш алуулары керек. Врач бойго бүтүрбөөнүн 
ыкмаларын жана каражаттарын сунуш кылып, аны пайдалануу жолдорун 
үйрөтөт. 

 
Азыр Б. б. үчүн механикалык, химиялык жана биологиялык заттар колдонулат. 
Механикалык каражаттар сперманы аялдын жыныс жолуна түшүрбөйт же 
жатындын былжыр челине жумуртканын жабышуусуна тоскоол кылат. Ага 
жатын моюнчасына коюлуучу калпакча, жатын ичине салынуучу спираль, 
чатырча жана эркектер колдонуучу презерватив кирет. Врач калпакчаны жатын 
моюнчасынын көлөмүнө жараша тандап кийгизет жана кайра этек кир келерине 
2—3 күн калганда алат. Жатын ичине коюлуучу спираль жана чатырчалар аялды 
алдын ала текшергенден кийин гана коюлат. 
Химиялык каражаттар тоголоктолгон же паста түрүндө пайдаланылат. Бул заттар 
жыныс кынында эригенден кийин гана таасир эткендиктен, аны атайын шприц 
менен киргизгенден бир нече минутадан кийин гана жыныстык катнашуу болот. 
Биологиялык заттар (түрдүү гормон препараттары) овуляция процессин (к. Этек 
кир цикли) басаңдатып, бойго болтурбайт. Аларды колдонбой калганда овуляция 

 

 

Кээ бир бойго болтурбоочу каражаттардын схемалык берилиши: 1—2— жатын моюнчасына 
коюлуучу капкакчалар; 3—спираль; 4— «чатырча»; 5—бойго болтурбоочу паста жана аны киргизүү 
үчүн шприц.  
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процесси тез калыбына келип, бойго болуп калышы мүмкүн. Бул каражаттарды 
дайыма пайдалануудан этек кир аралыгында булгануу, куску келүү, баш ооруп, 
териге бүдүр чыгуу, кээде оор кабылдоолорго чалдыктыруусу мүмкүн.  
БОЙДОН ТҮШҮҮ, к. Аборт.  
БОКС — спорттун түрү, спортсмендердин жекеме-жеке чыгып, атайын эреже 
боюнча мушташуусу. Оюн тегереги аркан менен курчалган (6  х  6 м) аянтта (ринг) 
өткөрүлөт. Боксёрлор атайын жасалган жумшак тери мээлей кийип мушташат. 
Белден ылдый согууга уруксат берилбейт. Б. боюнча мелдештерди өткөрүү 
катышуучулардын салмагына, жашына жана спорттук даярдыгына карата 
бөлүштүрүлөт. Б. ден соолукка зыян келтирбөө эрежелерин сактоо менен 3 
раундда өткөрүлөт. Б. менен машыгуу кишини ар тараптан өөрчүтөт, ден соолугун 
чыңайт; нерв, жүрөк-кан тамыр жана дем алуу системаларынын функцияларына 
жакшы таасир берет. Кишинин ыкчамдыгын, тең салмактуулугун, 
чечкиндүүлүгүн, чыдамкайлыгын арттырат. Б. менен машыгууда бет, кол 
травмаларга учурашы ыктымал. Б-ка мүнөздүү травма — нокаут (кыска убакытка 
акыл-эсин жоготуу). Нокаут болгондо мушташ токтотулат, спортсмен жабыр 
тартуу оордугуна карата ар кандай мөөнөткө мелдешке катышпайт. 
Туура жүргүзүлгөн окуу-машыгуу процесстер, коргонуу ыкмаларын туура 
колдонуу, мушташуу эрежелерин так аткаруу, ошондой эле спортсмендерге такай 
врачтын көзөмөлү травмалардын алдын алууга жана азайышына түрткү берет. 
Травманын алдын алууда боксёрлордун кол чеңгелин таңуу, оозуна каучук кеп, 
башына атайын шлем кийүү талап кылынат. Өспүрүмдөр 14—15 жашынан 
баштап тажрыйбалуу тренерлердин жетекчилигинде Б. менен машыгууга болот. 
Ал эми 16—17 жаштан баштап мелдештерге катышууга уруксат берилет. Б. менен 
машыгууну баштоодон мурун врачтык текшерүүдөн өтүп, анда айрыкча нерв 
системасына, угуу жана көрүү органдарына өзгөчө көңүл бурулат.  
БООР — тамак сиңирүүчү эң чоң без; салмагы 1,5 кгдай. Бул ар түрдүү функция 
аткаруучу татаал түзүлүштөгү орган. 
Б. зат алмашуу процессине, организм үчүн зыяндуу заттарды зыянсыздандырууга 
катышат; Б-до кан белоктору (альбуминдер, глобулиндер, кан уюунун көпчүлүк 
фактору) иштелип чыгат. Андан сырткары Б. майларды сиңирүүгө жардам 
берүүчү өт иштеп чыгат. Б. ич көңдөйүнүн жогорку бөлүгүндө, оң жак 
кабыргалардын астында жайгашат, үстүңкү жана астыңкы бети, алдыңкы жана 
арткы чети болот. 

  

Боордун түзүлүш схемасы: 1—өт 
баштыгы; 2— байламта; 3— өт 
баштыгынын өткөөлү; 4— боор өткөөлү; 
5— боор артериясы; 6— боордун дарбаза 
венасы; 7— боордун оң бөлүгү; 8— 
төмөнкү көңдөй вена; 9— өт агуучу түтүк; 
10— боордун сол бөлүгү. 

 
Үстүңкү бети төмпөк болуп, боор этке, астыңкы жагы ички органдарга жанаша 
жатат. Б. оң (чоң) жана сол (кичине) болуп эки бөлүккө бөлүнөт. Астыңкы бетинде 
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Б-го кан тамырлар жана нервдер кирүүчү, лимфа тамырлары менен өт жолдору 
чыгуучу Б. дарбазасы, ошондой эле өт баштыкчасы жайгашат. 
Б-дун бөлүкчөлөрү Б. клеткаларынан жана кан тамыр капиллярларынан турат. Б. 
бөлүкчөлөрүнүн борборунда борбордук вена жайгашат. Капилляр кандагы 
заттарды сиңирүүгө, бактерияларды, кызыл кан денечесинин калдыгын, май 
тамчыларын кармап жана эритүүгө жөндөмдүү. Өт бөлүп чыгаруучу Б. 
клеткаларынын арасында өт капиллярлары жайгашкан. Б. бөлүкчөлөрүнүн 
ортосундагы туташтырма тканынан артерия, вена, өт жолу, нервдер жана лимфа 
тамырлары өтөт. Б. артериясы аркылуу Б-до артерия каны, ал эми дарбаза венасы 
аркылуу вена каны жүрөт. Кан жүрүүчү капилляр аркылуу кан Б-дун 
бөлүкчөлөрүнөн өтүп, борбордук венага чогулат, андан Б. төмөнкү көңдөй венага 
баруучу Б. венасына куюлат. 
БООРДУН ЦИРРОЗУ — боор клеткалары өлүп, анын ордуна бара-бара 
туташтырма ткань жайылып өсүп, боордун түзүлүшү жана функциясынын 
бузулушу менен мүнөздөлгөн өнөкөт оору. 
Вирустуу гепатит менен ооруганда, айрыкча врачка өз убагында кайрылбай, 
дарылоо кеч башталса, врачтын көрсөтмөсүн бузганда, туура эмес тамактанууда 
болушу мүмкүн. Көбүнчө Б. ц. менен алкоголь ичкиликтерин ичкен кишилер көп 
ооруйт (к. Өнөкөт аракечтик). Боорго зыян келтирүүчү уу заттардын (хлороформ, 
мышьяк, фосфор жана башка) организмге таасир этиши, кээ бир дарыларды 
(антибиотиктер, сульфаниламиддер) контролсуз ичүү, өт жолдорунун бүтөлүп 
калуусу, алардын сезгениши да Б. ц-на алып келет. Белгилери оорунун 
формасына, стадиясына жараша ар кандай болот; көп жылдар бою оору кишиге 
сезилбейт, текшергенде гана боордун катуу тартып чоңоюшу жана башка 
байкалат. Дарт күчөгөн кезде оорулуунун алы кетип, арыктайт, денеси ысыйт 
жана саргаят, ич көңдөйүнө суу толгондуктан ич чоңоёт. Анын өтө оор 
кабылдоолорунда кызыл өңгөч менен карын веналарынан кан агат, эстен танат. 
Б. ц-н дарылоо узакка созулат, күчөп кармаган кезде сөзсүз ооруканада дарылануу 
зарыл. Врач сунуш кылган дары-дармек менен катар майы жана тузу аз, 
витаминдүү тамак ичүү зор мааниге ээ. Сүт азыктарын, кайнап бышкан эт, балык, 
жашылча-жемиштер, ширелер сунуш кылышат. Оору күчөгөн кезде оорулууга 
тынч шарт түзүү керек. Б. ц-н алдын алууга вирустуу гепатиттен сактануу, туура 
тамактануу, алкоголь ичимдиктерин ичпөө, оор ооруларын өз убагында туура 
дарылоо зарыл.  
БООР ЭТ (диафрагма) — сүт эмүүчүлөрдүн жана кишинин көкүрөк көңдөйүн ич 
көңдөйүнөн бөлүп туруучу тарамыш-булчуңдуу тосмо.  Жогору жагы томпок 
купол формасында болот. 
 

  

Боор эттин ич көңдөйү жактан 
көрүнүшү: 1 — боор эт; 2— боор 
эттин тарамыштуу бөлүгү; 3— 
төмөнкү көңдөй вена; 4— кызыл 
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өңгөч тешиги; 5— толто. 

 
Аны толтодон чыккан төмөнкү жана жогорку боор эт артериялары кан менен 
камсыз кылат. Б. э. дем алуу кыймылына катышат: дем алганда төмөн түшүп, дем 
чыгарганда жогору көтөрүлөт. 0шондой эле дем алуу убагында кызыл өңгөчтүн 
жылчыгын кысып бүтөп, тамак жутууга көмөктөшөт. 
БОРБОРДУК НЕРВ СИСТЕМАСЫ, адамдын жана татаал түзүлүштүү 
жаныбарлардын мээ системасынын негизги бөлүгүн түзөт, четки нерв 
системасынан өзүнүн топтошуп жана кыртыш сымал болуп жайгашкан нерв 
клеткалары менен айырмаланат. Б.н. с-на мээ жана жүлүн кирет. Анын түзүлүшү 
эң татаал. Б. н. с-нын түзүлүшүн жана негизги закондорун ачууда 19—20-
кылымдардагы улуу орус окумуштуулары И. М. Сеченов, В. А. Бец, И. П. Павлов, В. 
М. Бехтерев, Н. С. Введенский жана А. А. Ухтомский жана башка эмгектери өтө зор. 
Б. н. с. негизинен эки милдетти аткарат: 1) организмдеги бардык органдарды 
жана системаларды бири-бири менен бириктирип байланыштырып турат, 
башкача айтканда денедеги бардык түзүлүштөрдү бүтүндөй бир организмге баш 
ийдирет; 2) денедеги сезүүчү органдардын жардамы аркылуу адамды курчаган 
айлана-чөйрөдөн кабар алып, организмди сырткы дүйнө менен байланыштырып, 
анын ар түркүн кубулуштары менен тааныштырат. 
Б. н. с-нын негизги структуралык жана кызмат аткаруучу элементи — нейрон. 
Организмдеги бүткүл нерв талчалары бири-бири менен тыгыз байланышкан. Б. н. 
с. организмдин чөйрө менен байланышын жөнгө салып, кылык жорук реакциясын 
башкарып, дененин бардык органынын иш-аракетин координациялайт. Анын 
ишинин негизин рефлекстер түзөт. 
Б. н. с-нын башка организмдер менен нервдик байланышы 12 жуп мээ нерви жана 
31 жуп жүлүн дүмүрчөгү аркылуу ишке ашат. Жүлүнгө арткы дүмүрчөгүнүн 
афферент нерви аркылуу териден, булчуңдан, бир аз ички органдардан жана кол-
буттан «кабар» келип турат. Алдыңкы дүмүрчөгүнөн эфферент нервдери чыгып, 
ал аркылуу скелет булчуңуна башкаруучу импульстар келет (к. Четки нерв 
системасы). Ушул эле жерде вегетатив нерв системасынын ички органдардын 
ишин башкаруучу импульстарды берүүчү талчалар өтөт. Жүлүндүн ак затынын 
составындагы афференттүү (борборго умтулуучу) жол менен мээге (к. 
Анализаторлор), ал эми жогортон төмөн карай эфференттүү (борбордон 
четтөөчү) жол аркылуу жүлүнгө Б. н. с-нын жогорку бөлүгүнөн буйрук келет. 
Жүлүн жабыркаганда афференттүү жана эфференттүү импульстар бузулат. 
Жүлүндөн мээге жана андан жүлүнгө келүүчү бардык нерв жолдору мээнин 
сөңгөгү аркылуу өтөт. Догосу сүйрү мээ аркылуу өткөн рефлекстер, жүлүн 
рефлексине караганда татаал болуп, ага дем алуу, кан айлануу, тең салмактуулук, 
ошондой эле чайноо, соруу, жутуу, кусуу, чүчкүрүү, жөтөл сыяктуу рефлекстик акт 
мисал болот. Сүйрү мээ кырсыкка учураса дем алуу жана кан айлануу токтойт, 
өмүргө коркунуч туулат. Сүйрү мээнин төрт дөбөчөсүндө көрүү, угуу, көз 
кыймылдаткыч борборлор жайгашкан. Көргөзгүч урчукта бүт организмдин 
жүлүндөн, сүйрү мээден жана ортоңку мээден жарым шардын кыртышына 
келүүчү сезгич жолдор чогулат. Аралык мээ тамактануу, кан айлануу жана зат 
алмашуу процессин жөнгө салат, ошондой эле жүрөк кан тамыр жана эндокрин 
системасынын функциясы менен ички жана сырткы кабыл алууну 
байланыштырат. Мээ сөңгөгүнүн ретикул формациясы, гипоталамус, көргөзгүч 
урчугу сыяктуу түзүлүшү мээ кыртышына активдештирүүчү жана тормоздоочу 
таасир берүүгө жөндөмдүү. Ушулар аркылуу организмдин уйку, сергектенүү, ачка 
болуу, суусоо, ооруу жана башка ишке ашат. Чоң жарым шардын кыртышынан 
келүүчү импульс өтүүчү жол мээ сөңгөгү аркылуу өтүп, жүлүндүн кыймылдаткыч 
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клеткаларына жетет. Мээ кыртышынын оң тарабынан келген импульс жүлүндүн 
сол тарабына, сол тарабынан келген оң тарабына өтөт. Мээ кыртышынын бир 
жагына кан куюлса, дененин карама-каршы тарабындагы булчуңдар шал болот. 
Мээ кыртышы 200 млрд нерв клеткасынан (нейрондон) турат. Бул клеткалар ар 
кандай формада болуп, көп катар жайгашат жана бири-бири менен өсүндүлөрү 
аркылуу биригет. Дененин ар кайсы бөлүгүнөн, орган жана тканынан келген 
импульстар кыртыштын ар кайсы жерине келет. 
Кишинин ар бир жүрүш-туруш актында Б. н. с-нын жүлүндөн тартып мээ 
кыртышына чейинки бардык бөлүктөрү алар башкаруучу органдар менен 
биргелешип иштеп, функциялык системаны түзөт. Кайсы мөөнөттө болбосун Б. н. 
с-нын абалы организмдин талабына көз каранды. Татаал түзүлүштүү жаныбарлар 
менен кишинин ички чөйрөсүнүн туруктуулугун бир калыпта кармап турууну 
сүйрү, ортоңку жана аралык мээлердин атайын мээ кыртышынын астындагы 
борборлор камсыз кылат. Алар организмдин ички ресурстарын керектүү учурда 
жөнгө салып турат. Бирок бул ресурстардын чеги болот, мисалы, күн ысыкта 
жылуулукту жөнгө салуунун физиологиялык мүмкүнчүлүгү жетпей калган учурда 
биз желдеткичти коёбуз, суукта тон киебиз, бул — жүрүш-туруш реакциялары. 
Борбордук нерв системасынын оорулары. Б. н. с-нын жабыркашы анын 
өөрчүшүнүн жана кан айлануусунун бузулушу, кырсыкка чалдыгуу, сезгенүү, 
шишик жана башкаларга байланыштуу болот. Мээнин жана жүлүндүн кемтиги 
өөрчүп жаткан түйүлдүккө ар кандай тескери таасирден (кош бойлуунун 
жугуштуу оору менен оорушу, травма алышы, радиоактивдүү заттардын таасири, 
ата же эненин аракечтиги, ууландыргыч химиялык заттардын таасири) болот. Кээ 
бир кемтиктин өөрчүшүндө тукум куума фактордун мааниси чоң (к. Тукум куума 
оорулар). Өөрчүү кемтигине мээнин жана баш сөөгүнүн өөрчүбөй калышы, 
гидроцефалия кирет. Б. н. с. баш сөөк жана омуртка начар өөрчүгөндө да 
жабыркайт. Чоң кишилерде мээ жана жүлүндө кан айлануунун бузулушу 
гипертония оорусу, атеросклероз менен ооругандарда көп байкалат. Ал мээ кан 
тамырларынын спазмы же бүтөлүп калышы (тромб), ошондой эле мээге кан 
куюлуудан болот. Эгерде аз убакытка кан куюлса мээнин иши тез калыбына 
келет. Эгерде мээ кан тамырлары өтө жабыркаса инсультка алып келет. Балдарда 
чоң кишилерге караганда мээде кан айлануу чанда бузулуп, ал мээнин кан 
тамырларынын жабыркашы же кан ооруларына байланыштуу болот. 
Б. н. с-нын бардык бөлүгүндө шишик болушу мүмкүн. Бул шишиктер туюк баш 
сөөктүн же омуртка көңдөйүндө болгондуктан, ал мээни, жүлүндү, артерия жана 
вена кан тамырларын, мээ кабыгын кысат, жүлүн суюктугунун айланышын бузат. 
Б. н. с-нын сезгенүү ооруларына энцефалит, менингит кирет. Ортоңку жана ички 
кулак жана кээ бир ички органдар ириңдегенде Б. н. с-на ириң өтүп, абцесс пайда 
болушу мүмкүн. 
Баш травмасынан ымыркайлардын төрөттөн жабыркашы көп учурайт. Баланын 
башы төрөт жолунан чоң болсо, төрөттө баланын башы бир аз кысылып чыгат. 
Дени соо балага бул кысылуу таасир этпейт. Эгерде бала алсыз, курсактагы 
кезинде кычкылтек жетишпей же кандайдыр бир оору таасир эткен болсо, анын 
мээси кичине эле кысылууну көтөрө албайт. 
Б. н. с-нын кызматынын бузулушуна байланыштуу ооруларда (к. Неврастения) 
оорулуунун алы кетет, бат чарчайт, эске тутуусу начарлайт, урушчаак болуп 
кетет. Б. н. с-нын ооруларынын өзгөчө тобун психикалык оорулар түзөт. 
Дарылоо оорунун себебине жараша жүргүзүлөт. Азыркы мезгилде Б. н. с-нын көп 
ооруларын өз убагында жана туура дарылоо жүргүзүлгөндө жакшы натыйжа 
берүүдө. Өзүн-өзү дарылоо организмге өтө зыян келтирет.  
БОТКИН ООРУСУ, к. Вирустуу гепатит.  
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БОТУЛИЗМ — ботулис микробунун уусу (токсиндери) менен бузулган тамак-
аштан уулануу. Б-дин козгогучтары жаратылышта кеңири таралган. Споралары 5 
саат бою кайнатуудан да өлбөйт, тышкы чөйрөдө бир нече жылдар бою сакталат. 
Алар топуракта жашап, андан сууга, мөмө-жемиштерге, тамак-аш азыктарына, 
тоюттарга түшүп. алар менен киши жана жаныбарлардын ичегисине кирет, ал 
жерде көбөйөт да, заң менен кайра чыгат. Киши ботулис таякчалары же 
токсиндери менен булганган тамак-ашты жегенден, көбүнчө сүрсүгөн эттен, 
балыктан, консервадан, айрыкча үй шартында гигиеналык талаптар сакталбай 
жасалган тамак-аштан ууланат. Уу ичегиге тез сиңет, андан кан менен бүт денеге 
тарап, түрдүү органдарды, өзгөчө нерв системасын жабыркатат. 
Адатта оору булганган тамакты жегенден 12—24 сааттан кийин капысынан 
башталат, башы айланып, ооруйт, алсырайт, ичи ооруп, кусат, оозу кургап, 
суусайт, уйкусу качат. Бир нече сааттан же 1—2 күндөн кийин оорулуу жакшы 
көрбөй, көзүнө чыбыр ала көрүнөт, көз жапкактары салаңдайт, кареги чоңоёт. 
Андан кийин жутуу кыйындап, тили булдуруктайт, үнү каргылданат же такыр 
чыкпай калат. Дем алуу да начарлашы мүмкүн (деми кыстыгып, аба жетпегенсип, 
муунат). 
Б.— өмүргө өтө коркунуч келтирген дарт, ошондуктан анын алгачкы белгиси 
байкалар замат ооруканага жаткыруу зарыл. Негизги дарылоо чарасы — 
ботулизмге каршы кан сары суусун кечиктирбей куюу. Ооруну узакка дарылоо 
талап кылынат. Оорулуу көпкө чейин жумушка жараксыз болот. Көздүн көрүүсү 
көптө барып калыбына келет. 
Б-дин алдын алуу тамак-аш азыктарын даярдоодо, ташууда, сактоодо жана 
бышырууда, анын ичинде үй шартында консервалоодо санитария-гигиеналык 
эрежелердин так сакталышына түздөн-түз байланыштуу. 
Үй шартында жашылчаларды туздаган дурус. Ошондой эле консерва, колбаса, 
ышталган тамакты туура сактоо максатка ылайык (к. Тамак-аш сактоо). 
БӨБӨКТӨР ҮЙҮ — төрөлгөндөн 3 жашка чейинки балдарды тарбиялоочу 
мамлекеттик мекеме. Б. ү-нө жетим балдар, жалгыз бой энелердин, ошондой эле 
сот аркылуу ата-энелик укуктан ажыратылгандардын, соттолгондордун балдары 
кабыл алынат. Ата-энеси белгисиз балдарды кабыл алганда ага ат коюлуп, 
фамилия берилет жана кабыл алуу актысынын негизинде ЗАГСка катталат. Б. ү-
нөн айрым балдар ата-энесине кетет, багып алууга берилет же 3 жаштан кийин 
мектепке чейинки балдар үйүнө жиберилет. 
Б. ү-нө түшкөн бала медициналык кароодон өтөт, балдарга медициналык жардам 
көрсөтүлөт, рационалдуу тамактандырылат (3—4 айына чейин эне сүтү берилет). 
Балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жана ден соолугуна жараша тамактануу рациону 
түзүлөт. Балдардын тамактануусу врачтын көзөмөлүндө болуп, ден соолугун 
чыңоочу иш чаралар көрүлөт. Балдарга белгиленген убакта бардык эмдөөлөр 
жасалат. Ден соолугу начар балдар үчүн санаторийлик Б. ү. бар же демейдеги үйдө 
атайын топтор ачылат. Борбордук нерв системасы, сүйлөөсү бузулган балдар үчүн 
адистештирилген Б. ү. бар.  
БӨЙРӨК — омурткалуу жаныбар менен кишинин заара бөлүп чыгаруучу жуп 
органы. Б. аркылуу заара менен кошо суу, азот алмашуунун акыркы продуктусу, 
туздар, организмдин өзүндө пайда болгон же сырттан кирген уу заттар бөлүнүп 
чыгат. Адамдын бөйрөгү ич көңдөйүндө 12-көкүрөк жана 3-бел омуртканын 
тушунан орун алган. Б. төө буурчак формасында, уз. 10— 12 см, салмагы 120—200 
г. Оң Б. Сол бөйрөккө караганда бир аз төмөн жатат. 
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Бөйрөк (бөйрөк тканы бир аз 
алынып ташталган): 1— бөйрөктүн 
кыртышы; 2— бөйрөк пирамидасы; 
3— бөйрөк чөйчөкчөсү; 4—бөйрөк 
кан тамырлары (артерия жана вена); 
5— бөйрөк күлтүкчөсү; 6— заара 
агуучу түтүк. 

 
Б-түн жогорку, төмөнкү башы, сырткы жана ички жагы бар. Ички жагы оюңку 
келип дарбаза деп аталат. Ал аркылуу бөйрөк артериялары жана нервдер кирип, 
вена, лимфа тамырлары жана заара аккыч түтүк чыгат. Б-тү фибриндүү кабык, 
бөйрөк май жана туташтырма ткандуу фасция курчап, алар аны өз ордунан 
жылдырбай турат. Б. кыртышы (каралжын) жана мээ сымал (ачык түстөгү) 
катмардан турат. Кыртыш катмарынын калыңдыгы 4—13 ммте чейин жетет. Б. 
белгилүү өлчөмдөгү жана составдагы заара бөлүп чыгарат. Заара менен кошо 
мочевина, сийдик кислотасы, туздар, суу жана башка чыгат. Бул заттарды тери, 
өпкө, ичеги, шилекей бези да чыгарат, бирок алар Б-тү эч алмаштыра албайт. 
Сийдик Б. тканын түзүүчү нефрондордо пайда болот. Ар бир нефрон сийдик 
чыпкалануучу мальпиги (бөйрөк) денечелерден жана сийдик түтүкчөлөрдөн 
турат. Кишинин бөйрөгү аркылуу 1 минутада 1200 мл кан өтүп, бул убакта 120 мл, 
ал эми 1 суткада 150 л алгачкы заара (фильтрат) чыпкаланат. Чоң кишиде 5 лдей 
кан болору белгилүү. Демек бул кан суткада 350дөй жолу Б-төн өтүп, жетишерлик 
тазаланат. Алгачкы заара нефрондун капсулаларынан заара түтүкчөлөрү аркылуу 
өтүүдө ал саны жана сапаты жагынан олуттуу өзгөрүүлөргө учурайт. Мында 
керектүү заттар клетка мембранасы аркылуу канга (реабсорбция), зыяндуу 
заттар кандан түтүкчөгө (секреция) өтөт. Сийдик чыгаруучу түтүкчөлөр биригип 
ири түтүкчөгө чогулат. Ал аркылуу сийдик адегенде кичине, андан кийин чоң 
чөйчөкчөгө жана Б. түтүгүнө (лоханка) жыйылат.  
БӨЙРӨК ИШИНИН НАЧАРЛАШЫ — бөйрөктүн функцияларынын өтө катуу 
бузулушу. Мында бөйрөктө кан айлануу бузулуп, сийдикти бөлүп чыгаруу 
начарлайт да организмде уулуу заттар көбөйүп, кислота-жегич, суу-электролит 
балансы өзгөрөт. Катуу кармаган жана өнөкөт түрү бар. Катуу кармоочу түрү 
көбүнчө 20—40 жаш куракта көп жолугат. Б. и. н-на канды көп жоготуп, кан 
басымынын кескин төмөндөшү, шок, бөйрөк же аорта кан тамырларында кан уюп 
калуу, узак убакытка ич өтүп же тынымсыз кусуу, дененин катуу күйүшү, заара 
айдама дарыларды узакка ичүү алып келет. Ошондой эле ар түрдүү уу заттар 
менен уулануудан (бөйрөк ткандары өтө сезгич келип, чөйчөк сымал 
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капсулалары, заара каналчалары сезгенип, шишип, жараланып, чирий баштайт), 
бөйрөктүн ириңдүү сезгенүү ооруларынан, бөйрөк түтүгүн таш тосуп же заара 
жолдорун шишик басып кокусунан бөйрөк түтүгүнүн бүтөлүп калышынан болот. 
Катуу кармаган түрү өтүшү боюнча төрт стадияга бөлүнөт: оорунун башталышы, 
зааранын азайышы же бөлүнүп чыкпай калышы (анурия), зааранын кайрадан 
(бир суткада 1,5—2,0 л) калыбына келиши, оорулуунун айыгуусу. Анын белгилери 
оорунун себебине жараша болот. Мисалы, криминалдык аборт, бөйрөктүн 
ириңдүү оорусу, жылан, кара курт жана башка уусу менен жапа чеккенде дененин 
ысышы, чыйрыгуу, кубаруу, тырмактын учтары, ээк көгөрүп, арадан бир нече 
убакыт өткөндөн кийин деле саргайып, кандын басымы төмөндөйт; оорулуу эс-
учун жоготушу да ыктымал. Оорулуунун абалы оңоло баштаганда зааранын 
бөлүнүп чыгуусу акырындык менен көбөйө баштайт (бир күндө 500—600 мл), 2—
3 күн өткөндөн кийин 1800—2000 лден ашык заара бөлүп чыгат. 
Б. и. н-нын өнөкөт түрүн бөйрөктүн узакка созулган (3—10 жылга чейинки) 
оорулары (гломерулонефрит, пиелонефрит, бөйрөктүн таш жана туберкулёз 
оорулары, гидронефроз жана башка) дуушар кылат. Өнөкөт оорулар акырындык 
менен бөйрөктүн иштешин бузат. Эки бөйрөктүн тең ишинин начарлашы өнөкөт 
оорудан кийин акырындык менен канда уу заттар көбөйүп уремияга алып келет. 
Бардык органдарда: нерв, угуу, көрүү системасында, өпкө-жүрөк, ичеги-карын, 
боордо өтө оор өзгөрүүлөр пайда болот. Өз учурунда диспансердик учётко 
алынып, дарыланып жүргөн оорулууларда бир нече жылга чейин бөйрөк иши 
начарласа да, ал 3—4 стадияга өтүп кетпейт. Бирок оор жумуш жасоо, диетаны 
сактабоо, ичкилик ичүү, ар түрдүү жугуштуу оорулар бөйрөккө күч келтирип, 
уремияны чакырышы мүмкүн. Оорулуу алсырап, бат чарчайт, ишке жөндөмдүүлүк 
жоголот, баш ооруйт, окшуп, кусат, тамак ичүү начарлайт, арыктайт, бет, көздүн 
алды агыш тартып тери кургап, түлөйт. Колу-буттун күчү кетип, кол калтырап, 
сөөк, муун сыздап ооруйт. Кан менен зааранын составы өзгөрөт. Канда шлактар — 
уу заттар (азот, мочевина, креатинин) 2—3 эсе көбөйүшү мүмкүн. Дарылоо 
оорунун түрүнө, стадиясына жараша жүргүзүлөт: диетаны сактоо, калориялуу, 
витаминдүү тамак сунуш кылынат. Катуу кармоочу түрүн дарылоодо, эгерде 
заара жолдорун таш тосуп калса жана башка учурда тезинен операция жасап, 
зааранын чыгышын калыбына келтирүү керек. 
БӨЙРӨК ҮСТҮНДӨГҮ БЕЗ — киши жана омурткалуу жаныбарлардын ички 
секреция органы; бөйрөктүн жогору жагынан орун алган. Б. ү. б. кыртыш 
(сырткы) жана мээ сымал (ички) катмардан турат. Кыртыш катмары 50дөй ар 
кандай гормондорду иштеп чыгарат. Анда минерал алмашууга таасир этүүчү 
альдестерон; углевод жана белок алмашууга катышуучу, ошондой эле 
организмдин коргоо реакциясын камсыз кылуучу — кортикостерон жана 
гидрокортизон; жыныс гормондору сыяктуу таасир берүүчү андроген, эстроген 
жана прогестерон гормондору пайда болот. 
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                                                           2 

Бөйрөк үстүндөгү без: 1— бөйрөк 
үстүндөгү без; 2— бөйрөк; 3— 
заара агуучу түтүк; 4— бөйрөк 
венасы; 5— бөйрөк артериясы. 

 
Алар жалпы кортикостероиддер деп аталат. Б. ү. б-дин кыртышынын шишигинде 
же анын көлөмү чоңоюп кеткенде гормону көп бөлүнүп Иценко-Кушинг оорусу 
пайда болот. Ал эми гормондор аз иштелип чыкса Аддисон оорусуна алып келет. 
Б. ү. б-дин мээ катмары 2 гормон — адреналин жана норадреналин бөлүп чыгарат. 
Алар нерв учтарына, жүрөк-кан тамыр системасына, алмашуу процесстерине 
таасир тийгизет. Бул гормондор мээ катмардын шишигинде өтө көп бөлүнүп 
чыгат. Б. ү. б-дин кызматы нерв системасынын көзөмөлүндө өтүп, башка ички 
секреция бездери менен тыгыз байланышта болот. 
БӨЙРӨК ҮСТҮНДӨГҮ БЕЗДИН ГОРМОНДОРУ, к. Гормондор.  
БӨРҮ ЖАТЫШ — теринин, былжыр челдин чалкан чаккандай дүрдүйүп 
кычышма оорусу. Организмдин аллергиялык реакциясынан (к. Аллергия), көп 
учурда айрым тамак-аш (айрыкча жумуртка, бүлдүркөн, шоколад, бал, айрым 
балыктар) жана дарылар (көбүнчө антибиотиктер) жакпаганда болот. Өнөкөт Б. 
ж. ички органдардын (боор, карын, ичеги жолдору, бөйрөк) ооруларына, зат 
алмашуунун бузулушуна, ичте мите курттардын болушуна же солгун өтүп жаткан 
өнөкөт сезгенүүлөргө — бадам сымал бездин (тонзиллит), мурун кобулдарынын 
(гайморит) же кулактын (отит) оорусуна да байланыштуу. 
Оору капысынан башталат. Кол, бут, чанда бетке бүдүрлөр чыгат. Бүдүрлөрдүн 
көлөмү жана формасы ар түрдүү, ачык мала кызыл, кээде ак' түстө болуп, ортосу 
томпоюп турат. Абдан кычышып, дүүлүгөт, көлөмү жана формасы өзгөрүлүп 
турат. Көп учурда бүдүрлөр бир нече сааттан кийин эле эч так калтырбай 
жоголот. Бүдүрлөр чыккан дене ысыйт, оорулуунун алы кетип, сабыркайт. Кээде 
ал өтө чоң болуп, жумшак таңдайдын, кулкундун, ички органдардын былжыр 
чели шишийт. Б. ж-тын бул формасы өтө оор өтөт. Мындай учурда тезинен врач 
чакыруу зарыл. 
Дарылоо врачтын көрсөтмөсү боюнча жүргүзүлөт. Бул учурда сүт, жашылча 
диетасы сунуш кылынат, аллергия пайда кылуучу тамак-аш, ошондой эле өткүр 
же сүрсүгөн тамак-аш жегенге болбойт. Катуу кармаган Б. ж-та организмден 
аллергенди (тамак же дары каражаттарын) тез чыгаруу (клизма жасап, суюктукту 
көп ичирип) зарыл. Өнөкөт Б. ж-та курортто дарылануу, деңизге түшүү, аба жана 
күн ванналары пайдалуу. Кычышууну азайтуу үчүн муздак компресс, жылуу 
ваннаны колдонуу жакшы; терини соданын эритмеси (1 стакан сууга 1 чай 
кашык), арак, календуланын тундурмасы менен сүртсө болот. Оорунун 
кайталанышынан сактануу үчүн кайсы тамак-ашка жана дарыга сезгич экендигин 
билип, аны колдонбоого аракеттенүү, врачтын көрсөтмөлөрүн так аткаруу талап 
кылынат. 
БӨТӨН НЕРСЕ — тканга же органга, дене көңдөйлөрүнө тери, дененин табигый 
тешиктери же жараат аркылуу кирген организмге жат ар кандай нерселер. 
Жараат аркылуу кирген Б. н. көбүнчө ок тийгенде (ок, снаряд сыныктары) терең 
жайгашкан органдарга, ткандарга кирет. Турмуш-тиричиликте тери аркылуу 
ийне, темирдин, айнектин майда сыныктары, ошондой эле жыгач, тикен жана 
башка кириши мүмкүн. Булар көбүнчө анча терең эмес тери катмарында же анын 
астындагы май клеткаларында, булчуңда, ошондой эле кээ бир органдарга кирип 
калган Б. н. көп учурларда инфекция пайда кылуу коркунучун туугузбайт, 
алардын тегерегине жаңы ткандар курчап өсүп өмүр бою кала бериши мүмкүн. 
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Учтуу нерсе, айрыкча ийне кирсе «денеде жылып жүрөт» деген түшүнүк туура 
эмес. Тканга кирген өтө ичке ийне кээде кыймылдын таасири менен бир аз гана 
жылышы ыктымал. Дененин көлөмдүү көңдөйүнө (мисалы, ич көңдөйү), ири кан 
тамырларга кирген Б. н. ордунан бир кыйла жылышы мүмкүн. 
Б. н. микроб менен булганган болсо, анын тегереги дайыма сезгенип, ириңдейт. 
Бул учурда врач-хирург операция жолу менен алып таштайт. 
Айрыкча манжалардын терисине кургак жыгач сыныктары же тикен кирсе, 
көбүргөн пайда болуп, ириңдейт, ошондуктан аларды ийне менен алып таштоо 
керек. Ал үчүн теринин тикен кирген жерин жана ийненин учун йоддун спирттеги 
эритмеси менен сүртүү талап кылынат. Тикендин учу сыртка чыгып турса искек 
же тырмактын учу менен сууруп чыгарса да болот. Жарааттын ордуна йод сыйпоо 
керек. 
Эгерде тикен тырмактын астына кирсе тезинен медициналык жардамга 
кайрылуу зарыл. 
Көздөгү Б. н. Көзгө бөтөн заттар чаңдуу шамалда, терезеси ачык жүрүп бара 
жаткан поездде, ошондой эле темирди, ташты жылмалаганда, жыгач араалаганда 
жана башка түшөт. Алардын учкан ылдамдыгына, өлчөмүнө, түрүнө жараша көз 
алмасынын үстүнө, коньюнктивага жана тунук челге же көздүн ичине кириши 
ыктымал. Мында көздөн жаш агып, жарыктан уялат, өйкөп оорутат. Айрыкча күч 
менен учуп кирген таш, металл, айнек, жыгач сыныктары коркунучтуу. Алар көз 
капталын тешип, көзгө кирип, анын ткандарын жабыркатат: көп учурда ириңдеп 
сезгениши мүмкүн. Жапа чеккен кишини тезинен врач — окулистке жеткирүү 
керек. Өз бет алдынча көзгө кирген затты чыгарууга аракеттенүү, көздү ушалоо 
коркунучтуу. Өндүрүштө кокустуктун алдын алууда санитария-гигиеналык 
шарттарды жакшыртуу жана коопсуздук техникасынын эрежелерин сактоо жана 
башка зарыл. 
Кулактагы Б. н. (металл шариктери, мончок, данек жана башка) балдарда көп 
кездешет. Кулак тешиги аркылуу курт-кумурска кирсе абдан оорутуп, өтө 
жагымсыз сезимди туудурат. Биринчи жардам көрсөтүүдө аларды өлтүрүү үчүн 
кулакка бир нече тамчы суюк өсүмдүк майын же бор спиртин куюу керек. Кулак 
ичиндеги нерсени өз бет алдынча алып таштоого аракеттенүү алардын андан ары 
тереңдеп кетүү коркунучун туудурат. Ошондуктан аларды алып таштоо үчүн адис 
— врачка кайрылуу зарыл. 
Ичеги-карын жолундагы Б. н. тамактануу убагында күлүү, сүйлөө, чүчкүрүү, 
кокусунан жөтөлүү жана башкалардан тамак-аш менен ар кандай Б. н. кулкунга 
(тамакта) тыгылып (сайылып) калышы ыктымал. Көбүнчө бүкүлү тамак-аш, 
майда сөөктөр, ошондой эле тигүүчүлөр ийнени, өтүкчүлөр майда мыкты тиштеп 
турганда байкоосуздан жутуп жиберип, тамагына туруп калат. Тамакка сайылган 
учтуу нерсени тез алуу зарыл; аны адис-врач алат. Б. н-ни алып таштагандан 
кийин анын орду бир нече күнгө чейин сыйрылгансып же сайгылашып ооруйт. 
Кызыл өңгөчкө көбүнчө кесек эт, тооктун сөөгү, ошондой эле кары кишилердин 
протездери жана башка тыгылып калат, ал тамактын өтүшүн кыйындатып, 
оорутат. Көп учурларда жутулган Б. н. кызыл өңгөчтөн карынга, ичегиге өтүп заң 
менен сыртка чыгат. Кээде карында, ичегилердин бир жеринде жылбай узакка 
туруп калышы, учтуулары алардын капталдарын тешип кетиши мүмкүн. Тезинен 
врачка кайрылуу керек. Мурундагы Б. н. көбүнчө балдарда жолугат. Алар мурунда 
көпкө чейин болуп ташка окшоп катып, көп тынчсыздантпайт. Мында мурун 
менен дем алуу кыйындап, бир жагынан ириңдүү суюктук агышы мүмкүн. 
Мурундагы Б. н-ни өзү алууга аракет. кылбай, врачка кайрылуу керек. Колко, 
кекиртек жана бронхтордогу Б. н. айрыкча балдарда өтө коркунучтуу. Оозго 
тыйын, топчу жана башка майда нерселерди салып ойноодо, чоң кишилер мас 
абалында бир нерселерди жутуп алышы мүмкүн. Дем алуу кыйындайт, ыкшып 
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жөтөлөт, аба жетпегендиктен өңү көгөрүп, Б. н. көпкө кармалса өпкө менен 
бронхтордун сезгенишин, өпкөдө ириң шишиктерин пайда кылышы мүмкүн. Ал 
өмүргө коркунучтуу; врачка тезинен кайрылуу зарыл. Алдын алууда кичинекей 
балдарга майда нерселер менен ойноого тыюу салуу, ошондой эле жемиш, 
мөмөлөрдү бергенде данектерин алып таштоо керек. 
БРОНХ АСТМАСЫ — бронхтордун кысылуусунан, былжыр челинин шишүүсүнөн 
жана какырык менен бүтөлүп калышынан мезгили менен капысынан дем 
кыстыктырып кармоочу аллергиялык оору (к. Аллергия). Аны менен кээ бир 
химиялык жана физикалык факторлорду — аллергенди сезгич кишилер ооруйт. 
Б. а. инфекциялуу аллергиялык жана инфекциясыз аллергиялык болуп бөлүнөт. 
Инфекциялуу аллергиялык түрүн бактериялар, вирустар жана башка микробдор 
пайда кылат. Ал көп учурда дем алуу органдарынын же мурундун кошумча 
кобулдарынын өнөкөт ооруларынын негизинде болот. Бул ооруларды козгоочу 
микроорганизмдердин тиричилик аракетинен, алардын ажырашынан, ошондой 
эле сезгенүү процессинен пайда болгон заттар аллерген болушат. Инфекциясыз Б. 
а-н ар кандай аллергендик заттар пайда кылат. Алсак, тамак-аш аллергендери 
(балык, жумуртка, шоколад, бал, сүт жана башка), чаң аллергендери (ар кандай 
чөптөрдүн гүл чаңчалары), үй буюм аллергендери (үйдөгү буюмдардын чаңдары, 
малдын, куштун жүнү), турмуш-тиричилик, химия жана дары-дармек 
аллергендери (антибиотиктер, кан, плазма, вакциналар) жана башка Б. а-нын 
пайда болушуна климат факторлору да таасир берет; оору жаз жана күз 
мезгилинде, шамал болгондо, аба температурасы кескин өзгөргөндө күчөйт. Б. а-
нын негизги белгиси дем кыстыгуу. Приступ бир нече минутадан бир нече саатка, 
ал тургай бир нече суткага чейин созулат. Приступтун жеңил түрү көпчүлүк 
учурда чуркаганда, же катуу корккондо дем алуу бир аз кыйындап, энтигип, 
жөтөлүп, эң жөнөкөй дарылоонун натыйжасында бат эле басылып калышы 
мүмкүн. Ал эми оор түрүндө оорулуу адам бир ордунда тура албай алдастап, 
денеси ысып, тамыры тез-тез согуп жана дем алуусу ылдамдап, энтигүү күчөйт. 
Өзгөчө оорулуунун дем чыгаруусу өтө кыйындайт да көкүрөгүнөн кышылдаган, 
чыйылдаган добуш чыгат. Оорулуу дем алуусун жеңилдетүүгө аракет жасап, 
оңтойлуу абалды издейт. Ошондуктан башын чалкалатып, моюнун бийик созуп 
отурууга аракет жасайт. Дем чыгаруу өтө кыйындагандыктан бара-бара көкүрөк 
көңдөйүнө аба толуп, моюн кан тамырлары көөп, оорулуунун эрини, бети көгөрө 
баштайт. Приступ аяктаганда дем чыгаруу жеңилдеп, жөтөл басаңдайт. Бирок 
өпкөнүн жана дем алуу жолдорунун калыбына келиши бир топ убакытка созулат. 
Приступтун алгачкы белгилери билинери менен тезинен врач чакыруу керек. 
Дарылоо жана алдын алууда врачтын көрсөтмөсү менен бронхтордун кысылуусун 
жоготуучу таблетка, аэрозоль, инъекция түрүндөгү дары заттар колдонулат. 
Бөлмөнү желдетип, башына бийик жаздык коюп, төшөгүн орундуу салып, 
горчичник, оңко коюу зарыл. Колун же бутун жылуу сууга салуу сунуш кылынат. 
Приступту алдын алууда аны пайда кылуучу аллергенди табуу жана аны четтетүү 
негизги максат. Бирок аллергенди аныктоо оңой иш эмес, анткени приступту бир 
эле аллерген эмес, бир нече аллерген пайда кылышы мүмкүн. Бул оору менен 
ооруган киши үчүн күндөлүк режимди туура сактоо өзгөчө мааниге ээ. Бөлмөдөгү 
буюмдарды, полду, терезени чаңдатпай суу чүпүрөк менен сүртүү керек. Күнүнө 
үч-төрт маал, өзгөчө жатар алдында бөлмөнү желдетүү зарыл. Бул бөлмөдө 
тамеки тартууга тыюу салынат; килем, шырдак сыяктуу артык баш буюмдардын 
болбогону жакшы. Туура жана сапаттуу тамактануу, этияттык жана акырындык 
менен денени чыңдоо, таза абада мүмкүн болушунча көп болуу, оорулуу адамга 
жолукпоо, врачтын көрсөтмөлөрүн так жана такай аткаруу гана Б. а-н алдын 
алууга мүмкүндүк берет. Б. а-н санаторий жана курорттук дарылоо кеңири 
жүргүзүлөт. Б. а. менен ооруган кишиге тоонун таза абасы да пайдалуу деп 
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эсептелет. Көпчүлүк оорулууларга (жүрөк бузула электе, астма күчөп кете электе) 
дарылоо гимнастикасы жакшы жардам берет. Ал өпкөнүн иштешин жакшыртат; 
бронхторду какырыктан тазалоого жардам берет; дем алуу булчуңдарын, 
айрыкча боор этти машыктыруу чоң мааниге ээ. Атайы дем алуу көнүгүүлөрүн, 
дарылоо физкультурасы боюнча врачтын көрсөтмөсүн үзбөй жасоо жакшы 
натыйжа берет. 
БРОНХИТ — бронхтордун сезгениши; дем алуу органдарынын көп учураган 
оорусу. Б-тин катуу кармоочу жана өнөкөт түрү бар. Катуу кармаган Б-ти 
жугуштуу ооруларды козгоочу микробдор пайда кылат. Ал мурун, коконун (к. 
Ларингит), кулкун (к. Фарингит) жана кекиртектин (к. Трахеит) сезгенүүлөрү 
менен коштолот. 
Бул дарттын пайда болушуна суукка урунуу, аба температурасынын кескин 
өзгөрүшү жана нымдуу абада көпкө болуу себеп болот, ошондуктан жылдын жаз 
же күз маалында көп кезигет. Ошондой эле тамеки тартуу, арак ичүү өнөкөт 
оорулардан организмдин начарлашы түрткү берет. Кээде Б. дүүлүктүргүч уулуу 
газ, эфир майлары, чаңдын таасиринен да болот. 
Катуу кармаган Б-те булчуң эт ооруйт, мурун бүтөт, көкүрөк кысылат. Андан 
кийин акырындап жөтөл күчөйт, аз болсо да какырык пайда болот, дене ысыйт. 
Оорулуу врачтын көрсөтмөсүн так аткарып, гигиеналык талапты сактаган учурда 
бир нече күндө толук айыгып кетет, кээде көпкө созулуп өнөкөт түрүнө өтүп 
кетиши мүмкүн. Катуу кармаган Б-ти туура эмес дарылоо, организмдин 
начарлоосу өнөкөт Б-ке алып келет. Ошондой эле жогорку дем алуу жолунун бат-
бат оорушу, бронхтун былжыр челине уулуу газдар, чаң көпкө таасир эткенде да 
болот. Б. кармаган кезде катуу жөтөлөт, боз-жашыл какырык чыгат. Терең дем 
алганда, жөтөлгөндө көкүрөк ооруйт; катуу басканда, тепкичтен көтөрүлгөндө 
дем кыстыгат, денеси ысыйт (37,5—38° чейин). Оору басаңдаганда бул белгилер 
жок болот же аз байкалат. Оору кышында күчөп, көбүнчө башка оорулар менен 
коштолот. Катуу кармаган Б-те анын формасы менен стадиясына жараша ар 
түрдүү дарылар берилет. Төшөккө жатуу, туура тамактануу, жылуу суюктукту көп 
ичүү (дан куурай кыямы менен чай, сода же минерал суусу кошулган сүт), бышкан 
картошканын буусу менен дем алуу, бутка горчица ваннасын жасоо жеңилдик 
берет. Өнөкөт Б-ти врач дарылайт, оору күчөп кеткенде ооруканада дарыланат. 
Оорулуу өз убагында врачка кайрылса дарылоо натыйжалуу болот. Оору күчөгөн 
кезде дары-дармектен башка оорулууну багууну жана гигиеналык шартты 
жакшыртып, оорулуу жаткан бөлмө жылуу, кургак жана жакшы желдетилип 
турулушу зарыл. Катуу жөтөлүп же болбосо деми кыстыгып кеткен учурда 
оорулууну кроватка же стулга колу менен таянтып отургузат. Какырыкты атайын 
хлораминдин 5%түү эритмеси бар түкүргүчкө түкүртүү керек. Оору күчөп турган 
учурда витаминдүү, белоктуу тамак берилет, анткени какырык арбын чыкканда 
организм белокту көп жоготот. Атайын дарылоо гимнастикасын жасап, туура, 
терең дем алууга үйрөтүү талапка ылайык. 
Өнөкөт жана катуу кармаган Б-ти алдын алууда организмди чыңдоонун мааниси 
чоң. Абада көпкө болуу, суу процедуралары организмдин жугуштуу ооруларга 
туруктуулугун арттырат. Организмди чыңдоо процедураларын акырындык 
менен ар кимдин өзгөчөлүгүнө жараша жүргүзүү зарыл. Организмди чыңдоону 
аба ваннасынан баштоо оң. Бул процедурага көнгөндөн кийин денени адегенде 
нымдалган андан кийин сууланган сүлгү менен сүртүү, кийинчерээк 30—32° суу, 
акырындык менен күнүгө температурасы төмөндөтүлгөн суу куюнуш керек. Б-ти 
алдын алууда төмөнкү ооруларды: мурундун былжыр челинин сезгениши, 
тонзиллитти, мурундун кошумча кобулдарынын ооруларын өз убагында 
дарылоо, абанын булганышына каршы чараларды жүргүзүү зарыл. , 

 
www.bizdin.kg

110



БРОНХОГРАФИЯ — кекиртекти жана бронхторду рентген контрасттуу заттарды 
жиберип, рентгенологиялык изилдөө методу. Б. кекиртек, өпкө жана бронхтогу 
ооруларды (түрдүү шишиктерди, туберкулёз, бронхоэктаза жана башка) 
аныктоодо, өнөкөт сезгенүү ооруларды операцияга даярдоодо, дарылоонун 
натыйжасын текшерүүдө колдонулат. Оорулуунун жалпы абалы начар убакта, 
жүрөк-кан тамырдын, бөйрөктүн катуу ооруларында жана башка Б. жасоого 
болбойт. ( 
БРОНХОСКОПИЯ — атайын аспап — бронхоскоптун жардамы менен дем алуу 
жолдорун изилдөө ыкмасы. Б. диагноз коюу жана дарылоо максатында, ошондой 
эле кекиртек менен бронхтон бөтөн заттарды алып салуу үчүн колдонулат. 
Оорулуунун абалы начар убакта Б. жасоого болбойт. 

  

Солдо:-бронхоэктаз менен ооруган кишннин бронхограммасы 
(бронхоэктазда кеңейген бронх көрүнүп турат); оңдо салыштыруу үчүн соо 
кишинин бронху берилген. 

 
БРОНХОЭКТАЗ — бронхтун айрым бөлүктөрүнүн кеңейиши жана 
деформацияланышы менен мүнөздөлгөн дем алуу органдарынын оорусу. Б. 
тубаса жана кийин пайда болгон болуп бөлүнөт. Тубаса Б. аз кезигет. Кийин пайда 
болгон Б-га өнөкөт бронхит, өпкөнүн сезгениши, грипп, балдардын жугуштуу 
оорулары (көк жөтөл, кызылча) жана башка себеп болот. Сезгенишинде анын 
булчуңдуу кабыгы какырык толуп, ошол учурда жөтөлгөндө пайда болгон басым 
анын капталына таасир этип кеңейтет. Оорунун эң алгачкы белгилери 
сезилгенден баштап, өтүшүп кеткенге чейин үч стадияга бөлүнөт. Биринчи 
стадиясында бронхтордун ички былжыр чели сезгенет. Экинчи стадиясында 
бронхтун бардык катмары жабыркап анын тегерегиндеги катмарга чейин жетет. 
Үчүнчү стадиясында сезгенүү бронхтордон өтүп өпкөнүн ткандарына жайылып, 
өпкөнүн өнөкөт ириң оорусуна окшоштук байкалат. Анын өнөкөт түрү улам 
күчөйт. Аз сандагы, көлөмү кичине Б. көпкө билинбейт. Көлөмү чоңоюп, көбөйүп 
кеткенде, оорулуу чыйрыгып, катуу жөтөлө баштайт. Ириңдүү, сасык какырык 
өтө көп (айрыкча эртең менен) бөлүнөт (кээде суткасына 1 лге жетет). Күчөп 
кеткенде кан түкүрөт. Оору күчөп турган мезгилде ооруканага жаткырылат. 
Сезгенүү процесси басаңдап калганда, эң оболу врачтын көзөмөлү менен 
бронхтордон какырыкты чыгаруучу дарылоо жүргүзүлөт. Курортто, санаторийде 
дарылануу сунуш кылынат, ошондой эле жалпы организмди чыңоо зарыл. 
Бронхтордун бир жагы белгилүү өлчөмдө жабыркаса хирургиялык жол менен 
дарылайт. Б-ды алдын алууда дем алуу органдарынын катуу кармаган жана 
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өнөкөт ооруларын өз убагында туура дарылоо зарыл. Бронхтун сезгенүүсүн күчөп 
кетүүдөн алдын алууда эмгек гигиенасын сактоо, дем алуу гимнастикасын жасоо 
жана витаминдүү тамактануунун мааниси чоң.  
БРОНХТОР — дем алуу кекиртегинин (трахеянын) бутакчасы; ал аркылуу өпкөгө 
аба келет жана өпкөдөн аба чыгат. Трахея көкүрөк көңдөйүнө келгенде оң жана 
сол биринчилик Б-го бөлүнүп, оң жана сол өпкөгө кирет. Андан ары дагы майда 
бутактарга — экинчилик Б-го бөлүнүп, бронх дарагы пайда болот. Биринчилик Б-
дун диаметри 1,5—2 см, ага диагноз коюу жана бөтөн нерселерди чыгаруу үчүн 
атайын аппаратты — бронхоскопту киргизүүгө болот. Эң майда микроскопиялык 
түзүлүштөгү Б. бронхиолалар деп аталат. Алардын учтарында альвеолалардан 
түзүлгөн өпкөнүн дем алдыргыч тканы жайгашкан. Б. кемирчек шакекчелерден 
жана жылма булчуңдан турат. Майда Б-дун булчуңдары бронх астмасында 
рефлекстүү жыйрылат. Б-дун ички бети ыргалма эпителийлүү былжыр чел менен 
капталган. Бул эпителийдин клеткаларында түкчөлөр болуп, алар дем алуу 
жолуна түшкөн бөтөн нерселерди (чаң жана башкалар) кыймылы менен кайра 
чыгарат. 
БРУЦЕЛЛЁЗ — жаныбарлардын жана адамдын нерв, жүрөк-кан тамыр 
системасын жана сөөк-муундарын жабыркатуучу жугуштуу оору. 
Б-ду бруцелла уруусундагы бактериялар козгойт. Ал сырткы чөйрөнүн таасирине 
(суукка) туруктуу келет. Козгогучу жер кыртышында, жүндө, териде, сүттө жана 
сүттөн даярдалган азыктарда бир нече айга чейин сакталат. Б. менен кой, эчки, 
бодо малдар (уй, топоз), бугу, айрым учурларда ит, үй канаттуулары, 
кемирүүчүлөрдүн кээ бир түрлөрү (чычкан) ооруйт. Оорунун козгогучу туут 
мезгилинде жатындын суюктугу, чарайнасы, малдын сүтү, заарасы, заңы жана 
башка менен сыртка бөлүнүп чыгып, жер-сууну булгайт. Б. менен ооруган мал 
көпчүлүк учурда өлүү тууйт. 

  

Дем алуу органдарынын 
схемалык көрсөтүлүшү 
(бронхтун үстүндөгү өпкө 
тканы алынып ташталган): 
1—3— бронхтор, 4— өпкө, 5— 
кекиртек. 

Кишиге дарттын козгогучу негизинен булганган же чийки сүттү ичкенде жана 
андан даярдалган тамак-ашты (сыр, май, быштак жана башка), чала бышырылган 
этти жегенде, ылаңдуу малды бакканда, аларды туудурганда, колдун терисиндеги 
майда жараат, кесиктер аркылуу, ошондой эле булганган аба менен дем алганда 
жугушу мүмкүн. Б. мал чарбасында иштегендерде (койчу, уйчу, саанчы, зоотехник, 
ветеринариялык кызматкерлер), малдан алынган азыктарды чыгаруучу жана 
тери жүн иштетүүчү өнөр жайларда иштеген жумушчуларда көп кездешет. Оору 
клиникалык белгилеринин өтө көп түрдүүлүгү менен мүнөздүү. Оорунун алгачкы 
белгиси козгогуч жуккандан 2—3 жума өткөндөн кийин (инкубациялык мезгил) 
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билинет. Мында алы кетип, чыйрыгып, эти ысыйт, башы ооруп, кара тер басат. 
Оору кээде капысынан катуу башталат: баш катуу ооруп, дене температурасы 
39—40°ка жетет, тер басып уйкусу качат, чыйрыгып алы кетет, булчуңдары, 
муундары кыймылдатпай катуу ооруйт. Кан тамырлар, нерв системасы жана 
сөөктөр, муундар жабыркап, кээде психиканын бузулушу байкалат. Б. оорусу 3 
айга, айрым учурда 1—2 жылга чейин созулат. Оору өнөкөт түрүнө өтүп кетсе, 
оорулунун ишке жөндөмдүүлүгү төмөндөп, жумушка жараксыз (инвалид) болуп 
калат. Кош бойлуу аялдардын боюнан түшүп калышы мүмкүн. Оорунун алгачкы 
белгилери билинери менен врачка кайрылуу зарыл. Ооруну ооруканада 
дарылайт. Б-дун алдын алуу үчүн ылаңдуу малды өз убагында таап, аны соо 
малдан бөлүү же союп жок кылуу, терисин 2 ай туздоо, жүнүн бромдуу метилге 
чылоо сунуш кылынат. Б. чыккан чарбаларда санитариялык, зооветеринариялык 
эрежелерди туура сактоо, дезинфекция жүргүзүү, мал төлдөгөн короо-жайларда 
малдын чарайнасы, чөбү менен булганган кыкты, төшөлмөлөрүн өрттөө керек. 
Мал чарбасында, жаныбар сырьёлорун иштетүүчү өнөр жай ишканаларында (эт, 
сүт комбинаты, жүн, тери иштетүүчү ишкана жана башка) иштегендерди жыл 
сайын медициналык атайын кароодон өткөзүп, аларды алдын ала ооруга каршы 
эмдеп туруу; атайын кийимдер (резина өтүк, резина кол кап, комбинезон, атайын 
халат), өздүк гигиеналык каражаттар (сүлгү, самын, кол жуугучтар, 
жугушсуздандыруучу химиялык заттар жана башка) менен камсыздандыруу; 
өздүк жана коомдук гигиеналык эрежелерди туура сактоо, иштен кийин жана 
тамактануунун алдында, өзгөчө колду самындап таза жууп туруу керек. Мындай 
жерде өспүрүмдөр, кош бойлуу аялдар иштөөгө болбойт.  
БУЛГАНЧ СУУЛАР (ыплас суулар) — адамдын чарбалык, турмуш-тиричилик же 
өндүрүш процессинде булганган жана калк жашаган жерден, өнөр жай 
ишканалардан канализация аркылуу чыгарылган суу. Суунун булганчтыгына 
жараша механикалык (тундуруу, чыпкалоо), химиялык, биологиялык тазалоо 
ыкмалары колдонулат. Б. с-ды бөлүү, кайра иштетүү жана тазалоо маселелерин 
туура чечүү калктуу жерлерди санитария-эпидемиологиялык жактан коргоо, суу 
менен камсыз кылуучу булак катары ачык көлмөлөрдү колдонууга мүмкүндүк 
берет. Биздин өлкөдө Б. с-ды тазалоо деңгээли жана аны ачык көлмөгө коё берүү 
шарты «Сууларды булганч суу менен булгануудан сактоо эрежелеринде» 
чектелген.  
 
БУЛЧУҢДАР, к. Булчуң системасы.  
БУЛЧУҢДАРДЫН ТҮЙҮЛҮШҮ — булчуңдардын капысынан эрксиз жыйрылышы. 
Нерв системасынын ооруларында (талма, селейме, невроздор), ууланганда, зат 
алмашуу жана ички секреция бездеринин иши бузулганда болот. Себептерине 
жараша капысынан кармайт же мезгили менен кайталанып турат. Кээ бир 
оорулууларды чочутканда (капысынан катуу үн чыкканда; ийне менен сайганда), 
терең дем алганда, өтө ысык бөлмөдө, ичкиликти көп ичкенде булчуңдар түйүлөт. 
Ал бир аз убакытка созулат, көбүнчө катуу ооруйт. Дени соо киши көп басканда, 
ошондой эле сууда сүзгөндө көбүнчө балтыр булчуңдары түйүлөт.  
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Балтыр булчуң түйүлгөндө 
өзүнө өзү жардам көрсөтүү: бир 
кол менен буттун башын түзөп, 
экинчи кол менен балтыр 
булчуңду ушалоо (стрелка 
менен кыймылдын багыты 
көрсөтүлгөн). 

Басып жүргөндө булчуң түйүлсө, бир кол менен буттун кетменин кыймылдатып, 
ошол мезгилде экинчи кол менен балтыр булчуңду өйдө-ылдый сылоо керек. 
Отурганда же жатканда булчуң түйүлсө, тез ошол буттун таманын жерге текши 
тийгизип туруу оң. Булчуңу көп түйүлгөн кишиге алыска сүзүүгө болбойт. Жалпы 
булчуңдар түйүлгөн приступта (мисалы, талма) киши эстен танып жыгылып 
калышы мүмкүн. Бул убакта тезинен врач чакыруу зарыл. Врач келгенче оорулуу 
бир жерин кокустатып албасын үчүн кармап туруу, башына жумшак нерсе төшөп 
жана тилин чайнап албасын үчүн оозуна кашыкты чүпүрөккө ороп тиштин 
ортосуна коюу сунуш кылынат. Б. т. — демейде оорунун белгиси, андыктан 
врачка кайрылып, себебин табуу жана дарылоо керек. 
БУЛЧУҢ ИШИ — булчуңдарды түзүүчү, дүүлүгүү жана жыйрылуу касиетине ээ 
болчу талчаларынын иш-аракети. Бардык булчуңдардын негизги касиети анын 
жыйрылуу жөндөмдүүлүгү болуп эсептелет. Скелет булчуңдарынын иши 
(дүүлүгүү жана жыйрылуу) борбордук нерв системасынан келген нерв 
импульстарынын таасири астында гана болот. Булчуңдар жыйрылып, белгилүү 
иш аткарат. Булчуңдар нерв импульстарынын таасиринен ийкемдүүлүгүн 
өзгөртүү касиетине жараша алар иштегенде узундугун кыскартат. Булчуңдарда 
пайда болгон тартылуу тарамыштар аркылуу скелет сөөгүнө берилет. Эгерде 
булчуңдардын тартылуу күчү муундун каршылык күчүнөн чоң болсо, кыймыл 
пайда болот. 
Булчуңдардын иш-аракети денени мейкиндикте жана дене бөлүктөрүн бири 
бирине салыштырмалуу кыймылга келтирүүчү — динамикалык, дене бөлүктөрүн 
белгилүү абалда кармап туруучу статикалык болуп экиге бөлүнөт. Демейде 
булчуңдардын динамикалык иши бири бирин толуктап, статикалык иш-
аракетинин негизинде динамикалык иш аткарылат. Булчуңдар скелет сөөгүнө 
бекиген жерине жана түзүлүшүнө карата ар кандай кыймыл аткарат. Булчуң 
муунду бүгүүчү жана жазуучу, ичке жана сыртка буруучу болуп айырмаланат. 
Скелет булчуңдары кыймыл функциясын гана аткарбастан, өзгөчө сезүү органы 
болуп да эсептелет. Анда жайгашкан рецепторлор жыйрылуу жана жазылууда 
козголуп, өзүнүн сигналдарын борбордук нерв системасына берет. 0шондой эле 
скелет булчуңдары жылуулук пайда кылуучу орган болуп, анда пайда болгон 
жылуулук дене температурасынын туруктуулугун сактайт. 
Булчуңдун узун булчуң талчалары (миофибриллдер) негизги жыйрылтуучу 
механизми болуп, алар жыйрылтуучу белоктор — миозин жана актинден турат. 
Актин менен миозин талчалары бардык миофибриллдерде биринен сала бири 
узунунан жайгашат. Миофибриллдердин (булчуңдардын) жыйрылуусунан актин 
менен миозин талчаларынын ортосунда молекулалык байланыш (көпүрөчө) 
түзүлүп, актин талчасы миозинге тартылат, натыйжада миофибрилл талчасы 
кыскарып, булчуң жыйрылат. Ал эми миофибриллдер бошоңдош үчүн актин 
менен миозиндин ортосундагы байланыш үзүлүп, талчалар өз ордуна келет да 
миофриллдер узарат (булчуңдар бошоңдойт). Булчуңдардын күчү булчуң 
талчаларындагы миофибриллдердин санына жараша болуп, жакшы өөрчүгөн 
булчуңдарда көп, начар өөрчүгөндөрдө аз болот. Дайыма машыгуу, кара жумуш 
иштөөдөн булчуң талчаларында миофибриллдер көбөйүп, булчуң күчү артат. 
Булчуңдар дайыма жумуш иштеп турса кишинин жүрөгүнүн иши, кан айлануусу 
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жана газ алмашуусу жакшырат. Булчуңдун ишине аденозин үч фосфат (АТФ), 
креатинфосфат, кычкылтек керектелет. Көнүгүүнүн натыйжасында жогоруда 
айтылган заттар үнөмдүү колдонулат. Ошондой эле организмдин кычкылтектин 
азайышына чыдамдуулугу анын жалпы туруктуулугун айгинелейт. 
Көнүгүүлөрдүн натыйжасында булчуң жакшы жетилип, күчү көбөйөт, аз чарчайт. 
Булчуңдар жумуш аткарганда кычкылтекти көп керектейт, ошондуктан аны 
канааттандыруу үчүн кан тез айланып, жүрөктүн согуусу 200гө (нормада 75), 
кандын минуталык көлөмү 20—25 лге (нормада 5 л) чейин жетет; демигүү пайда 
болуп, газ алмашуу (диффузия) жогорулайт. 
Жылма булчуңдар ички рефлекстердин таасиринен автоматтык түрдө 
жыйрылып турат. Мисалы, карын жана ичегиге тамак барганда алардын жылма 
булчуңдары перистальтикалык кыймылга келет. 
Жүрөк булчуңдары башка булчуңдардан айырмаланып өзгөчө ритм жана күч 
менен автоматтык жыйрылуу касиетине ээ. Жүрөктүн булчуңдары өмүр бою өз 
ишин токтотпойт. Жүрөктүн жыйрылышын, согуу күчүн, ритмин нерв системасы 
жөнгө салып турат.  
БУЛЧУҢ СИСТЕМАСЫ. Адамдын денесинде орто эсеп менен бөөдөн ашык ар 
түрдүү формадагы жана түзүлүштөгү булчуң эттер бар. Алар чоюлууга, 
кыскарууга, жооноюуга жана ичкерүүгө жөндөмдүү. Булчуңдардын бир түрү — 
туура ала булчуң тканынан, экинчиси жылма булчуң тканынан турат. 
Туура ала булчуңдар негизинен скелет булчуңдарын түзөт. Булчуңдар 
кыймылдоо, жумуш аткаруу мезгилинде көп энергия бөлүп чыгарат. Ал 
энергиянын 30%и механикалык иш аткарууга жумшалат. Ал эми анын 70%и 
жылуулукка айланат. Ошентип булчуң системасы денедеги жылуулук пайда 
кылуучу эң күчтүү генератор да болуп эсептелет. Эгерде булчуңдарды 
туурасынан жука кесип карасак, анда ар бир булчуң өзүнчө талтал жипчелерден 
турарын көрөбүз. Ал жипчелер бири-бири менен байламта ткандар менен 
туташып, булчуңдарды түзөт. Булчуң жипчелерин туташтыруучу байламта 
ткандар ар бир булчуңдун учунда булчуң тарамыштарына айланат (к. Тарамыш). 
Бул тарамыштардын жардамы менен булчуңдар сөөктөргө бекийт. Сөөккө 
бекүүчү тарамыштардын талчалары кыл аркан сыяктуу оролуп, чоюлганда 
өзүнүн алгачкы узундугунан 4%ке чейин узарат. 
Денедеги бардык булчуңдардын жетишерлик өлчөмдө кан тамыры жана 
нервдери болот. Ошондуктан, булчуңдарда зат алмашуу жүрүп, иши ойдогудай 
тартипке салынып турат. 
Булчуңдар сырткы көрүнүшү боюнча узун, кыска, жазы, жумуру, тегерек жана түз 
болот. Ал эми аткарган милдетине карата булчуңдар жумдургуч, ачтыргыч, 
бүктүргүч, жаздыргыч, денеге жакындатуучу жана денеден алыстатуучу болуп 
бөлүнөт. Сөөккө бекүүчү учтарынын саны боюнча булчуңдар бир ача, эки ача, үч 
ача жана төрт ачалуу болот. Ар кандай топтогу булчуңдардын функциялары ар 
түрдүү. Кол-буттун булчуңдары басып жүрүүдө жана ар кыл. кара жумуш 
аткарууда башкы роль ойнойт. Айрыкча киши үчүн эмгек органы болуп калган 
колдун кыймылы көп түрдүү. Ийин муунундагы кыймылды бир учу ийин 
курчоосунун сөөктөрүнө, ал эми экинчи учу карууга бекиген булчуңдар аткарат. 
Кишинин манжаларынын абдан чебер кыймылы билекке, кырк муунга жана 
алакан сөөктөрүнө жайгашкан көп булчуңдардын жыйрылуусу жана жазылуусу 
менен болот. Ал булчуңдар манжа сөөктөрү менен узун тарамыш аркылуу 
байланышкан. Кишинин буттарынын булчуңдары кабелтең, демек булар колдун 
булчуңдарынан күчтүү болот. Бут басып жүрүү функциясын аткарат жана 
дененин бүт салмагын көтөрөт. Кишинин жото жилигинин арткы бетинде жаткан 
балтыр булчуңу өтө күчтүү өөрчүгөн. Бул булчуң жыйрылып бутту тизеде бүгөт, 
согончокту өйдө көтөрөт жана буттун кетменин сыртка бурат. Мындай кыймыл 

 
www.bizdin.kg

115



басуу жана жүгүрүүдө маанилүү. Кишиде соору булчуңдары да жакшы өөрчүгөн. 
Булар жамбаш сөөккө жана кашка жиликке бекийт. Соору булчуңдары 
чыйралышып жамбаш муунду былк эттирбейт. Бул биздин денебиздин тик туруу 
абалын сактоодо чоң роль ойнойт. Омуртка булчуңдары бут булчуңдары менен 
кошулуп, кишинин денесин тик абалда кармап турууга катышат жана башка 
кыйла функцияларды аткарат. Желке булчуңдары бир учу менен баш сөөккө, ал 
эми экинчиси менен тулку сөөктөрүнө бекийт. Булар жыйрылып башты 
шылкыйтпай түз кармайт. 
Дененин тик абалын сактоодо омуртка булчуңдардын мааниси зор; булар 
омуртка тутумун бойлоп жайгашып, артка багытталган кыр урчуктарына бекийт. 
Көкүрөк булчуңдары колдун жана дем алуу кыймылдарына катышат. Мисалы, 
төштүн чоң булчуңу колду ылдый түшүрүүгө жана терең дем алууга катышат. 
Курсак булчуңдары ар түрдүү функцияларды аткарат. Тулку бойдун эңкейүүсү, 
капталга кыйшаюусу, оңго, солго бурулуусу ушул булчуңдардын ар кайсы 
тобунун жыйрылышына байланыштуу болот. Ич булчуңдар чогуу жыйрылганда 
курсактын бети курсак көңдөйүндөгү ички органдарды басып пресс сыяктуу 
кысат. 
Баш булчуңдары кызматына жараша чайнаткыч жана ымдооч болуп эки топко 
бөлүнөт. Сүйүнүү, өкүнүү, кубануу, жек көрүү, ойлонуу, кыжырлануу, үрөй учуу, 
таңыркоо жана башка кишинин жүзүнүн ырайын өзгөртөт. Беттин ушундай 
өзгөрүп кыймылдашы — мимика-ымдооч булчуңдардын жыйрылышы жана 
жазылуусу менен болот, булардын бир учу адатта баш сөөккө, экинчиси териге 
бекиген. Ымдооч булчуңдар кишиде жана маймылдарда гана жакшы өөрчүгөн. 
Чайнаткыч булчуңдар жыйрылып, астыңкы жаакты көтөрөт. Андан башка бул 
булчуңдар алмак-салмак таасир көрсөтүү менен астыңкы жаакты оңго-солго, 
алга-артка бир аз кыймылдатат. 
Булчуңдардын ичинен түзүлүшү боюнча жүрөк булчуңу өзгөчө орунда турат. 
Жүрөк булчуңу скелет булчуңуна да окшобойт. Жүрөк булчуңу өмүр бою өзүнчө 
бир ыргак менен жыйрылып жана бошоңдоп турат. 
Жылма булчуңдар негизинен артерия, вена жана лимфа тамырларынын 
беттерин, тамак сиңирүүчү органдарды, дем алуу органдарын, өт баштыгын, 
табарсыкты жана жатынды түзөт. Жылма булчуңдар чачты тургузат, тери 
бездерин курчайт. Керектүү учурда көздүн карегин чоңойтот жана кичирейтет. 
Жылма булчуңдар өмүр бою өтө кылдат, бир калыпта жыйрылып жана бошоңдоп 
иштейт. Ошонун негизинде адам уктап жатса да анын ичкен тамагы тамак 
сиңирүүчү система аркылуу акырындап жылып жана сиңе берет. Жылма 
булчуңдардын бул ишин вегетатив жана борбордук нерв системасы башкарат. 
Булчуң системасы адам жашына жараша өзгөрүп жана өсүп турат. Баланын 
булчуң эти анын жалпы салмагынын 23%ин гана түзөт. Сегиз жаштагы баланын 
булчуң эти анын жалпы салмагынын 27%ин, ал эми 15 жашка толгондо 33%ке 
чейин өсөт. Адам бойго жеткенде бул салмак 35 — 40%ке чейин көбөйөт. 
Ымыркай баланын булчуңдарында кан тамырлар менен нервдер жетиштүү 
болгону менен бириктиргич ткандар начар өөрчүгөн. Бара-бара жипчелери 
жооноюп, булчуңдар өздөрүнүн туруктуу түрлөрүнө айланат жана аларга күч 
кирет. Каргыш менен тарамыштардын сөөктөргө бекүүчү аянттары чоңоёт, 
акырындап Б. с-нын түзүлүшү боюнча эркек бала кыз баладан айырмалана 
баштайт. Ал эми адам улгайган жана карыган сайын анын булчуң системасы 
акырындап алсызданып, салмагы 30%ке чейин азаят. 
Булчуң системасынын оорулары. Өөрчүү кемтигинде диафрагманын өөрчүшү 
бузулуп, чурку пайда болот. Зат алмашуу бузулганда, сезгенүү процессинде, 
шишик пайда болгондо, травмада, ошондой эле ири артериялар бүтөлүп калганда 
анын тегерегиндеги булчуң тканы бузулат. Ар кандай себептерден булчуңдар 
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начарлап, булчуң талчалары ичкерет. Кары кишилерде булчуңдун атрофиясы 
физиологиялык кубулуш болуп эсептелет. Кээде нерв системасынын 
ооруларында, жалпы организмди ууландыруучу ооруларда, булчуңдун функциясы 
бузулганда атрофия болушу мүмкүн. Булчуңдун гипертрофиясы демейде 
физиологиялык жана машыгуудан болот. Булчуң гипертрофиясы кээ бир тукум 
куума ооруларда байкалат. 
 

  

Кишинин булчуң системасы: 1—бет булчуңдары; 2—моюндун тери 
алдындагы булчуңу; 3— салаа сымал булчуң; 4— көкүрөктүн чоң 
булчуңу; 5— билек булчуңу; 6— курсактын кыйшык булчуңу; 7 — сан 
булчуңдары; 8— сандын төрт баштуу булчуңунун тарамышы; 9— 
манжаны жазуучу узун булчуң тарамышы; 10—манжаны жазуучу узун 
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булчуң; 11— кол манжасын бүгүүчү булчуң; 12 — курсактын түз 
булчуңу; 13— ийиндин эки баштуу булчуңу; 14— кабырга арасындагы 
булчуң. 

 
Булчуңдун шишик оорулары аз кезигет. Б. с-нын сезгенүү ооруларынан миозит 
көп кездешет. Абсцесс — болгон учурда хирургиялык жол менен дарылайт. 
Булчуң урунганда ооруп, шишип чыгат (к. Кокустатуу). Булчуң үзүлүп кетсе 
операция жасап тигет, бир аз айрылса, таңып койсо эле бүтүп калат. Булчуң өтө 
жабыркаса тырык болуп, контрактурага алып келет. Булчуңдун кызматын 
калыбына келтирүүдө массаж, айыктыруу физкультурасынын мааниси чоң.  
БУЛЧУҢ ТКАНЫ — жаныбар жана киши организминдеги жыйрылууга 
жөндөмдүү ткандар. Б. т. жылмакай жана туура ала булчуң болуп бөлүнөт. Ал эми 
туура ала булчуң скелет жана жүрөк булчуң тканына айырмаланат. 
Жылмакай Б. т. ички органдардын жана кан тамырлардын керегесинин 
булчуңдуу катмарын түзөт. Жылмакай Б. т-нын клеткалары уз. 15—500 мкм 
келип, сүйрү формада болот да, борбору булчуңдун жыйрылышына жараша 
өзгөрүлүп турат. Клетканын цитоплазмасында эң ичке булчуң талчалары — 
миофибриллдер же миофламенттер бар. 
Скелет Б. т. узунунан келген көп борборлуу туура тилкелүү цилиндрге окшоп, 
учтары учтуу же тоголок болгон талчалардан турат. 
Жүрөк Б. т. целомдук эпителийден мезенхимага айланып, андан миобласттар, 
жүрөктүн булчуң клеткалары кардиомиоциттер келип чыгат. Кардиомиоциттер 
булчуң талчаларын пайда кылып, бири-бири менен байланышып турган булчуң 
талчаларынын торчосун — миокардды түзөт. Жүрөк булчуң тканынын 
клеткаларынын борбору, талчалардын ортосунда жайланышып, скелет булчуң 
тканынан айырмаланып турат.  
БУРСИТ — муундардын былжырлуу баштыкчасынын сезгениши. Көбүнчө 
чыканак, ийин, тизе, кызыл ашык, жамбаш муундары жабыркайт. 
Катуу кармама Б. демейде кырсыкка чалдыгуунун кесепетинен же ириңдүү 
оорулардын, мисалы, сыздоок, чыйкан, остеомиелит жана башка, ошондой эле 
жугуштуу оорулардын (грипп, бруцеллёз жана башка) кабылдоосунан болот. 
Өнөкөт Б. кесипке байланыштуу пайда болуп, көбүнчө тоо-кен жумушчулары, жүк 
көтөргөндөр, паркет тазалагандар, спортсмендерде көп жолугат. Катуу кармама 
Б-те муундун тушу кызарып, шишимик тартып ооруйт. Муундун кыймылы азаят, 
кээде эт ысып, жалпы абал начарлайт. Ал күчөгөндө сезгенүү муунга (к. Артрит) 
же жумшак тканга өтүп, тери алдында же булчуң арасында флегмона пайда болот. 
Күчөп кеткенде ал жер тешилип, көпкө айыкпайт, кээде операция жасоого туура 
келет. Ошондуктан оорунун алгач белгилери билинер замат врачка кайрылуу 
зарыл. Өнөкөт түрүн күчөтпөй дарылоо керек. Кырсыкка чалдыгуудан Б-ти 
болтурбоо үчүн муундарды коргоочу таңгак жана башка коргонгучтарды 
пайдалануу зарыл. Муундун тушундагы тери жабыркаса дезинфекциялоочу 
заттарды жакшылап сыйпоо, ириңдүү ооруларды өз убагында дарылоо чоң 
мааниге ээ.  
БУТ — таяныч жана кыймыл органы. Б-тун функциясы негизинен үчкө бөлүнөт: 
бут дененин таянычы (туруп туруу, денени тик абалда кармоо), денени кыймылга 
келтирет (басуу, чуркоо жана башка) жана секиргенде, чуркагандагы күчтү 
амортизациялайт. Б. бири-бири менен муун аркылуу бириккен үч бөлүктөн: сан, 
балтыр жана бут кетменинен турат. Б. дененин тулку менен бут курчоосу аркылуу 
биригет. Б-тун кыймылы колдукуна салыштырганда азыраак. Б-тун скелети — 
кашка жиликтен, балтырдын эки сөөгү — чоң жана кичине жилинчик сөөктөн, 
бейбелчек жана шыйбылчактан жана манжа сөөктөрүнөн турат. Кашка жиликтин 
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жогору жагы жамбаш сөөгүнүн чуңкурунда шар сымал муун баштыгы аркылуу 
бекийт.  

 
Кашка жиликтин төмөн жагы шыйрактын жото жилик менен блок сымал тизе 
муунун түзөт. Сан булчуңдары алдыңкы, арткы жана ичке имерилтүүчү 
булчуңдардан турат. Шыйрак сөөктөрү бири-бири менен кыймылсыз бириккен, 
төмөнкү учтары бут кетмени менен кызыл ашык муунун түзөт. Шыйрак 
булчуңдары бут кетмени менен манжаларды кыймылга келтирип туруучу 
алдыңкы, арткы, сырткы булчуңдардан турат. Б-тун кетмени туруп турганда 
басканда таяныч кызматын аткарат.  
БУТ КИЙИМ адамдын бутун айлана чөйрөдөгү терс таасирлерден (ысык, суук, суу, 
чаңдан, жарааттануудан жана башка) сактоо үчүн кийилет. Колдонулуусу боюнча 
тиричилик жана атайын —спорттук, медициналык (ортопедиялык), өндүрүштүк 
болуп бөлүнөт. Бут кийимге бир катар санитария-гигиеналык талаптар коюлат: 
ал бут кетменинин кыймылдуулугун сактап, тамандын жалпайышына жол 
бербей, басканда салмакты азайтып, тамандын анатомия-физиологиялык 
өзгөчөлүктөрүнө терс таасир тийгизбей; кан айлануусуна тоскоол болбой; бутту 
кысып оорутпай жана аба ырайына, климат, эмгек, турмуш-тиричилик шартына 
ылайыктуу болууга тийиш. Бут кийим тамандан 10—15 мм узунураак болуп, баш 
бармак бут кийимдин тумшугуна такалбай, бүгүлбөй турушу керек. Таман 
жалпактыгы пайда болбос үчүн тар бут кийим кийбөө сунуш кылынат. Бутту 
кыскан бут кийим анын кан айлануусун бузат, анткени дене ысып кызыганда, 
кара күч жумуш жасаганда же бат басканда бутта кан айлануу 70 эсе тездейт. 
Бийик такалуу бут кийим буттун таяныч аянтын 30—40%ке азайтып, дене 
салмагын алга жүткүнтүп, бармактардын бүгүлгөн учуна жана согончокко 
ооштуруп, кадам шилтөө солгундатат. Бийик такалуу бут кийим кийүүдөн бутту 
көп кайрып алып, байламталар чоюлуп, кызыл ашык муундарында чыгып кетүү 
көп болот. 
Бийик такалуу бут кийимди өспүрүмдөр кийүүгө болбойт, анткени ал омуртка 
тутумунун кыйшайышына, жамбаш чарасынын өзгөрүшүнө, ички органдардын 
жылып кетүүсүнө алып келет. Буттун физиологиялык кызматынын нормалдуу 

 
Чыканактагы (солдо) жана 
тизедеги (оңдо) бурсит: 
томпоюп шишиген жери 
көрүнүп турат (стрелка 
менен көрсөтүлгөн). 

I. Бут скелети: 1— жамбаш 
сөөгү; 2— жамбаш мууну; 3— кашка жилик; 4— тизе; 5— шыйрак 
сөөктөрү; 6— кызыл ашык; 7— бут кетмен сөөктөрү. II. Бут 
булчуңдары: 1—соор булчуңу; 2— сандын чоң чарымы; 3— сандын 
төрт баштуу булчуңу; 4— эки баштуу булчуңу; 5— шыйрактын үч 
баштуу булчуңу; 6— манжаларды жазуучу узун булчуң; 7— согончок 
тарамышы. 
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өтүшү үчүн таканын бийиктиги: эркектердики 20— 30 мм, аялдардыкы 20—40, 
балдардыкы жашына жараша 10—30 мм болууга тийиш. 

 

Бут изинин схемалык 
көрсөтүлүшү: солдо — нормадагы 
бут кийим кийген; оңдо — тар бут 
кийим кийген кишиники. 

Бут кийим суу өткөрбөс, жумшак, жеңил жана желдетүүчү касиетке ээ болуп, суу 
бут кийимди кургаткандан кийин да катпай, көркүн жоготпой жана кичирейип же 
тарып кетпөөсү зарыл. Ысык мезгилде кийилүүчү бут кийим абаны жакшы 
өткөрүүчү касиетке ээ болбосо, бутту тердетип, кызытып жиберет. 

  

Бут кетменинин сөөктөрүнүн схемалык 
көрсөтүлүшү: солдо — нормадагы бут 
кийим кийген; оңдо — такай тар бут 
кийим кийген кишинин бут сөөктөрү. 

 
Климат ысык жерлерде жана жай мезгилинде кийилүүчү бут кийимдин таманы 
кайыштан жасалып, жеңил болгону оң. Бут кийим жасап чыгарууда азыр 
синтездик материалдар кеңири колдонулууда. Резина бут кийимди жаан-
чачындуу, нымдуу аба ырайында кийиз батек же жүндөн согулган байпак менен 
кийүү керек. 
Спорттук бут кийим спорттун бардык түрү менен машыгуу учурунда кийүүгө 
арналган. Ал гигиеналык талапка ылайык булгаарыдан даярдалат. Азыр калк 
арасында кеңири таралган спорттук бут кийим резина аралаш согулган 
материалдан резина таманга жабыштырылып, ичине ным соргуч батек коюп 
даярдалат. Аны жүн байпак менен кийүү бутту катуу тердеп, былжырап кетүүдөн 
жана сууктан сактайт. Футболист, альпинист, жеңил атлеттер үчүн таманында 
бүдүрлөрү бар бут кийим сунуш кылынат. Мындай бут кийим кар, муз каптаган 
тик жерлерде жүрүүгө жана чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Спорттун кышкы 
түрлөрү менен машыгуу учурунда жылууланып жасалган бут кийим кийилет. 
Гигиеналык талапка ылайык спорттук бут кийимди машыгуудан кийин тазалап, 
25—30° температурада кургатуу керек. Эпидермофития оорусунан сактануу үчүн 
бут кийим мезгил-мезгили менен дезинфекцияланышы зарыл. 
Ортопедиялык бут кийим бут кетменинин патологиялык өзгөрүүлөрүндө 
кийилет жана анын деформациясын түзөтөт, алардын күчөшүн алдын ала 
сактайт, буттун кыскалыгын толуктап, таянып турууга жана басууга жардам 
берет. Ортопедиялык бут кийимди даярдоого врач кагаз жазып берет. Аны 
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атайын протез жасоочу ишканаларда жасалат. Оорулуу бутка чак, ыңгайлуу, 
жеңил, бышык, кийип жүргөндө кебетеси бузулбоого тийиш. Ичи жылма, 
одуракай тигиштери жок, оорулуу жер үчүн атайын чуңкур жасалат. 
Балдар бут кийими баланын бут кетменинин анатомия-физиологиялык 
өзгөчөлүктөрүнө жараша жумшак, бышык, жеңил жана таманы ийилчээк, бут 
манжалар эркин кыймылдагандай болуп, такасы анча бийик болбогону жакшы. 
Анткени ал таманды урунуудан жана таман жалпактыгынан сактайт. Басып 
жүргөндө оордук согончокко туура келет. Ошондуктан бут кийимдин апкыты өтө 
бышык, катуу жана эптүү болушу зарыл. Бут кийим балдарга жумшак, чоюлчаак, 
абаны жакшы өткөргөн материалдан ултарылып, таманы жеңил, суу 
өткөрбөгөндөй болушу талапка ылайык. Бул үчүн табигый материалдар 
пайдаланылат. Балдар бут кийиминин дайыма кургак жана таза болуусуна көз 
салуу зарыл.  
БҮЙЛӨ — үстүңкү жана астыңкы жаактын альвеола өсүндүлөрүн каптап туруучу 
былжыр челдин бөлүгү. Б. ооз көңдөйүнүн кире беришинен ооздун түбүндөгү 
кыймылдуу былжыр челине чейин жайгашкан. Үстүңкү Б. катуу таңдайдын 
жумшак тканына өтөт. Б. тиштин түбүн бекем кармап, алардын арасында бүйлө 
урчуктарын пайда кылат. 
БҮЙЛӨНҮН СЕЗГЕНИШИ (гингивит) тишке таш чогулганда, пломба, жасалма тиш 
туура эмес салынганда, тишти өтө катуу щётка менен тазалаганда болот. Б. с. 
пародонтоздо, тиштердин туура эмес жабылышында, ошондой эле цинга 
оорусунда (к. Витамин жетишсиздиги) байкалат. Ал 2—3 тиштин ортосунда же 
бүт бүйлөгө тарайт. Адегенде бүйлө шишип, ооруйт, канайт, кээде 
кычышкансыйт. 
Организмдин коргонуу функциясы начарлаганда, өтө катуу ооруганда Б. с. көпкө 
созулуп, оор өтөт: бүйлөдө жара пайда болот, кичине тийсе эле канайт, ооздон 
жаман жыт чыгат. Б.с-нин бул формасы демейде тамакта С витамини жетишсиз 
болгондо болот. Бул учурда тиш бошойт. Кээде бүйлө урчуктары чоңоюп тишти 
жаап калат, бирок оорубайт. 
Б. с-нин оорусун басаңдатуу үчүн оозду суутек өтө кычкылынын (жарым стакан 
сууга 1 чай кашык), фурацилин эритмеси (1 стакан сууга 1 таблетка), марганец 
кычкыл калийдин мала кызыл эритмеси менен чайкоо зарыл. Дарылоодо 
стамотолог-врачтын кеңешин угуп. көрсөтмөлөрүн так аткаруу керек. 
Алдын алуу жөнүндө, к. Стоматит  
БҮКҮР, к. Омуртка тутумунун кыйшайышы. 
БҮРГӨЛӨР — кан соргуч майда жандык; сүт эмүүчүлөрдүн, куштардын жана 
кишинин митеси. Ар кандай жаныбарлардын (мышык, ит жана башка) каны 
менен азыктанып, алардын бир катар коркунучтуу ооруларынын (чума, баш 
келте жана башка) козгогучтарың кишиге жуктурат. 

  

Бүргөлөрдүн айрым түрлөрү: а — киши 
бүргөсү, б — келес бүргөсү, в — ит бүргөсү. 

 
Б-дүн шилекейи дүүлүктүрүүчү таасирге ээ. Денеси капталынан кысыңкы келип, 
ээсинин жүнү жана канатынын арасында жылып жүрүүгө жакшы ыңгайланган, 
буттарынын арткы түгөйү жакшы өөрчүп, секирүү кызматын аткарат. Б-дүн 
айрым түрү — жаныбарлардын белгилүү бир түрүндө, кээси ар кандай түрүндө 
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мителик кылат. Алардын 1000 ден ашык түрү бар. Турак жайда жашап, кишини 
чаккан Б. эпидемиологиялык мааниге ээ. Б. имараттагы кургак чаң жана 
таштанды, тактайдын жаракалары жана башкаларда жашайт жана көбөйөт. 
Айрым түрлөрү 1000 күнгө чейин жашайт. Аны жоготуу үчүн алардын 
көбөйүшүнө шарт түзбөө, жаныбарларды мезгил менен зоошампунь, СЛ-7 самыны 
же пиретрум менен жууп туруу керек. Үйдүн ичиндеги Б-дү жоготуу үчүн ар 
кандай препараттар — пиретрум, ДДТ, хлорофос, карбофос жана башка 
инсектициддер пайдаланылат. Бурч-бурчтарына эрмен коюлган үйгө Б. жолобойт, 
эрмен шыпыргы менен үйдү шыпыруу керек. 
БҮТКҮЛ ДҮЙНӨЛҮК САЛАМАТТЫК САКТОО УЮМУ (ВОЗ) — эл аралык 
медициналык уюм; Бириккен Улуттар Уюмунун атайын мекемеси. 1945-ж. 
февралда ООНдун конференциясында бул уюмду түзүү жөнүндө чечим кабыл 
алынган. 1946-ж. Нью-йоркто 51 өлкөнүн жана эл аралык коомдук уюмдардын 
өкүлдөрү катышкан саламаттык сактоо боюнча эл аралык конференция ВОЗдун 
уставын иштеп чыккан жана кабыл алган, ошондой эле анын 18 өлкө. 1948-ж. 7-
апрелде Убактылуу комиссиясы ишин аяктап, 26 өлкө ВОЗдун уставын бекиткен. 
Бул күн жыл сайын Бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү болуп белгиленет. ВОЗдун 
жогорку органы — Саламаттык сактоонун бүткүл дүйнөлүк ассамблеясы, анын 
сессиясы жыл сайын чакырылат. ВОЗго 166 өлкө мүчө (1985). ВОЗ жугуштуу жана 
жугушсуз оорулар (туберкулёз, венера жана мите оорулары, жүрөк-кан тамыр 
оорулары, зыяндуу шишиктер жана башка) менен күрөшөт, өнүгүп келе жаткан 
өлкөлөргө саламаттык сактоо кызматын түзүүдө жана кайра уюштурууда, 
медициналык кадрларды даярдоо жана билимин өркүндөтүүдө жардам берет. 
ВОЗдун милдеттерине дары каражаттарынын эл аралык стандартын белгилөө, 
дары заттардын сапатын, кошумча таасирлерин контролдоо жана наркотиктерге 
эл аралык көзөмөлдүн медициналык аспектилери; оорулардын эл аралык 
классификациясын кайрадан карап чыгуу; медициналык илимдердин негизги 
проблемалары боюнча (токсикология, фармакология, айлана-чөйрө гигиенасы 
жана башка) изилдөөлөрдү жана саламаттык сактоонун маанилүү маселелерин 
координациялоо жана башка кирет. Андан тышкары эл аралык карантин иш 
чараларын жүргүзөт: чечек, чума, холера, сары лихорадка оорулары чыкканда 
токтоосуз эл аралык информация берет, эл аралык санитариялык эрежелерди 
иштеп чыгып, ал эрежелердин сакталышын көзөмөлдөйт. Журнал, бюллетень 
жана башка чыгарып турат. СССРдин демилгеси менен XI Бүткүл дүйнөлүк 
саламаттык сактоо ассамблеясы кабыл алган чечекти жоготуу программасын 
ишке ашыруу 1976-ж. бүт жер шарында чечектин жоголушуна алып келди. СССР 
бул программанын ишке ашырылышы үчүн ВОЗдун карамагына 200 млн. доза 
чечек вакцинасын бекер берген. СССРдин демилгеси боюнча бактериялык жана 
химиялык куралдарды колдонбоо, кишини атом радиациясынан коргоо, улуттук 
медициналык кадрларды даярдоо, онкологиялык изилдөөлөр боюнча узак 
убакытка кызматташуу жана башка жөнүндө резолюция кабыл алынган. Бир 
катар илим-изилдөө институттар башка өлкөлөр менен ВОЗдун программасы 
боюнча изилдөөлөрдү жүргүзөт. 1978-ж. Алматы шаарында алгачкы 
медициналык-санитариялык жардам уюштуруу боюнча өткөрүлгөн Бүткүл 
дүйнөлүк конференцияда советтик саламаттык сактоонун жетишкендиктери 
жана принциптери жогору бааланды.  
БЫРЫШ КИРҮҮ — организмдин кар тая баштагандыгынын белгиси. Картаюу 
процессинде териде көп өзгөрүүлөр болот. Бул өзгөрүүлөр кан жана лимфа 
айлануу процессинин бузулушуна жараша болуп, бырыш баарыдан мурда бет, 
моюн, кол чеңгелинин терисинде пайда болот. Сырткы чөйрөнүн факторлорунун 
(күн нуру, муздак шамал жана кургак жел) жагымсыз таасиринен дененин ачык 
жериндеги териде кийим жаап турган териге караганда бырыш мурдараак кирет. 
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Бирок, бырыш дайыма эле картаюунун белгиси боло бербейт. Ар кандай адаттар 
(дайыма чекени тырыштыруу, көздү жүлжүйтүү, эринди бүйрүү,  ээкти кысуу 
жана башка) эрте бырыш түшүүгө түрткү берет. 
Мындан сырткары сырткы жана ички чөйрөнүн жагымсыз факторлорунун 
таасирлери, ошондой эле организмдин узакка созулган өнөкөт оорулары Б. к-гө 
түрткү болот. Бет жана моюн терилерин күтө билбегендиктен, спирт 
эритмелерин, бетти агартуучу бет майды көп сыйпоодон, терини косметикалык 
каражаттардан өз убагында тазалабоодон да пайда болот. Б. к-гө тиштердин 
түшүшү (бет булчуңдары бошоңдоп, тери салбырайт), көп учурда кескин арыктап 
кетүү да себеп болот. 
Б. к-нү алдын алуу үчүн жалпы эле ден соолукту жакшыртууга кам көрүү, 
тамактануу, эмгектенүү, эс алуу режимдерин туура сактоо, системалуу түрдө 
физкультура жана спорт менен машыгып, күнгө көп күйбөй, бетти шамалдан 
сактоо керек. Врач-косметологдун көрсөтмөсү боюнча бетке мезгили менен 
массаж жасап туруу сунуш кылынат. Кабак, моюн, жаак, ээк терилериндеги 
бырышты косметикалык дарылоо шартында хирургиялык жол менен жоюуга 
болот. Бырышты таптакыр жок кылуучу косметикалык каражат жок, бирок 
терини туура багуу, аны анча байкалтпай жылмалайт (к. Терини күтүү).  
БЫШАРУУ — теринин сезгенүүсү; тери бүктөөлөрүнүн нымдалган беттеринин 
өйкөлүшүнөн пайда болот. Көбүнчө буттун бармактарынын арасы, эткээл 
аялдардын эмчегинин асты, колтугу, толук балдардын моюну жана башка 
жерлери бышарат. Терчил кишиде, заарасын кармай албагандарда жана жыныс 
органынан ак суюктук көп бөлүнүп чыккан кишилерде көбүрөөк болот. Б. күн 
ысыкта өзгөчө терини таза сактабаган эткээл адамдарда, кант диабети менен 
ооругандарда, эмчектеги балдарда кездешет. Бышарган тери кызарып, шишимик 
тартып сууланат, ачышып, кычышат, кээде ооруйт. Кээде ириңдеп же мите козу 
карын инфекциясы түшүп, дарылоо кыйындайт. Врач дарылайт. 
Б-ну алдын алуу үчүн өздүк гигиенаны сактап, эмчектеги баланы таза багуу, 
терчилдикти дарылоо керек. Териси тез Б-чу эткээл кишилер менен балдардын 
тери бүктөлүүлөрүн бор кислотасынын (1 чай кашыгын 1 стакан сууга), 
марганцовканын мала кызыл эритмеси менен жууп, жакшылап аарчып кургатып, 
кайнатылган өсүмдүк майын же вазелин сүйкөө, тальк же упа себүү сунуш 
кылынат. 

В 
ВАГИНИТ, к. Кольпит.  
ВАЗЕЛИН — катуу углеводороддор менен оор нефть майларынын 
аралашмасынан турган май сымал масса. Медицинада дары майларын жасоодо 
анын негизин түзөт. Таза В. терини жумшартат. Ага 5%түү бор кислотасын кошуп 
бордуу В. алынат. В. сезгенүүгө каршы таасирге ээ жана түрдүү 
дүүлүктүргүчтөрдөн сактайт. 
ВАКЦИНА — алсыздандырылган, өлтүрүлгөн оору козгогуч 
микроорганизмдерден (бактериялар, риккетсиялар, вирустар) жана алардын 
тиричилик аракетинен пайда болгон продуктылардан алынып, активдүү 
иммундоо, алдын алуу жана дарылоо үчүн колдонулуучу препарат. Организмге В-
ны киргизүүдөн тийиштүү ооруларга жасалма активдүү иммунитет өнүгөт. 
1796-ж. англ. врач Э. Женнер адамды чечек оорусунан сактоо үчүн уй чечегинен 
биринчи жолу В. даярдаган. 19-кылымдын аягында В. даярдоонун илимий 
негизин француз илимпоз Л. Пастер түзгөн. Ал күйдүргү (1881) жана кутурмага 
(1885) каршы эмдөө жүргүзгөн. В-ны иштеп чыгарууда ата мекендик илимпоздор 
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И. И. Мечников, Д. К. Заболотный, Н. Ф. Гамалея, Л. А. Тарасевич жана башка чоң 
салым кошушкан. Азыркы медицина көп коркунучтуу бактерия жана вирус 
ооруларына (чума, холера, туберкулёз, кептөөр, селейме, полиомиелит, энцефалит 
жана башка) каршы В-га ээ. 
В. тирүү, өлүү, химиялык жана анатоксиндер болуп бөлүнөт. Тирүү В. атайын 
алсыздандырылган, ооруну козгоого жөндөмсүз, бирок организмде көбөйүп, 
иммунитет — козгогучтарга каршы антителону пайда кылуучу 
микроорганизмдерден даярдалат. Микроорганизмдердин оору козгогуч 
касиеттерин алсыздандыруу үчүн алар жасалма азык чөйрөдө (бактериялар) же 
жаныбар организминде (вирустар) узак убакыт өстүрүлөт. 
1921-ж. француз илимпоздор А. Кальметт менен Ш. Герен сунуш кылышкан 
туберкулёзго каршы тирүү В. (БЦЖ) бүт дүйнөгө белгилүү; аны колдонуу 
туберкулёз оорусун бир кыйла азайтты. 
Өлүү В. физикалык (ысытуу) жана химиялык (формалин, спирт, фенол жана 
башка) факторлор менен өлтүрүлгөн микроорганизмдерден даярдалат. Бул тирүү 
В. бөлүнүп алынбаган ооруларга гана (ич келте, көк жөтөл, холера жана башка) 
колдонулат. 
Химиялык В. — микроорганизмдердин же алардын продуктыларынын 
иммунитет пайда кылуучу түрдүү химиялык ыкмалар менен бөлүнүп алынган 
активдүү компоненти (антигендер). Ал паратиф, ич келте, риккетсиоздорго 
каршы колдонулат. 
Анатоксиндер бактериянын экзотоксиндеринин уу касиеттерин формалин менен 
зыянсыздандыруудан алынат. Анатоксинди организмге киргизгенден кийин 
иммунитеттин өнүгүшү канда белгилүү токсиндин таасирин жок кылуучу 
антителонун пайда болушуна байланыштуу. Антитоксиндерди 
1923—26-ж. француз илимпоз Г. Роман ачкан. Ал кептөөр, селейме, ботулизм, газ 
гангренасы жана башкалардын алдын алууда колдонулат. 
В. бир инфекциянын козгогучунан даярдалса — моновакцина, эки козгогучтан 
даярдалса — дивакцина, андан көп микроорганизмдерден жасалса поливакцина 
деп аталат. Поливакциналарды пайдаланууда бир нече ооруга иммунитет пайда 
болот. В. организмдерге ар кандай ыкма менен жиберилет: булчуңга (кызылча), 
тери алдына (келте, паратиф, дизентерия, холера, чума жана башка), теринин 
үстүнө (чечек, туберкулёз, туляремия, күйдүргү), мурунга (грипп) же ооз аркылуу 
(полиомиелит). Иммунитет пайда болуу үчүн бир жолку В. киргизүү жетиштүү. 
Эмдөө кээ бир жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында пландуу (сөзсүз), 
айрым учурларда эпидемиялык көрсөткүчтөргө карата жүргүзүлөт. Пландуу 
тартипте колдонулуучу В. белгилүү ырааттуулукта берилет. Мисалы, жаңы 
төрөлгөн балдар туберкулёзго каршы В. (БЦЖ) алышат, андан кийин кептөөр, 
селейме жана көк жөтөлгө каршы вакциндөө жүргүзүлөт. Кийинчерээк 
полиомиелит жана кызамыкка каршы эмдөөлөр жасалат. Булардын негизинде 
балдар эң коркунучтуу бактериялык жана вирустук инфекциялардан алдын ала 
сакталат. В-ны илимий негизде колдонуудан биздин өлкөдө кадимки ченек, чума, 
туляремия сыяктуу инфекциялар толугу менен жоголду.  
ВАННА — гигиеналык жана дарылооалдын алуу максатында колдонулуучу суу 
процедураларынын бири. В-га тузсуз суу (жыпар жыттуу жана дары заттарды 
кошуп же кычкылтек, азот жана башка менен газдап), минералдуу суулар 
(табигый же жасалма), деңиз суусу, дары баткак, кум пайдаланылат. Дарылоо В-
сын врач гана дайындайт, ал көбүнчө медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө 
санаторий-курорттук жана дарылоо-алдын алуу мекемелеринде жүргүзүлөт. Үй 
шартында негизинен тузсуз (суу өткөргүч түтүктөн) суудан жана айрым дарылык 
В-сын врачтын көрсөтмөлөрүн так аткарып, үй-бүлө мүчөлөрүнүн көзөмөлүндө 
жасоо керек. 
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Сүлгү же үйлөтүлгөн резина жаздыкты башка 
жаздап койсо ыңгайлуу болот. В-дан кийин 

денени кургак, жылуу сүлгү же шейшеп менен аарчып, 30 минутадай эс алуу 
керек. 
В-нын дарылык касиети суунун температурасына жараша болот. Суу менен дене 
температурасынын айырмасы канчалык чоң болсо, анын таасири ошончолук 
күчтүү. Муздак (температурасы 20° Сге чейин) жана мелүүн (температурасы 20— 
30° С) В. организмдин жалпы тонусун көтөрөт, жылуу (температурасы 40—42° С) 
В. тердетет. Ооруга жараша В. жалпы (дене бүт бойдон сууда болуп, баш, моюн, 
көкүрөктүн жогорку бөлүгү, жүрөк тушу ачык калат), дененин айрым бөлүгүнө 
(көбүнчө кол, бутка же белге чейин) берилет. Дененин бир жерине контрасттуу В. 
көбүнчө бат - бат суук тийип ооругандарга денесин чыңдоо максатында сунуш 
кылынат. Ал үчүн бир чакага же дагарага ысык (температурасы 40—42° С), 
экинчисине муздак (температурасы 10—12° С) суу куят, 10 минутанын ичинде 
бутту (же колду) улам бир идишке: ысыгына 1 — 2 мин., муздагына 15—20 сек. 
салат; эң акырында муздак сууга салуу керек. 
Кээде табарсыктын катуу кармама жана өнөкөт сезгенүүсүндө, жыныс 
органдарынын өнөкөт сезгенүүсүндө, геморройдо жана башка ооруларда отуруп 
В. алуу сунуш кылынат. Ал үчүн үй шартында чуңкур дагарага керектүү 
температурадагы сууну куюп, аны отургучка коюп, оорулуу дагарага отурат, 
жылуу суу толтурулган башка дагарага бутун салат. Жылуу В. 15—20 мин., ысыгы 
10—12 мин., мелүүн В. 5—10 минутага созулуу керек. 
Тузсуз суунун дарылык касиетин күчөтүү үчүн ага дары жана жыпар жыттуу 
заттар: ийне жалбырактардын экстракты, шалфей, жалган кычы, скипидар, 
марганец кычкыл калий, крахмал кошулат. Ийне жалбырактуу В. сеп алдыруучу 
таасирге ээ.  

  

Ваннага отургузуп жонуна суу куюу жана сүргүлөө. 

Ал үчүн жылуу (35—37° С) сууга ийне жалбырактын экстрактын (200 л сууга 
суюгунан 100 мл, күкүмүнөн 50—70 г же 1 — 2 таблетка) кошот. В-нын узактыгы 
10—15 минутага созулат. 
Горчица (жалган кычы) в а н н а с ы жогорку дем алуу жолдорунун суук тийгенден 
болгон ооруларында (жалпы В. жана бутка), бронх астмасы кармаганда (колго), 
кан басымы көтөрүлгөндө (бутка) жасалат. Горчица В-сы тери оорулары менен 
жабыркаганда жана жытына чыдай албагандарга болбойт. В. даярдоо үчүн кургак 
горчицаны (200 л сууга 100—250 г же бир чака сууга 5—10 г) бир аз сууга чалып, 
дакиден чыпкалап, сууга куюп, жакшы аралаштыруу керек. Жалпы В-нын 

 

 Жалпы ванна: ваннада туура отуруу 
(солдо), туура эмес отуруу (оңдо). 
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температурасы 36—38° С, узактыгы 5—7 мин., бутка же колго алуучу В-нын 
температурасы 39—40° С, узактыгы 10—15 мин. Көз менен дем алуу жолдорун 
дүүлүктүрбөө үчүн ваннанын үстүнө шейшеп жаап коюу керек. В-дан кийин 
денени жылуу суу менен жууп, төшөккө оронуп 30—60 мин. жатуу зарыл. 
 

  

Кол жана бут ваннасы. 

 
Балдар температуранын таасирине өзгөчө сезгич келгендиктен, аларга дарылоо 
В-сын жасоодо өтө кылдаттык керек. Чоң кишиге караганда жылуу жана ысык В-
ларды температурасы 1 — 2° Сге төмөн болууга тийиш; жалпы мелүүн жана 
муздак В-ларды балдарга жасоого болбойт. Үй шартында балдарга ийне 
жалбырактуу, марганец кычкыл калий, туз, крахмал, сода, жалган кычы (горчица), 
ромашка жана ит уйгакты кайнатып кошуп жасаса болот. 
Марганец кычкыл калийлүү ванна териге дезинфекциялоочу жана кургатуучу 
таасир берет; аны күн сайын же күн алыс 5—10 минутадан жасайт; В-дан кийин 
таза суу менен чайкануу керек. Бул В-ны даярдоо үчүн суу мала кызыл түскө 
келгенче марганец калийдин коюу эритмесинин бир нече тамчысы кошулат. 
Сууга эч качан кристаллдарды салууга болбойт, алар териге жабышып катуу 
күйгүзөт. 
Туздуу ванна (10 л сууга 50 - 100 г деңиз же кайнатма туз) 6 айдан өткөн 
балдардын итий оорусун дарылоодо колдонулат. Узактыгы 3 — 10 мин., суунун 
температурасы 36—37° С. 
Крахмалдуу жана сода в а н н а с ы айрым тери ооруларында дүүлүгүүнү жана 
кычышууну басуу үчүн колдонулат. Ал үчүн муздак сууга 3 аш кашык крахмал 
чалып, кайнак суу кошуп, аны чакадагы сууга аралаштырат. Сода В-сы үчүн бир 
чака сууга 1 аш кашык сода салуу керек. В-нын узактыгы 8 —10 мин., 
температурасы 36—37° С. Крахмал жана сода В-сынан кийин баланын денесин 
сүлгү менен сүрбөй, кургата аарчуу керек.  
ВАСКУЛИТ — кан тамыр капталынын сезгениши. В. өзүнчө жана башка оорунун 
кабылдоосунан болушу мүмкүн. Инфекциялык жана инфекция - аллергиялык 
ооруларда (кызыл жүгүрүк, сепсис, баш келте жана башка) болот. В-ке ысытма, 
тери-геморрагиялык жана булчуң-муун оорулары, өтө арыктоо, жүрөк, бөйрөк, 
көк боор, өпкөнүн жабыркашы мүнөздүү. Көбүнчө кан тамырлардын тромбозу 
(тромбоваскулит) менен коштолот. 
ВЕГЕТАРИАНДЫК — жаныбарлардан алынган азыктар колдонулбаган, жебеген 
же аз пайдаланган тамактануу системасы. Анда өсүмдүк же сүт-өсүмдүк 
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тамактары менен азыктанат. В. байыркы замандан эле белгилүү болуп, 19-
кылымдын экинчи жарымында кеңири таралган. Вегетариандар бир нече топко 
бөлүнөт. Айрымдары эттин бардык түрү, ошондой эле сүт, жумуртка, мал майы 
менен азыктанууга тыюу салат. Башка вегетариандар этти гана жебей, сүт, 
жумуртка, ак май жешет. Алар эт организм клеткаларын ууландыруучу уу 
заттарды пайда кылып, адамдын өмүрүн кыскартат деп эсептешет. Тамактануу 
жөнүндөгү азыркы илим боюнча жаныбар жана өсүмдүк азыктары менен аралаш 
тамактануу максатка ылайык. Бышырылбаган өсүмдүк азыктарындагы белок 
жакшы сиңбейт. Ошондуктан вегетариандардын «чийки азыктар белоктун 
мыкты булагы» деген ойлору туура эмес. Жашылча, жемиштерде витаминдер, 
органикалык кислота жана минерал заттар көп болгондуктан, аларды чийки 
бойдон жеген пайдалуу. Бул жагынан вегетариандардын ою туура. Кээ бир жүрөк-
кан тамыр ооруларында кыска мөөнөткө В. азыктануу максатка ылайык. 
ВЕГЕТАТИВ НЕРВ СИСТЕМАСЫ — жалпы нерв системасынын бир бөлүгү. Бул 
терминди 1801-ж. француз анатому Мария Франсуа Биша киргизген. 
В. н. с. организмдеги кан айлануу, дем алуу, зат алмашуу, тамак сиңирүү, бөлүп 
чыгаруу жана башка процесстерди жөнгө салат. Ал бардык ички органдарды, ички 
секреция бездерин, жүрөктү, бардык кан жана лимфа тамырларын, скелет 
булчуңдарын нервдештирип, булчуңдардагы зат алмашууну башкарат. В. н. с-нын 
жардамы менен организмдин ички чөйрөсүнүн туруктуулугу сакталат. В. н. с. 
аткарган бул иштердин бардыгы жүлүн, кара куш мээ, гипоталамус, алдыңкы 
мээнин негизги борборлору жана борбордук нерв системасынын эң жогорку 
борбору болгон мээ кыртышындагы көп сандаган борборлор аркылуу жөнгө 
салынат. 
В. н. тс. скелет булчуңдарын нервдештирүүчү жүлүн нервдеринен анатомиялык 
түзүлүшү жана физиологиялык өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат (к. Жүлүн 
нервдери). Мисалы, жүлүн нервдеринин талчалары жүлүндөн эки капталы 
бирдей аралыкта катары менен чыгып, нервдештирүүчү булчуңдарга чейин эч 
үзүлбөстөн жетет. Ал эми В. н. с-нын талчалары болсо мээ сүмбөсү менен 
жүлүндүн белгилүү гана бөлүктөрүнөн башталып, нервдештирүүчү органдарга 
чейинки вегетатив түйүндөрүндө үзүлөт. Бул түйүндөрдөгү нерв клеткаларынан 
жаңы вегетатив нерв талчалары башталып, анан нервдештирүүчү органдарга 
жетет. Ошентип В. н. с-нын талчалары вегетатив түйүнүнө чейинки жана 
түйүндөн кийинки эки бөлүктөн турат. Жүлүн нервдери менен вегетатив 
нервдери аларды түзүүчү нерв талчаларына жараша да айырмаланат. Жүлүн нерв 
талчалары вегетатив нерв талчаларына караганда бир нече эсе жоон келип, 
сыртынан миелин кабыгы менен капталган. Ал эми вегетатив нерв 
талчаларынын миелин кабыгы жок, ичке талчалардан турат. Ошондуктан 
алардын нерв талчалары аркылуу өтүүчү импульстардын ылдамдыгы да ар 
түрдүү. 
Анатомия түзүлүшү боюнча В. н. с. борбордук жана четки бөлүктөн турат. Анын 
борбордук бөлүгүнө мээ сүмбөсүндө жайгашкан III, VII, IX жана X баш мээ 
нервдеринин парасимпат борбору, жүлүндүн каптал түркүгүндөгү симпат жана 
жүлүндүн куймулчак бөлүгүнөн орун алган парасимпат борборлору кирет. Ал эми 
В. н. с-нын четки бөлүгүн вегетатив нервдер, алардын бутактары, вегетатив 
түйүндөр жана вегетатив чатыштар түзөт. 
Вегетатив нерв түйүндөрү түзүлүшү боюнча ар түрдүү: тегерек, сүйрү жана 
жылдызча сымал. В н. с. түзүлүшү жана органдарга тийгизген таасири боюнча 
симпат жана парасимпат бөлүктөрдөн турат. В. н. с-нын симпат бөлүгү жүлүн 
менен байланыштуу. Жүлүндө симпат нервдердин биринчи нейрондорунун 
денелери жатат. Бул нейрондордун талчалары жүлүндөн чыгып, органга чейинки 
симпат түйүндөрүндө бүтүп, түйүндөр тизилип, омуртка түркүгүнүн эки жагында 
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жатат. Ал эми бул түйүндөрдө органдарды нервдештирүүчү экинчи нейрондордун 
денелери болот. 
В. н. с-нын парасимпат бөлүгүнүн борбору ортоңку мээде, сүйрү мээде жана 
жүлүндүн төмөнкү жагында орун алган. Бул борборлордон парасимпат 
нервдердин биринчи нейрондорунун бутактары башталып, органга чейинки 
парасимпат түйүндөргө жетет. Бирок парасимпат түйүндөр симпат түйүндөргө 
караганда нервдештирүүчү органдарга өтө эле жакын же органдардын тереңинде 
жатат. 
Организмде симпат жана парасимпат нервдер ар дайым бири-бирине 
карамакаршы кызмат аткарат. Мисалы, симпат нерв талчаларынын таасиринен 
жүрөктүн согуусу ылдамдайт жана күчөйт, кан тамырлар тарыйт. Тескерисинче, 
парасимпат нерв талчаларынын таасири менен жүрөктүн согуусу басаңдайт жана 
начарлайт, кан тамырлар кеңейет. Ал эми симпат нерв талчалары 
ичегикарындын жыйрылышын жайлатса, парасимпат нерв талчалары, 
тескерисинче, тездетет. Ошентип, организмдеги көп органдардын ишинин жөнгө 
салынышы жана алардын организмдин талабына жараша кызмат аткарышы В. н. 
с-нын таасири аркылуу ишке ашырылат. 
ВЕГЕТАТИВ НЕРВ СИСТЕМАСЫНЫН ООРУЛАРЫ Ж-А АЛАРДЫ АЛДЫН АЛУУ. 
Кээ бир кишилердин В. н. с-нын жөнго салуусу төрөлгөндөн эле жетишсиз болуп, 
алар ысык менен суукту көтөрө албайт, толкунданса тез кызарат же кубарат, 
тердеп, жүрөгү тез согот. Мунун баары вегетатив дистониясынын белгилери. В. н. 
с-нын бузулушу жугуштуу оорулар менен ооруганда, мышьяк, коргошун, сымап 
менен өнөкөт ууланганда, баш травма алганда, витамин жетишсиздигинде, өтө 
чарчаганда жана кайгырганда ачык байкалат. В. н. с-нын мээдеги жана жүлүндөгү 
жогорку бөлүгү жабыркаганда анын жөнгө салуу жөндөмдүүлүгү бузулат. Мындай 
оорулуулар чөйрөнүн өзгөрүшүн, кара жумушту жана эмоциялык өзгөрүүлөрдү 
көтөрө албайт, мисалы, мээдеги вегетатив борбору жабыркаса жүрөк-кан тамыр 
дистониясына алып келет (к. Кан тамыр дистониясы). 
В. н. с-нын четки бөлүгүнүн (вегетатив чатыштары жана түйүндөрү) ооруларында 
ошол жер ооруйт жана жанаша жаткан органдардын иши бузулат. Эгер моюн жана 
көкүрөк симпат түйүндөрү же симпат түркүгүнүн өзү сезгенсе көкүрөк, бел ооруп, 
оору ийинге жана моюнга өтөт, жүрөк тез согуп, оорусу күчөйт. Курсак 
көңдөйүндөгү В. н. с-нын түйүндөрү сезгенгенде ич ооруйт, көбөт, өтөт же катат, 
көңүл айланат, тамакка табити тартпайт. Баштагы вегетатив түйүндөрү сезгич 
нерв менен тыгыз байланышта болуп, сезгенсе өтө катуу ооруйт, бет кызарып же 
кубарып, айрым жер тердейт, шилекей бөлүп чыгаруу бузулат, жаш агып, 
мурундан суу куюлат. 
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В. н. с-нын ооруларын алдын алуу үчүн өтө чарчоодон, суукка урунуудан, өндүрүш 
кырсыктарынан жана тиричиликтик уу химикаттардан уулануудан сактануу 
керек. Витаминдүү тамактануунун, жугуштуу ооруну өз убагында дарылоонун да 
мааниси чоң. В. н. с-нын ооруларын себебине жараша дарылайт. Ар кандай дары 
жана физиотерапиялык процедуралар сунуш кылынат. Оорунун оордугуна 
жараша ооруканада, поликлиникада жана курортто дарыланат. 
ВЕЛОСИПЕД СПОРТУ — спорттун түрү. Ага шосседе, белгилүү жерде жана атайын 
спорттук курулмада (тректерде) велосипед менен жарышуу кирет. В. с-на 
катышуу ден соолукту чыңдайт. Спорттук ылдам жарышууга катышкан 
велосипедчилердин айрыкча бут булчуңдары жакшы өөрчүйт, ощондуктан аларга 
спорттун башка түрлөрү (сууда сүзүү, кайык айдоо жана башка) менен машыгуу 
сунуш кылынат. Түз жолдо велосипед тээп сейилдөө бардык курактагы адамдар 

 
www.bizdin.kg

129



үчүн пайдалуу. Балдардын, өспүрүмдөрдүн велосипединин рулун жогору орнотуу 
керек, анткени дененин узак убакыт эңкейип, туура эмес абалда болушу дем 
алууну кыйындатып, омуртка тутумунун кыйшайышына алып келиши мүмкүн. 
Велосипедди күнүгө алыс эмес аралыкка жүрүү, ошондой эле 60 кмге чейинки 
аралыкка сейилдөө үчүн тепсе болот. Велосипед тебүүнүн эрежелерин, 
гигиеналык талаптарды (кийимге карата) бузуудан жыгылып, ар кандай 
травмалар, урунуу, ошондой эле тери өйкөлүү, сыйрылуу жана башка болушу 
мүмкүн. В. с. менен машыгууну (велосипедде ылдам жүрүүнү) 14 жаштан эрте 
баштоого болбойт (мында сөзсүз врачтын текшерүүсүнөн өтүү зарыл). 
ВЕЛОЭРГОМЕТРИЯ — велоэргометрдин (педалдуу аппарат) педалын кол же бут 
менен айлантып, өлчөнгөн (дозаланган) күч келтирүү менен функциялык 
изилдөө ыкмасы. Мында булчуңдар аткарган иштин жалпы көлөмүн жана күчүн 
текшерүүгө болот. В. соо жана түрдүү оорудан жапа чеккен адамдардын күч 
эмгегине жөндөмдүүлүгүн, жүрөк-кан тамыр системасынын функциялык абалын 
аныктоодо колдонулат. 
ВЕНАЛАР — денедеги бардык органдар менен ткандардан чогулган канды 
жүрөккө алып баруучу кан тамырлар. Алар эң эле ичке капиллярдан (венула) 
пайда болот. В. улам биригип отуруп, орто жана жоон В-га айланат. Акыры 
дененин төмөнкү бөлүгүнөн кан жыйноочу В. төмөнкү көңдөй, жогорку бөлүгүнөн 
кан жыйноочу В. жогорку көңдөй веналары деп аталат. 
Ал эми тамак сиңирүүчү органдардан (карын, уйку бези, он эки эли ичеги, ичке 
жана жоон ичеги, көк боор) кан чогулткан В. боорго куят да, дарбаза В-сы деп 
аталат. Боорго агып келген бул канды боор клеткалары ар түрдүү микробдордон 
жана уулуу заттардан тазалайт. 
В. бардык ткандар менен органдардан чогулган көмүртек кычкылына бай, 
ткандар менен органдар бөлүп чыккан керексиз заттарга каныккан канды 
жүрөктүн оң дүлөйчөсүнө куят (кан айлануунун чоң тегереги). Бул кан жүрөктөн 
өпкөгө келет да, дем алуу убагында өпкө исиркектеринде кычкылтекке каныккан 
бул кан кайрадан төрт өпкө В-ы аркылуу жүрөктүн сол дүлөйчөсүнө куят (кан 
айлануунун кичине тегереги). 
В-нын капталы артериялардыкына караганда чоюлчаак, булчуң жипчелери аз. 
Ошондуктан В. артерияга караганда чоюлгуч келип, анын ичине кан эки эсе көп 
батат. 
ВЕНАЛАРДЫН ВАРИКОЗДУК КЕҢЕЙИШИ — веналардын узарып, ийри-буйру 
жана түйүн сымал болуп кеңейүүсү. 

  

Балтыр веналарынын варикоздук 
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кеңейиши. 

 
Ал көбүнчө буттун, көтөн чучуктун жана урук чылбырчаларынын веналарында 
учурайт. Анын пайда болушуна вена капталынын тубаса (тукум куума) 
начардыгы, ийкемдүүлүгүнүн жоголушу, вена клапандарынын жетишсиздиги, бут 
веналарында кандын агышын кыйындатуучу, башкача айтканда кесипке 
байланыштуу шарттар — узак убакыт туруп иштөө (дүкөнчүлөр, чач тарачтар, 
ашпозчулар жана башка), кош бойлуулук, веналардын шишиги (кысуу) дагы 
ушундай сыяктуу кырдаалдар себеп болот. Бул оору менен ооругандардын 60—
80%и ооруга кош көңүл мамиле жасап, аны косметикалык майыптыктын бир түрү 
деп гана ойлоп, ага маани беришпейт. Кеңейген вена ийри же түйүн түрүндө 
көрүнүп турат. Мында териге керектүү зат аз келгендиктен трофикалык жара 
пайда болушу мүмкүн. Бут көбүнчө кечинде шишийт, салмактанат, басып 
жүргөндө бат чарчайт, жатканда сыздап ооруйт. Киши көпкө туруп турганда 
күчөп ооруйт. Айрым учурда оорулуу балтыр булчуңдарынын түйүлгөнүн сезет. 
Аба ырайынын өтө ысык болушу терс таасир кылат. Оору өтүшүп кеткенде 
шишиги күчөп, басуу кыйындайт, кээде баспай да калат. Кеңейген веналарда кан 
жай жүрүп, сезгенүү процессинин өнүгүшүнө жана тромбдордун пайда болушуна 
алып келет. Ошондуктан баарыдан мурда кандын нормалдуу айлануусуна 
тоскоолдорду четтетүү керек. 
Оорунун кабылдап кетүүсүнөн сактануу үчүн алдын алуу чараларын такай 
жүргүзүү зарыл. Оору күчөп кете электе врачка кайрылуу, анын кеңештерин так 
аткаруу чоң мааниге ээ. 
Дарылоосу консервативдүү жана хирургиялык түрлөргө бөлүнөт. Консервативдүү 
дарылоодо оорунун алгачкы мезгилинде же операция жасалбай калганда чоюлгуч 
бинт менен таңуу же чоюлгуч байпактарды кийип жүрүү керек. Бут эртең менен 
шишип кете электе таңылат. Жатаарда таңууну чечип, буттарды бир аз 
бийигирээк коюп жатуу сунуш кылынат. Медициналык дарылоону врач гана 
жүргүзөт. Веналар өтө кеңейип, чукул өзгөрүлгөн учурда хирургиялык операция 
жасалат. 
Ооруну алдын алууда физкультура, эмгектенүү жана эс алуу режимин туура 
уюштуруу зор мааниге ээ. Гимнастикалык көнүгүүлөр венада канды токтотпой, 
анын айлануусун жакшыртат. Бут кетменин тегерете кыймылдатуу, кызыл ашык, 
жамбаш муундарын бүгүп кайра жазуу, «велосипед тебүү» сыяктуу көнүгүүлөрдү 
чалкадан жатып жасоо пайдалуу. Андан кийин бир аз басуу жана буттун учуна 
туруу жана башка көнүгүүлөрдү жасоо максатка ылайык. 
ВЕНЕРА ООРУЛАРЫ — көбүнчө жыныс жолу менен жугуучу оорулардын тобу. 
Аларга котон жара, сүзөк, жумшак шанкр жана башка кирет. 
В. о-нын козгогучу 19-кылымдын аягына чейин табылган эмес. 1879-ж. немец 
венерологу А. Нейссер сүзөктүн, 1889-ж. Италия венерологу П. Ферради жумшак 
шанкрдын, 1905-ж. немец илимпоздору Ф. Шаудин менен Е. Гоффман котон 
жаранын козгогучун ачкан. Ушундан тартып В. о-нын диагностика, дарылоо жана 
алдын алуу жолдору иштелип чыккан. В. о-н дарылоодо антибиотиктердин 
ачылышы өзгөчө маанилүү болду. Бирок азыркы кездеги венерологиянын 
жетишкендиктерине жана бардык өлкөлөрдө В. о-на каршы чаралар 
жүргүзүлгөндүгүнө карабастан, бүгүнкү күнгө чейин бул оорулар бардык жерде 
таралып, маанилүү социалдык проблемалардын бири болуп эсептелет. В. 
ошондой оорулууга абдан зыян келтирип, тукумга таасир этет, себеби котон жара 
менен сүзөк туура эмес дарылоодон өнөкөт түргө айланып, көп убакытка 
оорулууну эмгекке жараксыз кылып, көп учурда инвалиддикке алып келет. В. о-н 
өзүн өзү дарылоо же атайын медициналык билими жок кишиге жардамга 
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кайрылуу жарабайт. Сүзөктү дарылабай же чала дарылаганда аялдардын көп 
оорулары пайда болуп, аял менен эркек тукумсуз болуп калат. Котон жара 
укумдан-тукумга берилип, тубаса кемтиктердин пайда болушуна себеп болот. 
Андан сокур (сүзөк) же тубаса дүлөй-дудук (котон жара) болушу мүмкүн. 
Дарылабаган котон жара борбордук нерв системасынын оор бузулууларына алып 
келет. 
Азыркы медицинанын жетишкендиктери өз убактысында врачка кайрылып жана 
тиешелүү режимди сактагандар үчүн мындай оорудан айыгып кетүүгө 
мүмкүнчүлүк берди. Оорунун таралышына негизинен туш келди жыныстык 
катнашуу себепкер. 
Эксплуатацияга, социалдык-экономикалык теңсиздикке негизделген коомдо В. 
ошондой көп учурайт. Бир жактан ага калктын көпчүлүгүнүн оор экономикалык 
абалы, жумушсуздук, эркектердин экономикалык жактан камсыз 
болбогондугунан келип чыккан кеч үйлөнүү түрткү болот. Ошондой эле 
капиталисттик коомдун бай бөлүгүндө турмуш шарттын өтө жетиштүүлүгү, уят-
сыйытсыз фильм менен адабияттын кеңири таралгандыгы тартиби начар 
жаштардын арасында жыныстык жактан бузулууга алып келет. 
Социалисттик коомдо эмгекчилердин жыргалчылыгынын уламдан-улам 
өскөндүгүнөн адептүүлүк деңгээли жогорулап, жеке граждандардын 
антисоциалдык иштерине жол бербөөгө шарт түзүлөт. Бирок, В. о-нын пайда 
болушу жана таралышы үчүн социалдык шарты болбосо да, жалпы кабыл 
алынган моралдык-этикалык тартипти бузган жеке адамдар коомдо кездешет. 
Жаштардын жыныстык турмушка болгон мамилесинин туура калыптанышында 
ата-эне, жолдоштор чоң роль ойнойт. Көпчүлүк учурда В. ошондой ата-энесинин 
аягы суюк, балдарын тарбиялоого көңүл бурбаган же аракеч үй-бүлөдөн чыккан 
жаштарда кездешет. Ошондой эле эрте жана туш келди жыныс катнашуудан 
пайда болгон В. ошондой акцелерация менен байланыштуу. 
Тарбия системасы, туура түзүлгөн моралдык-этикалык тартип, жаштарды 
коомдук пайдалуу иштерге активдүү катыштыруу, физкультура менен спортту, 
көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү, ошондой эле аракечтик, коммунисттик 
мораль менен туура келбеген антисоциалдык көз караш, жыныстык жактан 
бузулууга каршы күрөшүү В. о-н алдын алууда негизги ролду ойнойт. Ошондой 
эле өздүк гигиенаны сактоо, өз эркин башкара билүү жакшы натыйжа берет. Үй-
бүлөнү чыңдоо, үй-бүлөдөгү тарбияга көңүл буруу зарыл. 
ВЕНЕРОЛОГИЯ — медицинанын венера ооруларынын пайда болуу себептерин, 
белгилерин, таралуу жолдорун, диагностикасын жана клиникалык өөрчүшүн 
изилдөөчү, ошондой эле аларды дарылоо жана алдын алуунун натыйжалуу 
методдорун иштеп чыгуучу бөлүмү. В. дерматология жана башка медициналык 
илимдер менен тыгыз байланыштуу; медициналык жогорку жана орто окуу 
жайларда окутулат.  
ВИБРИОНДОР — үтүр сымал ийрейген, кыска таякча түрүндөгү бактериялар. 
Алардын эки учунда куйрукчалары болгондуктан абдан тез кыймылдашат. 
Жаратылышта В-дун түрлөрү көп. Алардын көпчүлүгү зыянсыз; ачык сууларда, 
көлмөлөрдө, топуракта, ичегиде жашайт. Патогендүү түрлөрү жаныбарларда 
вибриоз, кишиде холера ооруларын козгойт, к. Вирустар.  
ВИРИЛИЗМ — аялдарда эркектик экинчи жыныс белгилеринин пайда болушу 
(булчуңдарынын өтө өөрчүшү, үндүн өзгөрүшү, сакал-муруттун өсүшү жана 
башка). В. бөйрөк үстүндөгү бездин кыртышынын жана энелик бездин же аларды 
жөнгө салуучу системанын ар кандай оорунун кесепетинен функциясы 
бузулганда эркектик жыныс гормону — андрогендин нормадан ашыкча бөлүнүп 
чыгышынан улам болот. В-де энелик бездин функциясы начарлайт, аялдардын 
жыныс органынын, эмчегинин көлөмү кичиреет, этек кир цикли бузулат. 
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Дарылоону адис врач жүргүзөт. Кээ бир учурда хирургиялык операция жасалат. 
ВИРУЛЕНТТҮҮЛҮК — белгилүү микроорганизмдердин оору козгоо 
жөндөмдүүлүгү (патогендүүлүгү). В. микроб же вирус пайда кылган оорунун 
оордугу боюнча аныкталат. В. агенттин инфекциялык касиетине жана 
организмдин инфекцияга туруктуулугуна, сезгич организмге микроорганизмдин 
жугуу жолуна, анда жайылышына жана көбөйүшүнө, анын тиричилигинде пайда 
болгон уу продукт — токсиндин бөлүнүшүнө байланыштуу. В-тү жасалма жол 
(мисалы, ысытуу, нурга чалдыктыруу, химиялык затты таасир этүү) менен 
өзгөртүп, тирүү вакцина алууда пайдаланылат. 
ВИРУСКА КАРШЫ ДАРЫЛАР. Аларга биологиялык препараттар — гамма-
глобулин, интерферон, ошондой эле айрым химиялык каражаттар кирет. 
Гамма-глобулин — кан сары суусундагы белок фракцияларынын бири: гамма-
глобулин препараттарында микроорганизмдерди — оору козгогучтарды жок 
кылуучу антитело болот. Ал донордун (тигил же бул инфекцияга каршы 
эмделген) канынан, вакциналанган малдын канынан жана башка алынат. Гамма-
глобулин препараттары грипп, Боткин оорусу, кызылча, энцефалит, кутурма жана 
башка вирустук ооруларды, ошондой эле бактериялар козгогон (стафилококк 
инфекциясы, көк жөтөл жана башка) ооруларды дарылоодо жана алдын алууда 
колдонулат. Гамма-глобулин, ошондой эле организмдин ооруга каршы жалпы 
туруктуулугун жогорулатат. Ал кээде аллергиялык реакция пайда кылышы 
мүмкүн, ошондуктан врачтын уруксаты менен куюлат. Лейкоциттик интерферон 
— организмге кирген вируска жооп иретинде организм клеткалары иштеп 
чыгарган коргогуч белок. Ал айрым вирус ооруларын дарылоо жана алдын алуу 
үчүн колдонулат. Гриппти алдын алуу максатында мурунга күнүнө 2 жолу (өзгөчө 
3 айга чейинки балдарга) тамчылатат. Химиялык препараттар да (ремантадин 
жана оксолин) вируска каршы таасир этишет. Ремантадин чоң кишилер грипп 
башталганда дарылоо жана алдын алуу үчүн колдонулат; о к с и л и нд и н 
0,25%түү майы гриппти алдын алуу үчүн мурунга сыйпайт.  
ВИРУСОЛОГИЯ — вирустар жана вирус оорулары жөнүндөгү илим. Жалпы В. 
вирустардын табиятын, түзүлүшүн, көбөйүшүн, биохимиясын жана генетикасын 
үйрөтөт. Медицинада В. оору козгоочу вирустарды, алар пайда кылган 
оорулардын алдын алуу, диагноз коюу жана дарылоо чараларын иштеп чыгат. 19-
кылымдын аягында микробиологиядан өзүнчө илим катары бөлүнүп чыккан. 
Адамдын, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын жугуштуу оорусун пайда кылуучу 
1500дөй вирустар белгилүү. 
ВИРУСТАР — кишинин, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн жана бактериялардын 
жугуштуу ооруларын пайда кылуучу өзгөчө түзүлүштөгү майда организмдер. 
Алар дээрлик тирүү клетканын ичинде жашоочу мителер. Вактериялардан 
айырмаланып, клеткалардан сырткары чөйрөдө өспөйт. В. медициналык изилдөө, 
эксперимент үчүн жаныбар жана өсүмдүктөрдүн организминде, тирүү сакталган 
клетка менен тканда жана башка өстүрүлөт. Вирустук жугуштуу оорулар кеңири 
таралган. Орус окумуштуусу Д. И. Ивановский 1892-ж. башка бактериялар өтпөй 
турган чыпкадан өтүп кетүүчү эң майда микроорганизмдер В. экендигин 
аныктаган. В. — тирүү организмге таандык болгон бардык касиеттерге (тукум 
куугучтук, өзгөргүчтүк жана сырткы чөйрөнүн шартына карата ыңгайлануу) ээ 
жөнөкөй организм. Башка тирүү жандуулардан көбөйүшү боюнча айырмаланат. 
В. клеткадан сырткары (тынч абалдагы) жана клетканын ичинде (көбөйүүчү) 
жашайт. В-дын бөлүкчөлөрүнүн (вириондордун) клеткадан сырткаркы абалында 
эч кандай тиричилик белгилери туюлбайт. Вириондор клеткалардын ичине 
киргенден кийин гана алардын тынч абалы бузулуп, көбөйүү жолуна өтөт. 
В-ды жана алардын түзүлүшүн электрондук микроскоптун жардамы менен гана 
көрүүгө болот. 
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В-дын көлөмү ар кандай: чечектин козгогучу чоң (400—700 нм), ал эми 
энцефалиттин, полиомиелиттин, шарптын козгогучтары эң эле кичине (20— 30 
нм). Алар төрт чарчы, таякча, шарча жана жипче сыяктуу формада, 
бактериофагдар көнөк башка окшош болот. 
Эң жөнөкөй В. белоктордон жана нуклеин кислоталарынан турат. Адамдын, 
жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн жана бактериялардын клеткалары 2 түрдүү 
нуклеин кислотасынан (ДНК жана РНК) турат. Ал эми В. бир гана (ДНК же РНК) 
нуклеин кислотасынан турат. 
В-дын түрүнө жараша андагы белоктор ар кандай түзүлүштө жана татаалдыкта 
болушат. Татаал түзүлүштүү В. белок жана нуклеин кислотасынан башка 
углеводороддордон, липиддерден турат. Көпчүлүк В-дын составында ферменттер 
да болот. Нуклеин кислотасы В-дын тукум куугуч жана оору пайда кылуучу 
касиетин белгилеп, алардын өзгөчөлүктөрүндө чоң мааниге ээ, ферменттер болсо 
көбөйүүдө катышат. 
В. көбөйөт. Алгач вирион клеткага жабышып бекип, андан клетканын ичине 
кирет. Вирион клеткага кирерде анын белок кабыкчасы ферменттердин 
таасиринен бузулуп, нуклеин кислотасы бошонот. Нуклеин кислотасы клеткага 
киргенден кийин, вирус инфекциясынын жашыруун мезгили башталат. Клеткага 
кирген нуклеин кислотасы көбөйүү процессин бүт башкарат. Алар клеткаларды В-
дын кийинки мууну үчүн белок синтездөөгө мажбурлап, клетканын өзүнүн зат 
алмашуусу басаңдайт. В-дын көбөйүүсү жаңы вирус бөлүкчөлөрүнүн 
(вириондорунун) жайылып, алардын клеткалардан чөйрөгө чыгуусу менен 
аяктайт. 
В-дын клеткалар менен өз ара аракетинин негизинде ар түрдүү жугуштуу оорулар 
пайда болот. Айрым учурда клеткалардын оорусу тез өнүгүп, клетка өлөт. Ал эми 
кээде клеткага киргенден кийин өзүнүн зыяндуу таасирин бир топ мезгилге 
чейин билгизбей, клетканын оорусу узак убакытка созулуп, өнөкөт оору түрүндө 
өтөт. Дартка чалдыккан клетка өзүнүн сырткы түрүн өзгөртпөгөндүктөн мындай 
ооруну өз убагында аныктоо кыйын. Катуу кармаган вирус инфекциясына 
караганда билинбей өтүүчү инфекциялар — учук, жугуштуу полиомиелит, грипп, 
энцефаломиелит жана башка оорулар да кездешет. Бул ооруларды пайда кылуучу 
В. организмде көпкө чейин (айрым учурда өмүр бою) билинбей сакталат. Айлана-
чөйрөнүн ар кандай терс таасиринин (суукка урунуу, күн нурунун узакка таасир 
этүүсү, рентген нурлары, шишик оорусун пайда кылуучу химиялык заттар, 
психикалык терс көрүнүштөр жана башка) натыйжасында клеткадагы 
билинбеген В. жаңданып, алардын оору пайда кылуу Жөндөмдүүлүгү жогорулайт. 
Азыркы убакта муздак кандуулардын (бака), сойлоочулардын (жылан), 
куштардын (тоок), сүт эмүүчүлөрдүн (чычкан, келемиш, маймыл) лейкоз (кан 
рагы), рак, саркома ооруларын козгоочу 40тай В. белгилүү. Булар онкоген В-ы деп 
аталат. Аларды соо жаныбарларга киргизгенде аларда коркунучтуу шишик 
өөрчүйт. 
Онкоген В. анча активдүү эмес, алар клеткаларды буза албайт, бирок тукум куума 
өзгөрткүчтүктү пайда кылат. В-дын онкогендик касиетинде нуклеин 
кислотасынын ролу чоң. Кээ бир вирустук оорулар жалпы дененин жаралануусу 
жана уулануусу (кызылча, грипп, чечек, кутурма жана башка), айрымдары 
теринин жана былжыр кабыкчалардын сезгенүүсү (учук, папиллома), өзүнчө 
органдардын, ткандардын (жүрөк булчуңунун, боордун) сезгенүүсү, лейкоздор 
(кандын рак оорулары) жана коркунучтуу шишик (саркома, рак) жана башка 
түрүндө өтөт. Кызылча, грипп, жугуштуу сарык, учук жана башка оорулар кеңири 
таралган вирустук дарттар болуп эсептелет. 
Табиятта адамга гана тиешелүү В. болбойт. Көпчүлүк В-дын бир нече аралык 
ээлери бар. Мисалы, арбовирустар кене, чиркей жана башка кан соргуч 
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курткумурскалардын, киши жана жаныбарлардын клеткаларында жакшы 
көбөйөт. 
Вирус ооруларына каршы күрөшүү чаралары В. ачыла электе эле жүргүзүлгөн. 
Англиялык врач Э. Женнер уйдун чечек оорусу менен ооругандар кара чечек 
менен дээрлик оорубай тургандыгын байкаган. Ал 1796-жылы дени соо адамга 
уйдун чечек оорусун, андан соң ошол эле кишиге кара чечек оорусун жасалма жол 
менен жугузган. Мунун натыйжасында уйдун чечек оорусу менен ооруган киши 
кийин кара чечек менен оорубай тургандыгы аныкталган. Ошол өткөн заманда 
кара чечек оорусунан миллиондогон адамдар өлүмгө учураган. Ошондуктан Э. 
Женнердин илимий ачуусу жугуштуу ооруларга каршы күрөшүүдө өтө чоң 
мааниге ээ болгон. Андан 100 жылдан кийин 1885-ж. француз окумуштуу Л. 
Пастер кутурма оорусуна (экинчи вируска) каршы вакцинаны ачкан. В. илимде 
ачылгандан кийин өлтүрүлгөн же жасалма жол менен алсыздандырылган В-дан 
өнөр жайда вакциналар даярдалып чыгарылып жатат. Мындай вакциналарды 
денеге куйгандан кийин алар оору пайда кылбайт, бирок ошол ооруга каршы 
активдүү иммунитет же кабыл албоочулук пайда болот. Вирус ооруларына каршы 
күрөшүүдө — ооруп айыккан кишинин же атайын вирустун бир түрү менен 
эмделген жаныбардын канынан даярдалган кан сары суусу (глобулиндер) 
колдонулат. Кан сары суусунда В-га каршы атайын даяр белок заттары — 
антителолор болот. Вул белоктор В-дын терс таасирин зыянсыздандырат жана 
бир нече сааттан кийин пассивдүү иммунитет пайда кылат. Акыркы жылдарда, 
кээ бир вирустук жугуштуу ооруларга каршы интерферон (белок зат) жана айрым 
синтездик заттар колдонула баштады. 
Пайдалуу В. да бар. Бактерия жегич В. (бактериофагдар) чуманын, ич келтенин, 
дизентериянын таякчаларын, холера вибриондорун заматта эритип жиберет. 
Ошондуктан алар адегенде айрым жугуштуу ооруларды дарылоо жана алдын алуу 
үчүн колдонула баштаган. Бирок адамдын организминде фагдар бактерияга 
пробиркадагыдай күчтүү таасир этпей жана бактериялар ага тез көнүп калары 
байкалды. Антибиотиктер ачылгандан кийин фагдар дары катары колдонулбай 
калды. Айрым В. айыл чарба зыянкечтерин жок кылууда колдонулат.  
ВИРУСТУУ ГЕПАТИТ — боорду жабыркатуучу катуу кармаган жугуштуу дарт. 
Ооруну 2 түрдүү вирустар (А жана Б) козгойт. Бири жугуштуу гепатитти (Боткин 
оорусун), экинчиси кан сары суу гепатитин козгойт. Алар сырткы чөйрөнүн 
түрдүү таасирине туруктуу: бөлмө температурасында 1 жыл, суукта 4,5 жылга 
чейин сакталат. Күн нурунун таасиринен 1,5 саатта, кайнатуудан 30—40 
минутада өлөт. Боткин оорусу менен ооругандар заңы менен вирус бөлүп 
чыгарып айлана-чөйрөнү булгайт. Оорунун козгогучу дени соо кишиге вирус 
менен булганган тамак-аш, оюнчук, сүлгү, идиш-аяк, жуулбаган кир кол, чымын-
чиркей аркылуу; кан сары суу гепатити медициналык аспаптарды чала 
стерилдөөдөн жугат. Вирус организмге жуккандан кийин 3—6 жумага, кээде 1 
жылга чейин оорунун белгиси байкалбайт (инкубациялык мезгил). 
Оору башталганда адамдын алы кетип, тез чарчайт. Тамакка табити тартпайт, 
ооздун ичи ачуу даамданып, зарна болот, кекирет, окшуп кусат. Ичи ооруп, өтүшү 
мүмкүн. Кээде баш ооруп, чүчкүрүп, мурун бүтүп жөтөлөт, булчуңдар, муундар 
ооруйт, эт ысыйт (кээде температура 39—40°ка көтөрүлөт). Зааранын өңү пиво 
же коюу чайга окшоп, заңы бозоруп, агыш тартат. Андан кийин көздүн агы, дене 
саргаят. Кээде оору билинбей жалпы абалы бир аз начарлап, денеси саргайбай 
өтөт. Оорулуу өзүн оору деп сезбегендиктен врачка убагында кайрылбай, 
тегерегиндегилерге ооруну таратат. 
Мындай учурда оору күчөп кетип, көпкө созулушу жана кабылдоого алып келиши 
мүмкүн. Дарылоо ооруканада врачтын көзөмөлүндө жүргүзүлөт. Убагында 
ооруканага жатып, врачтын көрсөтмөлөрүн аткаруу оорулуунун жакшы болуп, 
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айыгып кетүүсүнө түрткү берет. Ооруп айыккан адам 6—12 ай режимди туура 
сактап, убагы менен сапаттуу тамактануусу зарыл. Сүт азыктарын, жашылча, 
жемиш, майсыз эт, балык, минералдуу суу берүү сунуш кылынат. Оор жумуш 
жасоого, спорт оюндары менен машыгууга, суукка урунууга, күнгө күйүүгө 
болбойт. Спирт ичимдиктерин, куурулган, өткүр тамактарды, майлуу эт, консерва 
азыктарын, шоколад жешке болбойт. Эгерде режимди туура, так сактабаса оору 
кабылдап, боордун циррозуна айланып кетүүсү мүмкүн: 2 жылга чейин врачтын 
көзөмөлүндө болуп, жеңил жумушта иштөөсү талапка ылайык. 
Оорунун алдын алууда оорулууну тезинен ооруканага жеткирип, ал жаткан 
бөлмөгө дезинфекция жүргүзүлөт; оорулуу менен бирге болгондор 45 күнгө 
чейин медициналык көзөмөлдө болот. Балдарга гамма-глобулин куюлат. Өздүк 
гигиенаны сактап, донорлорду жакшылап текшерүү, медициналык аспаптарды 
абдан стерилдөө талапка ылайык.  
ВИТАМИНДЕР — организмдеги нормалдуу зат алмашууда жана тиричилик 
аракетинде мааниси чоң биологиялык активдүү бирикмелер; тамактануунун 
алмаштырылгыс фактору. В-дин ачылышы орус окумуштуусу Н. И. Луниндин 
ысмы менен байланыштуу. Ал 1880-ж. тамактын составында тиричилик үчүн эң 
керек белгисиз фактор бар экендигин экспериментте аныктаган. Поляк 
окумуштуусу К. Функ 1912-ж. «витамин» терминин сунуш кылган. Буга чейин эле 
организмге белгилүү өлчөмдө белок, май, углевод, минерал туздар жана суу керек 
экендиги, ошондой эле начар тамактануудан болуучу оорулар да белгилүү болгон. 
Узакка созулган экспедициянын саякатчылары жашылча-жемиш жебегендиктен 
цинга оорусу менен оорушкан. 
В-дин көбү — ферменттердин составдык бөлүгү, алар зат алмашууну жөнгө салат. 
В. организмде болуучу химиялык реакцияларды тездетет, ошондой эле 
ферменттердин пайда болушуна жана анын функциясына катышат. Организмдин 
азык заттарды өздөштүрүүсүнө таасир этип, клетканын нормалдуу өсүшүнө жана 
бүтүндөй организмдин өөрчүшүнө түрткү берет. Киши түрдүүлөп жетиштүү 
тамактанганда В-ди тамак-аш менен кабыл алат. Алардын кээ бири ичегиде 
микроорганизмдердин тиричилигинин натыйжасында синтезделет, бирок бул 
организмдин витаминге муктаждыгын толук канааттандыра албайт. Кээ бир 
учурда организмге тамак продуктулары менен бирге түзүлүшү В-ге жакын 
бирикмелер (провитаминдер) кирет; алар организмде В-ге айланат. Кээ бир 
продуктуларда бир же бир нече В. жок болот, ошондуктан бир өңчөй жана 
витамини аз тамак-аш менен тамактануу, ошондой эле организм В-ди өздөштүрө 
албай калганда витамин жетишсиздиги (гиповитаминоз, авитаминоз) пайда 
болот. В-ди ашкере кабыл алуу гипервитаминоз оорусуна алып келет. 
Организмдин В-ди кабыл алуусу анын физиологиялык абалына жараша болушу 
керек. В. организмдин өсүү мезгилинде, кош бойлуу жана эмчек эмизген убакта, 
ооруп жатканда жана оорудан кийин, кара жумуш же акыл эмгеги менен көп 
иштегенде, мисалы, спорттук көнүгүүлөрдү жасаганда, нерв-эмоциялык чоң күч 
талап кылган иште, ошондой эле көп убакыт суукта болгондо чоң өлчөмдө талап 
кылынат (к. Тамактануу). Улгайган кезде В-ди өздөштүрүү начарлайт. 
Түрдүү тамак-аштагы В-дин бардыгы эле туруктуу эмес жана алар сырткы 
факторлордун таасиринен анча-мынча бузулушу мүмкүн. Консерваланган 
азыктарга караганда жаңы даярдалган тамактар В-ге бай; продуктуларды узакка 
сактоо, аларды кургатуу, ошондой эле бышыруу В-дин бузулушуна алып келет. 
Ошондуктан В-ди сактап калуу үчүн түрдүү тамак-аш азыктарын сактоо жана аны 
даярдоо эрежелерин билүү зарыл. 
В-дин көпчүлүгү латын алфавитинин тамгалары менен белгиленет (мисалы, А, В, 
С жана башка), мындан тышкары алардын химиялык структурасын көрсөтүүчү 
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атайын аттары бар. Дарылоо максатында В-ди колдонуу витамин менен дарылоо 
деп аталат. 
Сууда эрүүчү витаминдер. 
АСКОРБИН КИСЛОТАСЫ (С витамини) организмдеги кычкылдануу калыбына 
келүү, зат алмашуу, айрыкча белок алмашуу процессинде негизги роль ойнойт. С 
витамининин жетишсиздигинен кан тамырлардын капталдарынын өткөргүчтүгү 
артып, кемирчек, сөөк тканы бузулуп, цинга оорусу пайда болот (к. Витамин 
жетишсиздиги). Аскорбин кислотасы киши организминде пайда болбойт жана 
топтолбойт. Ошондуктан С витамининин керектүү өлчөмү (суткасына чоң 
кишилерге 50—100 мг, балдарга 30— 70 мг) тамак менен келиши керек. С 
витамини негизинен жемиштерде, жашылча-мөмөлөрдө көп. Бул витаминге 
күнүмдүк талапты капуста, картошка, көк пияз, томат менен тамактануу 
толуктайт. С витамини көбүнчө ит мурундун ашында (100 г кургатылган ит мурун 
ашында 1500 мгга чейин), кызыл мурчта (250 мг) болот, чычырканактын ашында, 
апельсинде, лимондо да көп; жаныбардан алынган азыктарда өтө аз. С витамини 
сууда жакшы эрийт; витаминдердин ичинен эң туруксузу бат кычкылданат. 
Жашылчаны бышырганда С витамининин А бөлүгүнө жакыны жоголот. Тамакты 
жылытуу жана узакка сактоодо В. азаят. Продуктуларды ачытууда С витамини 
жакшы сакталат. Тоңдурулган мөмө менен жашылчаларды эриткенде С витамини 
туруксуз болуп калат, ошондуктан эриген продуктуларды тез тамакка колдонуу 
керек. С витамини жазында көк пиязда жана бул витамин жакшы сакталуучу 
консерваланган кээ бир азыктарда, мисалы, томат-паста, көк буурчакта көп болот. 
СССРде С витамининин биологиялык баалуулугун көтөрүү жана С витамининин 
жетишсиздигин алдын алуу үчүн балдар мекемелеринин, оорукананын, төрөт 
үйлөрүнүн тамактары витаминдештирилет. Өнөр жайда 0,5 жана 2,5 г аскорбин 
кислотасы бар таблеткалар чыгарылып, ал даяр тамакты витаминдештирүүдө 
колдонулат.  Бул витамин сууда эрүүчү витаминдерге кирет.  
 
В ТОБУНДАГЫ ВИТАМИНДЕР. Киши үчүн эң маанилүү В (тиамин), Вг 
(рибофлавин), В же РР (никотин кислотасы), В5 (пантотен кислотасы), Вв 
(пиридоксин), Вя (фоли кислотасы) жана В12 (цианокобаламин). 
Тиамин (В1 витамини) организмдеги нормалдуу зат алмашууга, айрыкча углевод 
алмашууга керек. Организмге тиамин тамак-аш аркылуу барат, ошондой эле 
ичегидеги микроорганизмдер пайда кылат, бирок бул физиологиялык 
муктаждыкты толуктай албайт. В витаминине суткалык керектөө чоң кишилерде 
1,4—2,4 мг, балдарда 0,5—2,0 мг. Бул витаминдин жетишсиздиги ичегинин 
жыйрылышын начарлатып, ич катат, булчуң алсызданып, ишке жөндөмдүүлүк 
начарлайт. Тиаминдин жоктугу же өтө аздыгы полиневрит жана нерв 
системасынын катуу оорусу — бери-бериге алып келет. Тамак аркылуу 
организмге витамин жетишээрлик түшсө да өнөкөт аракечтикте (к. Өнөкөт 
аракечтик), кант диабетинде, ичеги-карын жолунун ооруларында витамин 
жетишсиздиги пайда болот; ошондой эле кээ бир дарылар (мисалы, 
антибиотиктер) тиаминди бузат. В витамини ачыткыда, айрыкча кургак пиво 
ачыткысы (100 гда 5 мг) менен нан квасында көп. В витамини көбүнчө чанактуу 
жана дан өсүмдүктөрүндө, акшакта арбын. Ошондуктан тамакка акшактарды 
(өзгөчө кара күрүч жана сулу), кесек ундан бышырылган нан кошуу зарыл. 
Ошондой эле жаныбарлардын боорунда, бөйрөктө, майсыз чочко этинде, жүрөктө 
көп болот. Тамак бышырууда, кургатууда тиамин аз бузулат. Сууда бышырганда 
витаминдин бир бөлүгү сууга чыгып кетет. В; витамини кара жумуш жана акыл 
эмгеги менен иштегенде, суукта көп талап кылынат. Бул витамин сууда эрүүчү 
витаминдерге кирет. 
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Рибофлавин (Во витамини) башка витаминдер сыяктуу эле организмдин 
өсүүсүнө катышып, өсүү фактору болуп эсептелет. Ал белок, май, углевод алмашуу 
процессине катышат. Жаралардын айыгышына түрткү берет, борбордук нерв 
системасынын абалын жөнгө салат, көздүн тунук челиндеги, чечекейдеги жана 
торчо катмарындагы зат алмашуу процессине таасир этип, жарыкты көрүүнү 
жана түстү ажыратууну камсыз кылат, балдардын организминин өсүү жана 
өөрчүшүнө таасир берет. В2 витаминин суткалык керектөө дозасы чоң кишилерде 
1,9—3,0 мг, балдарда 1,0—3,0 мг. В2 витамининин жетишсиздигинен эрин кургап 
жарылат, эриндин бурчтарында жара (к. Жамажай) пайда болуп, бармактар 
кесилет, жарааттар кеч айыгат, чач түшөт, коньюнктивит жана блефарит болушу 
мүмкүн. 
В2 витамини жумуртка, этте, боордо, ошондой эле дан жана чанактуу өсүмдүктөр: 
жер жаңгак, соя, жасмык, буурчакта, айрыкча ачыткы менен сүттө көп болот. Сүт 
кычкыл бактериялары рибофлавинди синтездегендиктен айранда, ряженкада 
жана башка витамин көбөйөт. Рибофлавин ультракызгылт көк нурларга туруксуз, 
ошондуктан витамин препараттарын (күкүм, таблетка) жана бул витаминге бай 
тамак продуктуларын күн тийбеген жерлерде сактоо керек. Тамакты бышырууда 
В2  витамини көп бузулбайт. Бул витамин сууда эрүүчү витаминдерге кирет. 
Никотин кислотасы (РР витамини, В) витамини) клеткалык дем алуу 
реакциясына, белок алмашууга катышат жана организмде өсүмдүк белогунун 
сиңишин жакшыртат, карындын секрет бөлүү жана жыйрылуу функциясын жөнгө 
салат, уйку безинин маңызынын бөлүнүшүн жана составын жакшыртат, боор 
ишин оңойт. Кишинин суткалык керектөөсү чоңдордо 14—25 мг, балдарда 5—20 
мг. 
Киши организминде никотин кислотасынын жетишсиздиги пеллагра оорусуна 
алып келет (к. Витамин жетишсиздиги). Медицинада никотин кислотасы 
пеллаграны алдын алуу жана дарылоодо гана пайдаланылбастан, башка 
ооруларды дарылоодо мааниси чоң. Бул витаминди врачтын кеңеши менен гана 
кабыл алуу керек. Ашкере колдонгондо, бир нече минутадан кийин бет кызарып, 
ал бүт денеге тарайт, дене ысышы мүмкүн. 
Бул витамин боор, бөйрөк, ачыткы, эт, сүт, ошондой эле буурчак, маш буурчак, 
буудай унунда жетиштүү өлчөмдө болот. РР витамини же Вз витамини кара күрүч 
акшагында, козу карындарда өтө көп. Сактоого жана бышырууга, жарыкка, 
кычкылтекке, абага, жегичке туруктуу. Бул витамин сууда эрүүчү витаминдерге 
кирет. 
Пиридоксин (В6 витамини) белоктордун негизги бөлүгүн түзүүчү 
аминокислоталардын алмашуусуна катышат, белок жана майдын нормалдуу 
сиңишин камсыз кылат, азот алмашууда мааниси чоң. Дени соо кишинин 
суткалык керектөөсү чоңдордо 1,5— 2,8 мг, балдарда 0,5—2 мг. Вв витамининин 
жетишсиздиги жаш балдардын өсүүсүн токтотот, аз кандуулук, ичеги карын 
ишинин бузулушу, баланын тынчсыздануусу менен коштолот, боюнда бар 
аялдарда — бет, моюн, көкүрөк, баш териси сезгенет. Вс, витамини эт, балык, 
сүттө, бодо малдын боорунда, кургак пиво ачыткысында, ошондой эле көпчүлүк 
өсүмдүк тектүү продуктуларда аз санда болот. В6 витаминин өсүп келе жаткан 
организм, боюнда бар жана бала эмизген аялдар, түндүктө жашагандар көбүрөөк 
талап кылат. Кадимки шартта тамактанганда анын жетишсиздиги болбойт. 
Себеби кишинин организминде пиридоксинди ичеги бактериялары жетишээрлик 
синтездейт. Антибиотик жана сульфаниламид препараттарын ичкенде ичеги 
микроорганизмдеринин пиридоксинди синтездөөсү төмөндөйт. Ошондуктан бул 
дарыларды врачтын көзөмөлүндө гана колдонуу керек. 
Пиридоксин кислота, жегич, жогорку температурага туруктуу, бирок күн нурунун 
таасиринен бузулат. Тамакты бышырганда витаминдин активдүү составдык 
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бөлүгү ажырап, пайдалуу болуп калат. Продуктуну көпкө сактаганда бул витамин 
азаят. Бул витамин сууда эрүүчү витаминдерге кирет. 
Пантотен кислотасы (В5 витамини) зат алмашуу процессинде маанилүү роль 
ойнойт. Нерв системасына жана бөйрөк үстүндөгү без менен калкан безинин 
ишине таасир этет. Дени соо кишинин суткалык керектөөсү 10 мгдай. Табиятта 
өтө кеңири тараган. Түрдүү өсүмдүктө жана жаныбар клеткасында болгондуктан 
аты грекче «пантоген» — «бардык жерде болуучу» деген сөздөн алынган. 
Пантотен кислотасынын жетишсиздиги кадимки шартта кезикпейт. Бул витамин 
сууда эрүүчү витаминдерге кирет. 
Фоли кислотасы (Вч витамини) аминокислоталардын алмашуусуна жана 
синтезине, ошондой эле нуклеин кислоталарынын синтезине катышат, кемиктин 
кан пайда кылуусун күчөтөт, В12 витамининин сиңишин жакшыртат. Суткалык 
керектөө чоң кишилерде 0,4 мг, балдарда 0,5—0,4 мг, кош бойлууларда 0,8 мг, 
эмчек эмизген аялдарда 0,6 мг. Фоли кислотасынын жетишсиздигинен өтө оор аз 
кандуулук (анемия) өөрчүйт, карын иши (карын зилинде туз кислотасы жоголот, 
ич катат, өтөт), сезгичтик бузулат. Негизинен жашыл жалбырактуу 
жашылчаларда (латынча фолиум — жалбырак дегенден), ошондой эле помидор, 
алма, картошка, боор, бөйрөк, ачыткыда болот. Бул витаминге салат, шпинат, 
петрушканын жалбырагы, капуста бай. Аны көпчүлүк өсүмдүк, бактерия жана 
козу карындар синтездейт. Кишинин ичеги микроорганизми жетишээрлик 
синтезденгенден бул витамин жетишсиздиги болбойт. Тамакты бышыруудан 
бузулуп, анын 70—90%и жоголот.  Бул витамин сууда эрүүчү витаминдерге кирет. 
Цианкобаламин (В12 витамини) биологиялык өтө активдүү затка кирет. Бул 
витамин бардык жаныбарга керек. В12 витамини метионин, нуклеин 
кислоталарынын синтезине, кан пайда болуу процессине жана башка катышат. 
В12 витамининин жетишсиздиги аны сиңирүү бузулганда болуп, аз кандуулуктун 
оор формасына алып келет. Дени соо кишинин суткалык керектөөсү чоңдордо 
0,007 мг, балдарда 0,005— 0,002 мг болот. Организмге тамак менен келет, 
ошондой эле ичеги микроорганизмдери синтездейт. В12 витамини жаныбар 
тектүү продуктуларда, айрыкча уйдун боорунда көп. 
Медицина, ветеринария жана куш чарбасында кеңири колдонулат. Өнөр жайда 
микробиологиялык синтездөө менен алынат. 
Витамин жетишсиздигинин алдын алууда жакшы тамактануунун, ошондой эле 
гельминтоздорду убагында дарылоонун мааниси чоң. Бул витамин сууда эрүүчү 
витаминдерге кирет. 
Ретинол (А витамини) табиятта кеңири таралган. Өсүмдүк тканында ал А 
провитамини — каротиноид пигменти түрүндө кезигип, организмде ретинолго 
айланат, жаныбар тканында даяр түрүндө болот. Ретинол көрүү пигментинин 
пайда болушуна катышат, организмдин нормалдуу өсүшүн камсыз кылат. Соо 
кишинин суткалык керектөөсү чоң кишилерге 1,5 мг, балдар жана өспүрүмдөргө 
0,5—1,5 мг. Ретинол бардык жаныбарларга керек. А витамини жетишпегенде тери 
кубарып, кургап, түлөп, бетке безетки чыгып, ириңдүү жара менен жабыркайт; 
чач кургап, өңү өчөт, тырмактар сынат. А витамининин жетишсиздиги жарыкты 
карай албоо, түнкүсүн начар көрүү (тоок сокурлугу), конъюнктивит, блефаритке 
алып келёт. А витамини жаныбар тектүү продуктуларда (жаныбар менен 
балыктын боору, икра, балык майы, сары май, быштак, жумуртканын сарысы) 
гана болот. Өсүмдүк продуктуларында ал провитаминдер — каротиноид 
пигменттери түрүндө кездешет. Каротиноидге сабиз, томат, кызыл мурч, көк 
пияз, козу кулак, салат, ит мурун, кызыл өрүк, чычырканак, четин жана 
башкалардын мөмөлөрү бар. Организм каротиноиддерди майлар менен бирге 
жакшы сиңирет, ошондуктан жашылчаларды каймак же өсүмдүк майын кошуп, 
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салат жасап жесе пайдалуу. Продуктуларды бышырганда, консервалоодо А 
витамини менен каротиноиддер жакшы сакталат. 
Майда эрүүчү витамин. 
Кальциферол (Д витамини) организмде минералдык зат алмашууга, сөөк пайда 
болууга катышат, кальций менен фосфордун санын жөнгө салат, туздарды 
сиңирүүгө, алардын сөөк тканына чогулуусуна катышат. Д витамини өспүрүм 
балдарга, боюнда бар жана бала эмизген аялдарга өтө көп керек. Бала 
организминде Д витамини жетишпесе итий пайда болот. Негизинен Д витамини 
ультракызгылт көк нурлардын таасиринен кишинин терисиндеги 
провитаминден пайда болуп, андан башка органдарга өтүп, негизинен боор жана 
кан плазмасында чогулат. Д витамини тунец, треска жана башка балыктардын 
боорунда өтө көп, сары май жана жумуртканын сарысы, балык майында азыраак. 
Башка жаныбар тектүү продуктуларда Д абдан аз, өсүмдүк тектүү продуктуларда 
болбойт. 
Д витаминин чоң кишилер аз талап кылат, бирок ал күндүзгү жарык 
жетишпегенде (жер астында иштөө, түндүктө жашагандар жана башка) көбүрөөк 
керек болот. Кышында Д витамининин организминде пайда болушун кварц 
менен кактап күчөтсө болот. Д витамининин жетишсиздигин алдын алууда 
кичинекей жана эмчектеги балдарга көп учурда вйтамин препарат түрүндө 
берилет. Бирок аны врачтын көзөмөлүндө гана бериш керек, себеби ашык 
өлчөмдө берүү кабылдоолорго алып келиши мүмкүн (к. Гипервитаминоз). Майда 
эрүүчү витамин. 
Токоферолдор (Е витамини) — 7 витаминден турган топ. Ал булчуңдардын 
иштешин жана жыныс бездеринин функцияларын күчөтөт, майда эрүүчү В-дин, 
айрыкча ретинолдун ички органдарда топтолушуна түрткү берет. 
Соо кишинин суткалык керектөөсү чоңдордо 10—20 мг, балдарда 1 кг салмагына 
0,5 мг. Өсүмдүк майларында, жер жаңгак, буурчак, жүгөрү, соя уруктарында жана 
жашылчалардан — салат, шпинатта болот. Жаныбар тектүү продуктулардан 
боордо, жумуртканын сарысында, сүттө бар. Токоферол өтө туруктуу, 170°ка 
чейин ысытканда жана ултракызгылт көк нурдун таасиринде да бузулбайт. 
Такоферол препараттары ар кандай ооруларды дарылоодо врачтын көзөмөлүндө 
гана колдонулат. Майда эрүүчү витамин. 
Филлохинон (К витамини)— кан уюу процессине катышуучу маанилүү фактор. К 
витамининин жетишсиздиги ар кандай органдан (мурун, бүйлө, ичеги-карын 
жолунун органдары) кан агууга алып келет. К витаминин суткалык керектөө чоң 
кишиде. 0,2 — 0,3 мг, кош бойлууларга 2—5 мг. Филлохинон өсүмдүктөрдүн 
жашыл бөлүктөрүндө (шпинат, капуста, чалкан жана башка), ошондой эле сабиз, 
томатта болот. К витамини жаныбардын боорунда гана болот. Медицинада К 
витамининин синтез жолу менен алынган түрү — викасол жана синкавит 
колдонулат. 
Бул В-ден башка киши организмине керек биологиялык активдүү заттар 
(витамин сымал бирикмелер) бар.  Майда эрүүчү витамин. 
ВИТАМИН ЖЕТИШСИЗДИГИ — организмдин тамак-ашта витамин 
жетишпегендиктен, аларды начар сиңирүүдөн же ичеги микроорганизмдеринин 
аз синтезделишинен болуучу оорулуу абалы. Вуга витамини аз, бир түрдүү 
тамактануу (айрыкча тазартылган, кургатылган жана консерваланган 
продуктулар менен), натыйжада организмге углеводдун көп, жаныбар белогунун 
жана майдын аз келиши, жашылча менен жемиштин жок болушу же аларды туура 
эмес сактоодон витаминдеринин бузулушу (к. Витаминдер) себеп болот 
(экзогендүү В. ж.). Ошондой эле В. ж-не организмдин функциясынын бузулушунан 
ичеги-карын жолунда витаминдердин өзгөрүшү жана жакшы сиңбей калышы 
түрткү болот (эндогендүү В. ж.). 
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Кээ бир антибиотиктерди, сульфаниламид жана башка дарыларды врач менен 
кеңешпей көпкө колдонуу да витаминдерди бузат жана синтезин төмөндөтөт. 
Организм витаминди өтө көп талап кылган учурда да В. ж. болушу мүмкүн, 
мисалы, күч жана акыл эмгеги менен көп иштөө, нерв-эмоциялык чарчоо, муздак 
жана ысык абанын таасири, кычкылтек жетишсиздиги (к. Гипоксия) кош бойлуу 
жана бала эмизген учур жана башка 
Витаминдердин бир аз жетишсиздиги гиповитаминоз деп аталып, мында көбүнчө 
оорулуунун жалпы абалы начарлайт, алы кетет, бат чарчайт, урушчаак болуп, 
уйкусу качат, ишке жөндөмдүүлүгү, тамакка табити начарлайт. Эгерде муну өз 
убагында дарылоо чаралары көрүлбөсө витаминдин толук жетишсиздиги — 
авитаминоз өөрчүйт. Авитаминоз өзүнчө клиникалык даана белгилери менен 
мүнөздөлөт. 
Аскорбин кислотасы (С витамини) жетишпегенде адегенде шалдырап, ал кетет, 
бат чарчайт, уйку басат, баш айланат (көбүнчө жазында). Андан кийин эрин, 
кулак, мурун, тырмак көгүш тартат, бүйлө канайт, ооздон жаман жыт чыгып, тиш 
бошоп, түшө баштайт. С витамининин жетишпегендиги ашынганда болуучу цинга 
оорусу чанда кезигет, анда териде ачык кызыл, бара-бара кара тактар пайда 
болот, ичеги-карындын иши бузулат. Организмдин жугуштуу ооруларга 
туруктуулугу төмөндөйт. 
Никотин кислотасы (РР витамини) жетишпегенде РР авитаминозунун белгилери 
— пеллагра пайда болот. Урушчаак болуп, уйку качат, көңүл чөгөт. Эрин кургап 
өңү өчөт, тил кызарып, кеберленет, шишимик тартат. Ич өтөт, булчуңдар ооруйт. 
Жаз жана күз мезгилинде териде мала кызыл так пайда болуп, калыңданат, 
киргилт күрөң түскө келет, сыйрылат. 
Пиридоксин (Вв витамини) жетишсиздиги аз кезигет. Кош бойлууларда, айрыкча 
талгак мезгилинде байкалат. Мында тамакка табити тартпай, жүрөк айланып, 
ичеги-карындын иши начарлап, ооздун былжыр челинде жана териде өзгөрүүлөр 
болот. Эмчектеги балада, айрыкча кургак сүт аралашмалары менен 
тамактандырууда алардын өсүүсү кечеңдейт. 
Ретинол (А витамини) жетишсиздигинин алгачкы белгилери — караңгыга жай 
көнүгүү, күүгүмдө көрбөө, жарыкты карай албоо. Андан тышкары тери бозоруп, 
кургап түлөйт, безетки, ириңдүү жара көп чыгат, чач кургап, өңү өчөт, көздүн 
былжыр чели сезгенет. 
Организмде рибофлавин (Вг витамини) жетишпегенде тамакка табит начарлап, 
күчтөн тайыйт. Эринде майда жаракалар пайда болот. Тери какачтанып түлөйт. 
Ооздун кычыгы жараланат. Көз кычышып, жаш агат. 
Тиамин (В витамини) жетишпегенде тамакка табити тартпай, тамак сиңирүү 
начарлайт, кускусу келет. Ич катат. Бат арыктайт, булчуң алсызданат, кол-буттун 
сезгичтиги азаят, баш айланат. Кыймылдаганда жүрөк тез-тез кагып, демигет, бат 
чарчайт. В1 витамининин жетишсиздиги күчөгөндө бери-бери оорусуна алып 
келет. 
Холекальциферол (Д витамини) авитаминозунда балдар алсыз, терчил, чыр 
болушат, өңү кубарып, тиши кеч чыгат, суукка байымы жок болот (к. Итий). Чоң 
кишилер шалдырап, тез чарчайт, тиши карарып бузулат, жамбаш сөөктөрү жана 
булчуңдары ооруйт. 
В. ж-нин белгилери жана дарылоосу кайсы витамин жетишпегенине жараша 
болот (к. Витаминдер. Витамин менен дарылоо). 
В.ж-н алдын алуу биздин өлкөдө жалпы мамлекеттик маселе катары чечилет. 
СССРде Совет бийлигинин жылдарында эл чарбасынын жаңы тармагы — витамин 
өнөр жайы өсүп чыкты, ал витаминдерди, анын препараттарын жана витамин 
концентраттарын чыгарат. Мектепке чейинки балдар мекемелеринде, мектеп-
интернатта, төрөт үйүндө, ооруканада даяр тамакты витаминдөө жүргүзүлөт. 
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Тамак өнөр жайынын ишканалары массалык керектелүүчү кээ бир тамак 
азыктарын витаминдейт: унга — тиамин, риофлобин, никотин кислотасы; сүт 
жана кантка — аскорбин кислотасы; маргаринге ретинол кошулат. Балдар 
коллективинде 3 жашка чейинки балдарга берилүүчү сүткө ретинол, аскорбин 
кислотасы, холекальциферол кошулат. 
Организмге зыяндуу ишканаларда иштегендердин тамагын витаминдөөнүн 
мааниси чоң. В. ж-нин алдын алууда негизинен тамак-аштын составында 
витаминдер жетиштүү болушуна маани берүү зарыл. Андыктан тамактын ар 
кандай түрүн, жер-жемиш, жашылчаларды дайыма пайдалануу керек. 
Витаминдердин организмде мааниси чоң экенин ар бир киши билүүгө тийиш. 
Ошондой эле ичеги-карын, боор ооруларын өз убагында дарылап, аракечтикке 
каршы күрөшүү, түрдүүлөп тамактануу, тамак-азыктарын туура сактоо жана 
даярдоо В. ж-нин алдын алуу да чоң мааниге ээ. Витамин — биологиялык күчтүү 
таасир берүүчү зат. Ошондуктан аны врачтын көрсөтмөсү жок кабыл алуу 
зыяндуу.  
ВИТАМИН МЕНЕН ДАРЫЛОО (витамин терапиясы) — витаминди ички 
органдардын, теринин кээ бир ооруларын дарылоодо, ошондой эле кээ бир 
физиологиялык абалда (кош бойлуу же эмчек эмизүү мезгилинде) организмдин 
витаминге муктаждыгын канааттандыруу үчүн колдонуу. Оорулуу организмде 
витамин такыр жок (авитаминоз) же жетишсиз (гиповитаминоз) болгон учурда В. 
м. д. дарылоонун негизги түрү болуп эсептелет. Бирок витаминди ашкере 
колдонууга болбойт. Врач сунуш кылган дозадан ашырбоо керек, к. Витамин 
жетишсиздиги, Витаминдер, Гипервитаминоз. 
ВИТАМИН ПРЕПАРАТТАРЫ — ар түрдүү витамин жетишсиздигин дарылоодо 
жана алдын алууда колдонулуучу каражаттар. В. п. сууда эрүүчү (тиамин бромиди, 
рибофлавин, пиридоксин гидрохлориди, аскорбин, никотин кислоталары жана 
башка) жана майда эрүүчү (ретинол, эргокальциферол, токоферол жана башка) 
болуп эки топко бөлүнөт. 
Сууда эрүүчү В. п. витамин жетишсиздигинде гана эмес, көп ооруларды: куяң, 
невралгия, неврит, полиневрит, жүрөк оорулары, көз оорулары, пеллагра, четки 
кан тамырлардын спазмы менен мүнөздөлгөн оорулар, карын жана он эки эли 
ичегинин жара оорусун, атеросклероз, тери ооруларын, аз кандуулук, ошондой 
эле кан уюу начарлаганда, боор оорулары, уулануу, геморрагиялык диатез, нур 
оорусу ж. б-ды дарылоодо колдонулат. 
Майда эрүүчү В. п. түрдүү жугуштуу оорулар, күйүк, тамак сиңирүү органдарынын 
оорулары, итий, тетания, остеопороз, түрдүү тери оорулары ж. б-ды дарылоодо, 
ошондой эле сынык бүтпөгөндө, миастенияда, бойдон түшөрдө жана эркек менен 
аялдардын жыныс бездеринин функциясы бузулганда жана башка сунуш 
кылынат.  
ВОЛЕЙБОЛ — топ менен ойнолуучу командалык спорт оюну. В. менен машыгуу 
тез жана так реакция жасоону, шамдагайлыкты, көз менен болжолдоону өөрчүтөт, 
кыймыл координацияларын жакшыртат. Оюнда дененин жалпы өөрчүшүнө, 
келбетти жакшыртууга түрткү берүүчү ар кандай кыймылдар (топту ар кандай 
абалда берүү жана УРУУ, секирүү, эңкейүү, чалкалоо, денени алга, артка буруу) 
көп жасалат. Спорттук В. менен машыгууну балдар 9 жашынан баштаса болот, 
мелдештерге катышууга 11—12 жаштан уруксат берилет. В. менен машыгууда 
колдун манжаларынын травмасы, урунуу, байламталардын чоюлушу жана башка 
болушу мүмкүн. Травмалардын алдын алууда туура ойноо техникасына ээ болуу, 
оюн аянты текши жана спорттук бут кийимдин ыңгайлуу болушу чоң мааниге ээ. 
В. ойноо анча татаал эмес, аны залда жана ачык абада ойноого болот. Ошондуктан 
ал активдүү эс алуунун жана ден соолукту чыңдоонун мыкты каражаты болуп 
эсептелет. Аны ден соолугунда олуттуу өзгөрүүлөр болбогон ар кандай курактагы 
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адамдар ойной алышат. Улгайган адамдар В. менен такай машыгуудан мурда врач 
менен кеңешүүсү зарыл.  
ВРАЧ — медициналык жогорку билими бар адис. Адистиги боюнча В.: саламаттык 
сактоону уюштуруучу, терапевт, педиатр, хирург, санврач, гинеколог, 
офтальмолог, рентгенолог, невропатолог, психиатр, дерматовенеролог, 
стоматолог, оториноларинголог, фтизиатр жана башка болуп бөлүнөт. 
В. — эң байыркы адистиктин бири. Байыркы Египет, Кытай, Индия, Греция жана 
Римдеги атактуу адис-врачтардын (Гиппократ, Асклепиад жана башка) билими 
жана өнөрү замандаштарынын өмүрүн жана ден соолугун гана сактап калбастан, 
медицинанын өнүгүшүнө түрткү болгон. 
В-тын адистигинин мүнөзү, анын милдетинин аткарылышы ар бир өлкөнүн 
коомдук саясий түзүлүшүнө жараша болот. Буржуазиялык коомдук түзүлүштө ден 
соолукту коргоо ар бир адамдын өз кызыкчылыгы катары каралат. Советтик В-
тын эң негизги көздөгөн максаты — адамдын ден соолугу. Бул максат Советтер 
Союзунун врачынын антында так баяндалган. Мамлекет В-ка зор ишеним, чоң 
роль жана жоопкерчилик жүктөйт. В-тын оор жана ардактуу милдетин аткаруу 
атайын билимди, талбай эмгектенүүнү, жабыркагандарга кайсы мезгилде 
болбосун медициналык жардам көрсөтүүгө даяр болууну, жан аябастыкты жана 
патриотизмди талап кылат. Советтик В-тын бул сапаттары Улуу Ата Мекендик 
согуш жылдарында ачык көрүнгөн. Азыркы күндөрдө да Советтик В-тар элдин 
ден соолугу жана жашоосу үчүн күрөшүүдө эмгек эрдиктерин көрсөтүүдө. 
Ошондуктан биздин өлкөдө В-тык кесип сыйлоого жана ардактоого татыктуу. Он 
миңдеген В. Советтер Союзунун ордендери жана медалдары менен сыйланган, 
союздаш жана автономия республикалардын эмгек сиңирген врачы жана Соц. 
Эмг. Баатыры деген ардактуу наамга татыктуу болушкан. 
1977-жылдан «СССР эл врачы» деген ардактуу наам берүү киргизилген.  
ВРАЧТЫК АЙМАК — дарылоо-алдын алуу мекемелеринин медициналык 
кызматкерлери тейлөөчү белгилүү сандагы калкы бар территория. Аймактык 
принципте терапевттер, балдар врачы, акушер-гинекологдор, фтизиатрлар жана 
алардын жардамчылары — участкалык медсестралар иштейт. В. а. айылдык, 
шаардык жана цехтик болуп айырмаланат. 
Айылдык В. а-та калкты дарылоо, алдын алуу, санитариялык жана эпидемияга 
каршы чараларды жүргүзүүчү оорукана, акушер-фельдшердик пункттар, 
колхоздук төрөт үйү, балдар бакчалары болот. Участкалык врачтар өзүнүн 
аймагындагы калкка поликлиникада, үйүндө медициналык жардам көрсөтөт 
жана диспансердик байкоо жүргүзөт, коомдук уюмдардын жардамы менен 
оорулуунун турмуш-тиричилик жана эмгек шартын жакшыртууга кам көрөт. 
Андан тышкары айыл жердеги аймактык врачтар территориясындагы 
коммуналык, тамак-аш, өнөр жай объектилерин, балдар мекемелерин 
санитариялык жактан көзөмөлдөйт.  
ВРАЧТЫК КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯ (ВКК) дарылоо мекемелеринде 
(поликлиникасы же амбулаториясы бар ооруканаларда, поликлиникаларда, 
адистештирилген диспансерлерде жана башка) түзүлөт. Ал үч кишиден эксперт 
боюнча башкы врачтын орун басары, бөлүмдүн башчысы жана дарылоочу 
врачтан түзүлөт. ВКК гана жумушка жарамсыздык барагын 6 күндөн ашык 
мөөнөткө узарта алат, убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча талаш 
суроолорду чечет, узак ооругандарды Врачтык эмгек эксперт комиссиясына 
жиберет. Мындан тышкары ВКК жумушка жарамсыздык барагын берүү менен 
санаторий-курорттук дарыланууга жиберүүгө, эмгек шартын жеңилдетүүгө же 
башка ишке өтүүгө сунуштарды берет. Оорулууну ВККга дарылоочу врач, дарылоо 
мекемесинин бөлүм башчысы жиберет.  
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ВРАЧТЫК КӨЗӨМӨЛ физкультура жана спортто — физкультура жана спорт 
менен машыгууларды медициналык тейлөө боюнча чаралар системасы. В. к-дү 
жогорку окуу жайларындагы ыктыярдуу спорт коодедору менен балдардын жана 
өспүрүмдөрдүн спорт мектептериндеги В. к. кабинети жана райондук 
поликлиника, айылдык амбулатория, мекеме жана ишканалардын 
медпункттарында иштеген врачтар жүргүзөт. Мектепке чейинки балдарга болгон 
В. к. иши балдар поликлиникасы менен консультациясындагы, мектеп 
жашындагы балдардыкы мектептеги врачтарга жүктөлгөн. В. к. боюнча уюштуруу 
методикалык иштерди врачтык-физкультуралык диспансерлер жетектейт. В. к. 
ишиндеги медициналык текшерүү машыгуучулардын спорттук 
квалификациясына, курагына, жынысына, спорттун мүнөзүнө жараша 
жүргүзүлөт. Орто мектептин, кесипчилик техникалык окуу жайынын окуучулары, 
техникум, жогорку окуу жайлардын студенттери окуу жылынын башталышында 
медициналык кароодон өтүшөт да, ден соолугуна, күчүнө жана дене тарбиялык 
даярдыгына жараша 3 топко (негизги, даярдоочу, атайын) бөлүнүп, физкультура 
менен машыгат. В. к-дө негизинен адамдын өсүшү, нерв системасы, дем алуу жана 
кан айлануу органдарына медициналык текшерүү жүргүзүлөт. Аялдар 
гинекологиялык кароодон өтүшөт. Медициналык кароо жыл сайын жүргүзүлөт. 
Ал өткөрүлгөн сабактын, машыгуунун организмге тийгизген таасирин аныктап, 
анын маалыматы боюнча кийинки көнүгүүлөргө керектүү өзгөртүүлөр 
киргизилиши мүмкүн. Медициналык кароодон өтүүдө адам ден соолугунун 
абалын көзөмөлдөп, өзүн өзү контролдоо керек. Жеке дене тарбия көнүгүүлөрү 
же спорт менен машыгууда врач менен кеңешүү зарыл. 
ВРАЧТЫК СЫР — врачтардын жана медициналык кызматкерлердин оорулуунун 
оорусу, жашыруун жана үй-бүлөлүк турмушу тууралуу маалыматтарды 
жарыялабоого милдеттүүлүгү. Кандай гана оору болбосун, өзгөчө организмдин 
кандайдыр бир функциясынын жана ишке жөндөмдүүлүгүнүн бузулушу 
оорулууга оору жана жагымсыз сезим гана болбостон, аны катуу капалантат. 
Медициналык кызматкерлер өздөрү кабыл алган жана закондо белгиленген В. с-
ды сактоого милдеттүү экенин ар дайым эске тутуу керек.  
ВУЛЬВОВАГИНИТ — аялдардын жыныс органынын сыртынын (вульвасынын) 
жана кынынын сезгенүүсү. Мында жыныс кынынан ак суюктук көп бөлүнөт, 
жыныс органдарынын сырты дүүлүгүп кычышат, ооруйт. Сырткы жыныс 
органдары, чурай кызарышы мүмкүн. Өз убагында дарыланса тез айыгуу 
ыктымал. Ооруну убагында дарылабаса өнөкөткө айланып, жыныс кынынын 
алдыңкы жана арткы капталы бири-бирине жабышуусу, ал эми кыздарда (3—4 
жаштагы) жыныс эриндеринин биригип өсүшү мүмкүн. В-ти ар кандай микробдор 
пайда кылат. Ооруга өздүк гигиенаны сактабоо, жыныс органдарынын сырткы 
терисинин жана жыныс кынынын былжыр челинин жараланышы, өнөкөт 
оорулар жана зат алмашуунун бузулушу организмдин коргонуу функциясынын 
начарлашы түрткү болот. В. энелик бездин гормон чыгаруу функциясы төмөн 
аялдарда, ал бези жетиле элек кыздарда кезигет. 

 

Г 
 

ГАЗ АЛМАШУУ, к. Дем алуу.  
ГАЗ ГАНГРЕНАСЫ (анаэробдук инфекция) — жараат инфекциясынын эң оор түрү. 
Аны кычкылтексиз чөйрөдө гана жашоочу микробдор (анаэробдор) пайда кылат. 
Оору козгоочу анаэробдор табиятта көп тараган; кишинин жана жаныбарлардын 
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ичегилеринде такай жашайт, топуракта да болот. Кээде анаэробдор кишинин 
терисинде, төшөнчүсүндө, кийимдеринде жолугат. Анаэробдор жараат (көбүнчө 
ок тийген) топурак менен булганганда жугат. Жанчылып, басылып, жабыркаган 
ткандардагы кан тамырлардын жабыркоосунан ал жерге кычкылтекке бай кан 
келбей калып, анаэробдордун өөрчүшүнө шарт түзүлөт. Организмдин ар кандай 
алсыздануусу — кан жоготуу, шок, суук тийүү, өтө чарчоо инфекциянын 
өнүгүшүнө жана таралышына түрткү берет. Г. г-нда жумшак ткандар өтө тез 
шишип, анда газ толгон ыйлаакчалар пайда болот, андан кийин ткандар өлө 
баштайт. Алгачкы белгилери — жараат катуу ооруп, ткань чыңалып шишийт, 
дене температурасы көтөрүлөт. Г. г.— өтө коркунучтуу кабылдоолордун бири. 
Алдын алууда жараатты булгануудан сактап, биринчи жардам көрсөтүү 
(антисептикалык таңуу) зарыл. Оорулууну шашылыш медициналык жардам 
көрсөтүү үчүн дарылоо мекемелерине жеткирүү керек.  
ГАЙМОРИТ — мурундун кошумча коңулунун — гаймор көңдөйүнүн чел 
кабыгынын (кээде сөөгүнүн) сезгениши. Г-тин өнөкөт жана катуу кармаган түрү 
бар. 
Катуу кармаган Г. сасык тумоо, грипп, жогорку дем алуу органдарынын жана 
моюн бездеринин сезгенүү ооруларынан кийин, ошондой эле үстүңкү азуу 
тиштердин чирип, кабылдашынан пайда болушу мүмкүн. Бетке жасаган 
операциялардын кабылдоосу, кээ бир учурда жаак сөөгүнүн травма алышы да Г-
тин өөрчүшүнө шарт түзөт. 
Катуу кармаган Г-тин алдын албоо жана ал ооруну өз убагында дарылабоо анын 
мезгил-мезгили менен кайталанып туруучу өнөкөт түрүнө өтүшүнө алып келет. 
Сезгенүүдө пайда болгон суюктук топтолуп, өзүнчө бир жагымсыз сезим пайда 
кылат. Көңдөй соо кезинде ал суюктук аз-аздан мурун көңдөйү аркылуу сыртка 
чыгып турат. Ал эми Г-те суюктук агып чыгуучу жолдун чел кабыгы көөп, 
башкача айтканда шишип жол тосулуп, суюктук чогулат. 
Катуу кармаган Г-те дене ысып, көңүл айнып, чыйрыгат, баш ооруп, маңдай 
аркылуу мурунга өтөт, чыдатпай ооруп, тез-тез кайталанып турат жана оорулуу 
эңкейгенде, жөтөлгөндө же чүчкүргөндө күчөйт. Оорулуу дайыма жарыкты 
жакшы карай албай, көзүнөн жаш агат. Оорулуунун мурду бүтүп, мурундан 
былжыр же ириңдүү сасык суюктук агат, жыт сезүү начарлап, көз шишийт, алы 
кетип, тез чарчайт, мурун бүтөт. 
Өнөкөт Г-тин кабылдоосу көп ооруларга (мисалы, менингоэнцефалит, мээнин 
абсцесси жана башка) дуушар кылат. Г-ти туура диагноз коюп врач дарылайт. 
Алдын алууда Г-ке себеп болуучу ооруну убагында дарылоо, суукка урунбоо 
мааниге ээ.  
ГАММА-ГЛОБУЛИНДЕР — кан сары суусунун белогунун составдык бөлүгү. Анда 
ар кандай микроорганизмдердин оору пайда кылуучу таасирин жоготуу 
касиетине ээ антитело болот. Г.-г. вирус, бактерия, спирохета жана жөнөкөйлөрдү 
өлтүрүп, бир катар жугуштуу ооруларды (айрыкча балдардын) алдын алуу жана 
дарылоодо маанилүү. Г.-г-ди куйганда организмде иммунитет пайда болот. 
Демейде Г.-г. белгилүү оору менен ооруп айыккан кишинин же атайын тийиштүү 
вакцина куюлган жаныбардын (көбүнчө жылкынын) канынан жасалат. Алдын 
алуу максатында Г.-г. оорулуу менен бирге болгон кишилердин булчуңуна 
куюлат. Аны куйганда оору жеңилирээк өтүп, ар кандай кабылдоолор азаят. Азыр 
ал грипп, вирустуу гепатит, паротит, кызылча, чечек, дизентерия, скарлатина, көк 
жөтөл, күйдүргү ж. б-га каршы колдонулат.  
ГАНГЛИЙДИ БЛОКАДАЛООЧУ КАРАЖАТТАР — вегетатив түйүндөрүнөн 
(ганглийден) өтүүчү козголууну токтотуучу дарылар. Алар бир мезгилдин ичинде 
симпат жана парасимпат түйүндөрүн блокадалайт, башкача айтканда четки нерв 
системасынын таасирин орган менен ткандарга тийгизбей коёт. Г. б. к. 
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таасиринин узактыгына жараша узак убакытка жана кыска мөөнөткө таасир 
этүүчү болуп бөлүнөт. Бул дарылар симпат түйүндөрүн блокадалаганда ички 
органдардын (ичеги, карын, табарсык жана башка) жылма булчуңдарынын 
тонусу төмөндөйт, бездердин секрециясы азаят. Алар өт жолдорунун 
коликасында, заара жолдорунун таш. оорусунда, карын менен он эки эли 
ичегинин жарасында колдонулат. Г. б. к. кан тамырларды ичкертүүчү борбордук 
нерв системасынан келген импульстардын агымын токтотуп, анын 
натыйжасында кан тамырлар кеңеет. Ошондуктан айрымдары гипертония 
оорусунда, эндартериитте, хирургиялык практикада пайдаланылат. 
Г. б. кылымдын терс таасирлери бар. Анда ичегинин тонусунун төмөндөшү, 
ортостатикалык коллапс (төшөктө жаткан оорулуу тура калганда кан басымынын 
кескин төмөндөшү) жана башка бузулуулар болушу мүмкүн.  
ГАНГРЕНА — ткандардын бузулушунун (жансызданышынын) бир түрү. Г-да 
ткань суусун тез жоготот (кургак Г.), анын кесепетинен жабыркаган жер кургап, 
бүрүшүп, катууланат, түсү кочкул күрөң тартат (мумификация процесси деп 
аталат). Ткань өтө нымдуу болгон учурда ириңдүү инфекция пайда болот. Мында 
ткань киргилтжашыл же бозомтук кара түстөгү сасык жыттуу жумшак массага 
айланат (нымдуу Г.). Бул учурда организм ткандардын ажыроосунан пайда 
болгон продуктулардан ууланып, дене ысыйт, организмдин жалпы абалы 
начарлайт. Г. көбүнчө кан тамырлар аз жерде же органда (мисалы, манжаларда, 
чеңгелде, бут кетменинде, кулак калканында) болот. Ал көбүнчө орган же ткань 
кан менен камсыз болбой калган учурда (кан тамыр бүтөлүп калганда, мисалы, 
тромбдо, кан тамыр жабыркаганда, атеросклероздо, кан тамыр тарыганда), 
ошондой эле ар кандай мех. (кан токтоткуч буугуч жана шакшак менен көпкө 
таңганда), химиялык (кислота, жегич жана башка таасир эткенде) жана 
физикалык (50°тан жогору жана —20°тан төмөн температура, альфа-же бета-
нурларына чалдыгуу жана башка) фактордун таасиринен паңда болот. Жүрөк-кан 
тамыр системасынын начарлашы, авитаминоз, зат алмашуунун бузулушу, 
алкоголь жана никотин менен өнөкөт уулануу жана башка Г-нын өөрчүшүнө 
түрткү берет. Ошондуктан Г-га алып келүүчү ооруларды өз убагында дарылоо 
зарыл. 
Сандын артериясынын тромбозунда тромбду эрте алып таштаганда толук 
сакайып кетет, кечеңдетүү дайыма Г-га алып келет. Компресс, шакшак, кан 
токтотуучу буугучту туура коюу керек (к. Сөөктүн муундан чыгышы, Сынык, 
Компресс, Кан агуу). Г. болгон учурда жабыркаган органды ампутация жасоого 
туура келет.  
ГАСТРИТ — карындын былжыр челинин сезгениши. Пайда болуу себептери ар 
түрдүү. Демейде ал абдан көп же бузулган азыктар, өткүр, өтө ысык же муздак 
тамак, алкоголь ичкиликтери карындын былжыр челин дайыма дүүлүктүрүүдөн 
пайда болот. Г-ке убагы менен тамактанбоо (5—6 саат тамактанбай жүрүү), нерв-
психикалык чарчоо түрткү болот. Г. катуу кармаган жана өнөкөт болуп 
айырмаланат. 
Катуу кармаган түрүндө карындын (төштүн айбалкасынын) тушу ооруп, жүрөк 
айланат, кекирет, ооздон жаман даам сезилет жана башка Бул сезим 
тамактангандан 2—3 сааттан кийин байкалып, ооздон кара суу келип, кускусу 
келет; кусканда убактылуу жеңилдик болот, бирок жагымсыз сезим кала берет. 
Кусундуда сиңбеген тамак калдыктары, былжыр болот; ал адегенде кычкыл, 
кийинчерээк ачуу өт даамданат. Оорулуунун тамакка табити тартпайт, алсыздана 
баштайт, баш ооруйт, эти ысыйт. Бир нече сааттан кийин ичи курулдайт да, өтүп 
кетүүсү мүмкүн. 
Туура дарылануу жана тамактануу эрежелерин сактоодо бир нече күндө сакайып 
кетүүгө болот. Оору козгоочу микробдор менен булганган азык (көбүнчө балык, 
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эт жана сүт азыктары, салаттар жана башка) менен тамактанганда катуу кармаган 
Г-тин белгилери айрыкча айкын билинет (к. Тамак-аштан уулануу). Мындай 
белгилер башка ооруларда, анын ичинде аппендицит, өт баштыгынын, уйку 
безинин сезгенишинде да байкалат. Ошондуктан катуу кармаган Г-те дароо 
врачка кайрылыш керек. 
Врач көргөнгө чейин жылыткыч коюуга, клизма жасоого, дары ичүүгө болбойт. 
Оорулууну төшөккө жаткырып, жылуу суюктук (суу, чай) берүү зарыл. Катуу 
кармаган Г-ти дарылоо врач сунуш кылган диетаны так кармаганда гана 
натыйжалуу болот. Демейде катуу кармаган Г-тин белгилери басаңдаганда жылуу 
суюк тамак — таттуу чай, ар кандай сорпо, кисель, кефир, кийинчерээк суюк 
ботко, картофель пюреси, бууга бышырылган котлет, чала бышкан жумуртка, 
барабара жашылча-жемиштер, быштак, кайнатып бышырылган эт, балык жана 
башка берилет. Бардык сунуштар туура аткарылса, бир жарым-эки жумада 
оорулуунун абалы оңоло баштайт. 
Өнөкөт гастрит. Дайыма тамактануунун тартибин бузуу: иретсиз жана ашыкча 
тамактануу, өткүр, абдан ысык тамакты шашып ичүү, чала чайноо, тамак ичип 
жатканда сүйлөө же окуу тамак сиңирүүчү маңыздын бөлүнүшүн начарлатат, 
өнөкөт Г. пайда болот. Алкоголь ичимдиктерин көп ичүү карындын былжыр 
челин дүүлүктүрүп, өнөкөт Г-ке алып келет. Тамеки чегүү да көп учурда Г-тин 
себеби болот. Өнөкөт Г-ке дарыны өз алдынча врачка кеңешпей ичүү (айрыкча 
аспиринди, бутадион жана башка оору басаңдатуучу жана дене температурасын 
төмөндөтүүчү каражаттарды), тиштин жоктугу же анын чириши, бадам сымал 
бездин оорусу да түрткү берет. Өт баштыгынын, боордун, уйку безинин оорулары 
Г-ти улаартат. Өнөкөт Г-тин белгилери ар түрдүү болот. Демейде төштүн 
айбалкасы (карындын тушу) ооруйт, ичке бир нерсе толуп, барсайып калгандай 
сезилет, кекиртет, зарна болот, ичи катат же өтөт. Өнөкөт Г. менен ооругандар 
такай врачтын көзөмөлүн жана дарылоосун талап кылат. Дарыланууда врач 
сунуш кылган диетанын мааниси чоң. Ошону менен бирге физиотерапиялык 
процедуралар, дары-дармек, санаторий курортто дарылануу сунуш кылынат. 
Г-ти алдын алууда туура тамактануу, тамакты ар дайым бир маалда ичүү, азыкты 
туура сактоо, бышыруу, эски, өтө ысык тамакты ичпөө, ачуу татымалдарды аз 
колдонуу, оорусун өз убагында дарылоо, ичкилик ичпөө жана тамакты ашык 
жебөө маанилүү. Ошондой эле тамактануу тартибин сактоо жана сапаттуу, күнүнө 
4 жолу түрдүүлөп тамактануу керек. Катуу кармаган жана өнөкөт ооруларды өз 
убагында дарылоо зарыл. 
ГАСТРОСКОПИЯ — ооз жана кызыл өңгөч аркылуу киргизилген атайын аспап — 
гастроскоп менен карын көңдөйүн кароо. 
 

 

 Гастроскопиялык текшерүү. 
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Гастроскоп линзалуу солкулдак түтүктөн жана карын ичин жарык кылуучу 
лампочкадан турат. Бул метод ыңгайлуу жана коркунучсуз. Г. карын 
ооруларынын (карындын гастрити, жарасы, шишиги) диагнозун тактоодо 
колдонулат.  
ГАСТРОЭНТЕРОКОЛИТ — карын, ичке жана жоон ичегини бир мезгилде 
жабыркаткан сезгенүү оорусу. Г. кээ бир бактериялар жана вирустар, оор 
металлдар, жегичтер, спирт, дары-дармек менен ууланганда, дары жана тамактан 
болгон аллергияда көбүнчө катуу кармайт. 
 

  

Гастроэнтероколитте жабыркаган 
органдар көрсөтүлгөн: 1— карын, 
2— ичке ичеги; 3— жоон ичеги. 

 
Көп учурда бактерия жуккандан болот. Ага карын зилинин кычкылы аз болуп, 
витамин жетишсиздик, кара жумуш, алкоголь ичкиликтерин көп ичүү түрткү 
берет. Оору капысынан башталып, кусат, ич ооруйт жана өтөт, баш ооруйт, дене 
ысыйт, алы кетип, кээде эстен танат. Г-ти убагында жана толук дарылабаса 
өнөкөт түрүнө өтөт, демейде кандайдыр бир органды — карынды (к. Гастрит), 
ичке ичегини (к. Энтерит) же жоон ичегини (к. Колит) жабыркатат. Катуу 
кармаган Г-те тезинен врачка кайрылуу керек.  
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ — медицинанын тамак сиңирүү органдарынын 
түзүлүшүн жана функциясын, алардын ооруларынын (көбүнчө жугуштуу эмес) 
өөрчүү механизмин, себептерин изилдөөчү, ооруларды диагноздоо, дарылоо жана 
алдын алуу методун иштеп чыгуучу бөлүмү. 
ГЕЛЬМИНТОЗДОР — кишинин, жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн мите 
курттар — гельминттер (глисттер) пайда кылуучу оорусу. Г. козгогучтардын 
түрүнө жараша төмөнкү топторго бөлүнөт: трематодоздор (козгогучу — соргуч 
курттар), цестодоздор (козгогучу — тасма курттар), нематодоздор (козгогучу — 
жумуру курттар) жана акантоцефалездор (козгогучу — тикен баш курттар). 
Кишиде трематодоздон — описторхоз; цестодоздордон — дифиллоботриоз; 
гименолепидоз, тениидоздор, эхинококкоз; нематодоздордон — аскаридоз, 
анкилостомидоздор, трихинеллёз, трихоцефалёз, чүчөк көп кезигет. Ар кандай 
түрдөгү гельминттер айрым орган жана ткандарды жабыркатат. Гельминттердин 
түрүнө жана санына, жабыркаткан жерине (мисалы, ичегинин былжыр челине), 
организмдин жалпы абалына жана башка жараша оорунун белгилери ар түрдүү 
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болот. Г-до (өтө жеңил түрүндө да) оорулуу арыктайт, нерв системасы бузулат, 
алы кетип, башы айланат, кыртышы эч нерсе сүйбөй калат жана башка Эгерде 
мите ичегиде мителик кылса ич катат же өтөт, жүрөгү айланат, чанда кусат; 
боордо болсо — өңү саргайып, ак шишик басат; өпкөдө болсо жөтөлөт. Жумушка 
жарамдуулугу төмөндөйт, балдарда психикалык өөрчүүсү начарлайт, өсүүсү жана 
жыныстык жетилүүсү жай жүрөт, унутчаак болот жана башка Дарылоодо 
организмден митени чыгарып гана тим болбостон, заң менен түшкөн глистти 
жана алардын жумурткасын башка организмге жукпасын үчүн д е г е л ь м и н т т ө 
ө жүргүзүлөт.  
ГЕЛЬМИНТТЕР (глисттер) — киши, жаныбар жана өсүмдүктөрдүн глисттүү 
ооруларын (гельминтоздорду) козгоочу мите курттар. Г-ге төмөнкү типтеги 
курттар кирет: 1) жалпак курттар (трематоддор же соргуч курттар жана 
цестоддор же тасма курттар); 2) жумуру курттар же нематоддор (аскаридалар, 
жүн баштар, чүчөк курттар, анкилостомиддер, трихинеллалар жана башка); 3) 
тикен баш курттар; 4) муунак курттар. Өөрчүү циклине жараша Г. 
биогельминттер жана геогельминттер болуп бөлүнөт. Биогельминттер аралык 
ээсинин (гельминттердин жумурткасы жана личинкасы өөрчүүчү киши же 
жаныбар жана акыркы ээсинин (гельминт жыныстык жактан жетилет) 
организминде өөрчүйт. Геогельминттердин личинкасынын инвазия стадиясы 
(киши организминде мителик кылууга чейин) ээсинин организминен сырткары, 
демейде топуракта өтөт. Киши Г-дин жумурткасын же личинкасын тамак менен 
жеп алганда жугат; кээ бир түрлөрүнүн личинкалары тери аркылуу 
(анкилостомиддердики) же курт-кумурскалар чакканда (филляриялар) жугат. Г. 
суткасына миңдеген жана он миңдеген жумуртка же личинка таштайт. Г. бүт жер 
шарында тарап, кишинин ден соолугуна, балыктарга жана өсүмдүктөргө зыян 
келтирет.  
ГЕЛЬМИНТТЕРГЕ КАРШЫ ДАРЫЛ00 — мите курттар пайда кылган ооруларды 
— гельминтоздорду дарылоодо колдонулуучу заттар. Алар кишинин 
организминен мите курттарды айдап чыгарат же аларды организмдин ичинде эле 
өлтүрөт. Гельминттерге каршы дарылардын таасири мите курттардын түрүнө 
жана алардын организмдин кайсы жеринде жайгашканына жараша болот. Булар 
дары өсүмдүктөрүнөн жана синтез жолу менен алынат. Ичегиде жайгашкан мите 
курттарга таасир этүүчү дарылар ичүүгө гана берилет. Кээ бир дарылар мите 
курттардын белгилүү гана түрүнө каршы таасир этет. Мисалы, сантонин, 
пиперазин — аскаридоздо, чүчөктө, ашкабактын уругу — тениидоздордо 
колдонулат. Г. к. д-ды бергенден кийин өлгөн же чала жан курттарды ичегиден 
айдап чыгуу максатында ич алдырма дарыларды берүү, ошондой эле тиешелүү 
диетаны колдонуу зарыл. Организмдин ичегиден башка органдарында 
жайгашкан курттарды жоготуу үчүн дарылар венага куюлат. Бул дарылар 
врачтын сунушу боюнча гана колдонулат.  
ГЕМАТОЛОГИЯ — медицинанын нормада жана ар кандай ооруларда кан пайда 
кылуучу органдардын, кан плазмасынын, кан клеткаларынын түзүлүшүн жана 
функциясын үйрөтүүчү бөлүмү. Кан ооруларынын өөрчүү механизмин жана 
себептерин изилдейт, кан пайда кылуучу системанын ооруларын диагноздоо, 
дарылоо жана алдын алуу маселелерин иштеп чыгат, кан уюшу боюнча да иш 
жүргүзөт. Г. медицинанын башка бөлүмдөрү — терапия, хирургия, онкология 
менен тыгыз байланышта. Г. медицинанын жетишкендиктерин, изилдөөнүн 
атайын ыкмаларын (мисалы, лимфа түйүндөрүнө, боорго, көк боорго пункция 
жасоо), азыркы дары каражаттарын жана донор канынан жасалган 
препараттарды кеңири пайдаланат. Хирургиялык, гинекологиялык, ички жана 
жугуштуу ооруларды диагноздоодо Г-лык изилдөөлөрдүн мааниси чоң.  
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ГЕМАТОМА — кырсыктардан же оорунун кесепетинен кан тамыр жабыркаганда 
ткандарда кандын чогулушу. Г. тери алдында, сөөк кабыгында, булчуң, былжыр 
чел, ички орган жана башкаларда пайда болушу мүмкүн. Анча чоң эмес Г. үстүңкү 
жумшак ткань урунганда болот, анда тери көгөрүп, шишип калат. Эгерде урунган, 
кокустаган жерге туура медициналык жардам көрсөтүлсө, ал жерде Г. болбойт. 
Жашоодо өтө маанилүү мээ, боор жана башка сыяктуу органдар кокустаганда 
тезирээк врачка кайрылуу керек, болбосо алардын Г-сы өтө оор кабылдап, өмүргө 
коркунуч туудурат. 
ГЕМАТУРИЯ — бөйрөктүн жана заара бөлүп чыгаруучу жолдун бир катар 
ооруларында зааранын кан аралаш чыгышы. , 
ГЕМЕРАЛОПИЯ — күүгүмдө, түнкүсүн начар көрүү. Г. тубаса, симптомдук, 
функциялык болушу мүмкүн. Т у б а с а Г. балалык чакта жана өспүрүм куракта 
билинет. Оору көбүнчө тукум кууйт. Кээде бул оору менен үй-бүлөнүн бардык 
мүчөлөрү жабыркашы да мүмкүн. Симптомдук Г. көз ооруларында (көздүн тор 
кабыгынын дистрофиясы, көрүү нервинин атрофиясы) оорунун белгиси катары 
байкалат. Функциялык Г. көбүнчө тамакта А витамининин жогунан же 
жетишсиздигинен пайда болот. 
Оорулуу жарык жетишсизде, күүгүмдө, караңгы бөлмөгө киргенде бүдөмүк көрсө, 
жарык жетишээрлик болгондо жакшы көрүшөт. Тубаса Г.— айыкпайт, 
функциялык Г-да дарылоодон кийин көздүн көрүүсү толук калыбына келет. 
Оорунун алдын алуу үчүн сапаттуу, витаминдүү, өзгөчө А витаминдүү 
тамактанып, түрдүү көз ооруларынан сактануу зарыл.  
ГЕМОГЛОБИН — кандын дем алдыргыч пигменти (боёочу зат); кычкылтек жана 
башка газдар менен оңой ажыроочу бирикмелерди пайда кылуучу татаал белок 
бирикме. Г. кычкылтекти өпкөдөн организмдин ткандарына ташыйт жана көмүр 
кычкыл газды ткандардан өпкөгө ташыйт. Ал кишинин, омурткалуу жана кээ бир 
омурткасыз жаныбарлардын кызыл кан денечелери — эритроцитинде болуп, ага 
кызыл түс берет. Г. өпкөдө кычкылтек менен биригип оксигемоглобинди түзөт; 
кычкылтек менен каныккан кан ачык кызыл түстө болот (артерия каны). 
Оксигемоглобин капиллярлар аркылуу өткөндө Г-ге жана кычкылтекке ажырап 
кычкылтек тканга сиңет. Бул учурда кан күңүрт кызыл түскө келет (вена каны). 
Кишинин канында Г-дин саны туруктуу, бирок кээ бир ооруларда өзгөрүшү 
мүмкүн. Канда Г-дин азайышы (к. Аз кандуулук) тамак-ашта витаминдер, минерал 
туздардын жетишсиздигинде, кан ооруларында, зыяндуу шишиктерде, кан көп 
кеткенде болот. Ошондуктан кандагы Г-дин санын аныктоо диагностикалык 
максат үчүн медициналык практикада кеңири колдонулат.  
ГЕМОГЛОБИНОЗ — кызыл кан денечелерде (эритроциттерде) бир же бир нече 
патологиялык гемоглобиндин болушу. Гемоглобиндин бузулушуна байланыштуу 
тукум куума оорулардын өзгөчө тобун түзөт. Мында гемоглобиндин өтө көп 
дефектиси байкалат. Г. айрым географиялык райондордун (Африка, Жер Ортолук 
деңиз жээги, Түштүк-Чыгыш Азия, Тынч океандын аралдары) элдеринде кезигет. 
Мында балдардын эритроциттери тез бузулат. Чоң жана кичине талассемия болуп 
айырмаланат. Чоң талассемиянын белгилери даана байкалат. Мындай оорулууда 
аз кандуулук күчөп, боор жана көк боор абдан чоңоёт, тери саргарып, сөөктүн 
түзүлүшү бузулат, бала өтө начар өсөт. Г-дун бул түрүн дарылоо өтө татаал жана 
дайыма врачтын көзөмөлүндө жүргүзүлөт. Фоли кислотасынын дарылары жана 
В12 витамини берилет, кан куюлат, кээде көк боору алынып салынат. Бул оору 
кезиккен географиялык зонада алдын алуунун мааниси чоң. Себеби ата-энеси 
экөө тең бул оору менен ооруса, тукумунда Г-дун өтө оор формасы пайда болушу 
мүмкүн, ошондуктан теги жакын кишилер баш кошууга болбойт, никелешүүдөн 
мурда медициналык генетикалык консультациядан кеңеш алган оң. 
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ГЕМОРРАГИЯЛЫК ДИАТЕЗДЕР — кандын көп агуусу менен мүнөздөлгөн 
оорулардын тобу. Г. д. кан уюу процессинин бузулушунан, башкача айтканда 
канда тромбоциттердин жетишсиздигинен, канды уютуучу айрым факторлордун 
кемчилдигинен (гемофилия), кан тамырлардын капталынын жабыркашынан 
пайда болот. Мында териге, муундарга кан куюлат; мурундан, бүйлөдөн, 
жатындан, бөйрөктөн кан агат; тишти жулгандан кийин, бир аз кесилген жерден 
кан көпкө токтобойт. Анын тукум куума жана кийин пайда болгон түрү бар. 
Кийин пайда болгон Г. д. көбүнчө кан пайда кылуучу органдардын бузулушунан 
болот. Кээде кандын уюшун начарлатуучу дарыларды ичүү да ага түрткү берет. 
Антикоагулянттардан тышкары температураны төмөндөтүүчү, ооруну 
басаңдатуучу (мисалы, аспирин) кээ бир дарылар кандын уюшун азайтат. 
Ошондой эле организмде витаминдердин (аскорбин кислотасы жана рутин) 
жетишсиздигинен да болушу мүмкүн. 
Ымыркай баланын геморрагиялык оорусу протромбин же конвертин затынын 
тубаса жетишсиздигинен болот. Мында ымыркайдын киндигинен, терисинен, 
былжыр челдеринен кан агат, мээсине кан куюлат. Муунунан кан агуунун 
натыйжасында балдардын мууну шишип, майрыйып бузулат (гемартроз). Кээ бир 
түрлөрүндө баланын ичин катуу оорутуп кустурат. 
Капысынан кан көп аккан учурда врачка кайрылуу же медициналык тез 
жардамды чакыруу зарыл. Врач келгенче (мурдунан кан кеткенде) оорулуунун 
башын өйдөрөөк жөлөп, тынч жаткырып, мурундун үстүнө муздак коюу; 3%түү 
суутек өтө кычкылына малынган кебез же даки томпонду мурундун таноолоруна 
киргизүү сунуш кылынат. Эгер оорулуу антикоагулянттар менен дарыланып 
жаткан болсо, аны токтотуу зарыл. Дарылоо кандын составындагы жетишпеген 
факторлорду таап, оорунун себебин аныктагандан кийин жүргүзүлөт. 
Витамин жетишсиздигинен болгон кан агуунун алдын алуу үчүн аскорбин 
кислотасы менен рутинге бай азык заттар менен тамактануу, аларды туура 
даярдоо керек. Аскорбин кислотасы картошкада, алмада.кара карагатта, ит 
мурунда, көк пиязда, козу кулакта, салатта көп болот. Рутин кара күрүч 
акшагында, цитрус өсүмдүктөрүндө болот.  
ГЕМОРРАГИЯЛЫК ЫСЫТМАЛАР — адамдын майда кан тамырларын 
жабыркатуучу вирустук жугуштуу оорулар тобу. Г. ы. оорусун айрым 
кемирүүчүлөр жана кенелер таратат. Г. ы-дын бир нече түрү (геморрагиялык 
нефрозонефрит, крым Г. ы. жана башка) бар. 
Геморрагиялык нефрозонефрит Европа бөлүгүндө жана Ы. Чыгышта кезигет. 
Майда жапайы кемирүүчүлөр — оору козгогучтун булагы; заңы менен микробду 
бөлүп чыгарат. Оору алардын заңы менен булганган тамакты жегенде, сууну 
ичкенде, булганган чаң менен дем алганда (эгин бастырганда) жугат. Бул оору 
менен көбүнчө айылда жашагандар, куруучулар, геологдор ооруйт. Демейде оору 
кышында жана күзүндө кемирүүчүлөр турак жайга, чөп үймөгүнө, самандын 
арасына чогулганда тарайт. Оорулуунун денеси ысыйт (39—40°ка чейин). Башы, 
булчуңдары, буту катуу ооруп, суусайт, алы кетет, уйкусу качат. Тамакка табити 
тартпайт. Оорулуунун денесинде майда канталаган ысык пайда болот. Тишинен, 
мурдунан кан агат. Бөйрөк жабыркап, бел, ич катуу ооруйт, кан аралаш заара 
ушатат. Бөйрөк жакшы иштебей заара денеге тарап, организмди уулантат. 
ГЕМОРРОЙ (көк баш) — көтөн чучуктун веналарынын варикоздук (түйүн сымал) 
кеңейиши. Сырткы жана ички болуп бөлүнөт. Сырткы Г. көтөн чучуктун сырткы 
веналарынын, ал эми ички Г. көтөн чучуктун ички веналарынын кеңейишинен 
пайда болот. 
Г. веналардын тубаса начардыгынан, көтөн чучуктун веналарында кандын начар 
айланышынан болот. Ага ичтин катышы, көтөн чучукту түрдүү шишиктер, 
боюнда бар кезде жатындын кысуусу, жатындын туура эмес жайгашуусу, көпкө 

 
www.bizdin.kg

151



олтуруп иштөө, ар кандай спирт ичкиликтерин, өтө ачуу тамактарды ичүү жана 
башка түрткү берет. 
Г. менен орто жаштагы жана улгайган адамдар көп ооруйт, айрыкча эркектер 
жапа чегет, чанда жаштарда да кезигет. Көп учурда ал акырындык менен өөрчүп, 
адегенде көтөндүн тегереги кычышат, кээде ооруйт, ич катып, жагымсыз сезим 
пайда болот. Бул белгилер бир нече айдан бир нече жылга чейин созулуп, спирт 
ичкиликтерин жана ачуу тамак ичкенде күчөйт. Кийинчерээк көтөн чучуктан кан 
агат (заңда кан тамчылары болот). Натыйжада оорулуу көп кан жоготуп, аз 
кандуулук өөрчүшү ыктымал. Г. эгерде геморрой түйүн чөлөрдүн бүтөлүшүнөн 
жана сезгенишинен кабылдап кетсе өтө катуу ооруйт, дене ысыйт, ич катат. Оору 
кабылдап кеткенде сезгенүү көтөн чучуктун тегерегиндеги клетчаткаларга 
жайылып кетиши мүмкүн (к. Парапроктит). Г.— мезгили менен кармап туруучу 
өнөкөт оору. Сезгенбей турган мезгилде оорулуу өзүн жакшы сезет. Оору өтүшүп 
кеткенде тез-тез кармап, бат-бат көп кан агат. Ички түйүнчөлөр сыртка чыгып же 
кысылып калганда өтө катуу ооруйт; түйүнчөлөр көгөрүп, кээде карарып, 
катууланат. Г-дон жапа чеккен киши дайыма врачтын (хирургдун) көзөмөлүндө 
болуп, эгерде сезгенүү пайда болуп, түйүнчөлөр кысылып же заңдаганда кан 
чыккан учурда тезинен врачка кайрылуу зарыл. Түйүнчөлөр чыгып калганда 
кайра киргизүүгө аракеттенүүгө болбойт, себеби ал көп кан агууга жана оор 
кабылдоого алып келиши мүмкүн. 
Ооруну пайда кылган себептерге карата дарылоо жүргүзүлөт. Анын натыйжасы 
оорунун абалына, врачка өз убагында кайрылгандыгына, анын көрсөтмөлөрүн 
толук аткарышына жараша болот. Жогору атылма муздак душ, мөмө-жемиштүү 
диета сунуш кылынат. Убагы менен заңдоонун мааниси чоң. Күчөп кеткен учурда 
хирургиялык операция жасалат. 
Г-ду алдын алууда түрткү берүүчү себептерди четтетүү, биринчиден ичти 
катырбоо керек. Бала чактан өздүк гигиенаны сактоого, ар бир заңдаган сайын 
жуунууга үйрөтүү зарыл. Аз кыймылдуу иште иштегендердин гимнастика 
жасагандары максатка ылайык: туруп иштегендер (дүкөнчү, чач тарач) 
көнүгүүлөрдү отуруп, ал эми отуруп иштегендер туруп же басып жасоочу 
көнүгүүлөрдү жасоо керек. Г-дун биринчи белгилери байкалгандарга врач 
айыктыруучу гимнастика сунуш кылат. 
ГЕМОФИЛИЯ — кандын көп агышы менен мүнөздөлгөн тукум куума оору.
Кан плазмасында канды уютуучу факторлордун жетишсиздигинен болот. Аны 
менен эркектер гана ооруйт. Тукумунда бул оору менен оорубаган кишилерде да 
Г. байкалган учурлар бар. Г-нын белгилери бала чакта байкалып, чоңойгон сайын 
азая баштайт. Г-нын кээ бир жеңил түрү улгайган убакта болот. Г. менен ооруган 
киши бир жерин кичине кокустатып алса, тери алдында, булчуңда жана 
муундарда кан көп агат; бир жерин кесип алса, тишин жулганда ж. б-да кан көп 
кетип, өмүргө коркунуч туудурат. Ири муун көңдөйүнө (тизе, кызыл ашык мууну) 
кан куюлуп, алардын иши бузулат. Акыркы жылдарда Г-ны дарылоо жана анын 
кабылдоосун алдын алууда чоң ийгиликтерге жетишти. Соо кишилердин 
канынан жасалган концентраттарды пайдалануу менен кан агуунун алдын алууга 
болот. Муундардын жабыркашын алдын алуу жана дарылоо үчүн айыктыруучу 
физкультуранын жакшы натыйжа берүүчү ыкмалары иштелип чыкты. Г. менен 
ооругандар кичинекей кокустоодон, операциядан өтө сак болушу керек. Кан ага 
баштаганда тезинен врачка кайрылуу зарыл.  
ГЕН — тукум куума фактор, тукум куугучтуктун бирдиги. Ал кандайдыр бир эң 
жөнөкөй белгинин калыптанышында башкы милдетти аткарып, татаал 
түзүлүштөгү организмдерде хромосомалардын составына кирет. Жыныстык 
көбөйүүдө тубаса белгилердин кийинки бир нече муундарга өзгөрбөй 
берилишинин тукум куугучтук закон ченемин 1865-ж. чех окумуштуусу Г. 
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Мендель ачкан. 1909-ж. дания илимпозу В. Иогансен аны Г. деп атаган. 1910— 13-
ж. америкалык биолог Т. Морган жана анын окуучулары тукум куугучтуктун 
хромосомалык теориясын иштеп чыккан. Ошондон кийин гендердин 
хромосомада бир-бири менен чырмалышып жайгашып, чогуу бойдон 
укумдантукумга бериле тургандыгы, ошондой эле Г-дин химиялык 
структурасындагы өзгөрүүлөр өзгөрүчтүккө алып келери да аныкталган. 1944-ж. 
америкалык илимпоздор жана 1953-ж. Ф. Крик менен Ж. Уотсон ДНКнын 
структурасы менен касиеттерин изилдегенден кийин гана укумдан-тукумга 
берилүүчү тукум куума зат белок эмес, ДНК — дезоксирибонуклеин кислотасы 
болуп, анын молекуласынын бөлүгүндө ген болору толук аныкталган. ДНКнын 
молекуласы бир-бири менен дал келишип, спиралдай буралышкан эки тизмек 
нуклеотиддерден — айрым бөлүктөрдөн турат. ДНКнын молекуласынын 
бөлүктөрү — нуклеотиддер чечмеленет. ДНКдагы ар аминокислота га ырааттуу 
жайгашкан үч нуклеотщ (триплет же кодон деп аталган) туур! келет. Ар бир ген 
башкалардан нуклео тиддердин ошол генге гана тиешелү' ырааттуу жайгашуусу 
менен айырма ланат. Бул тукум куума касиеттерди! өзгөрүшүнүн молекулалык 
негизи түшүнүүгө жардам берди. Мындай өзгөрүүлөр табигый шартта өтө сейрек 
жүрсө, организмдин нурга чалдыгышынан же химиялык бирикмелердин 
таасиринен ондогон же жүздөгөн эсе көбөйөт. Тукум куума белгилер укумдан-
тукумга сакталышы үчүн гендеги нуклеотиддердин ырааттуулугу өзгөрүлбөөгө 
тийиш. Нуклеотиддердин бирөөнү эле алмаштыруу (өзгөртүү) тукум куума 
оорунун пайда болушуна шарт түзөт (к. Тукум куума оорулар). 
1969-ж. окумуштуулар тобу ичеги таякчасынан таза Г. бөлүп алып, сүрөткө 
тартып алышкан. 1967—70жылдары Г. Корана 1-жолу Г-ди химиялык синтез 
жолу менен алган. Буга окшогон изилдөөлөр келечекте жеке генди бөлүп чыгаруу 
жана аны тукум куума ооруларды жоготуу максатында колдонууга мүмкүн 
экендигин айгинелейт. Генди көп алып жүрүүчү ДНКнын молекулаларын жасалма 
жол менен көбөйтүү да изилденүүдө. Жасалма гендер ген инженериясындагы 
тажрыйбаларда колдонулушу мүмкүн. 
Мурда генетиктер ар бир ген өзүнчө белгилүү касиетти башкарат; гендин касиети 
тышкы таасирлерге, хромосоманын кайсы жеринде орун алгандыгына көз 
каранды эмес дешкен. Азыркы кездеги генетика бардык тирүү организмдерде ген 
болуп, ал организмдин морфол. касиеттерин, физиологиялык жана биохимиялык 
реакцияларды башкарары далилденди. Тукум куума информацияны чечмелөө 
ачылгандан кийин жеке генди бөлүү жана жасалма алуу боюнча изилдөө 
жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Организмдин өөрчүшүндө гендердин ишин 
бузуучу тышкы чөйрөнүн, анын ичинде көп дарылардын (антибиотиктер, 
гормондор, сульфаниламиддер жана башка) таасири изилденген. Ал көп 
ооруларды дарылоодо эффективдүү ыкмаларды иштеп чыгууга түрткү болуп, өз 
алдынча дарыланууга жол бербөөчү негизги фактор.  
ГЕНЕАЛОГИЯ (санжыра). 19-кылымдын аягында англ. антрополог Ф. Гальтон 
кишинин ата-тегин сураштырып жана аны анализдөөнү түрдүү белгилердин 
(анын ичинде оорулардын) укумдан-тукумга закон ченемдүү берилишин 
далилдөө үчүн сунуш кылган. Г. ыкмасы медициналык практикада тукум куума 
оорунун пайда болушун жана анын тукумга кандай коркунучу бар экендигин 
далилдөө үчүн кеңири колдонулат. Г. ыкмасы тукум куугучтуктун өзгөчөлүгүн 
билүүгө, оору өөрчүп кеткенге чейин туура диагноз коюуга жардам берет. 
Ошондой эле бул ыкманын жардамы менен кишинин тукум куугучтугуна сырткы 
таасирлердин, жакын туугандардын арасында никелешүүнүн зыяндыгын 
белгилөөгө болот. 
Г. ыкмасы менен туугандык байланышты сураштырып билип, алардын ар кайсы 
тукумунда айрым белгилердин (мисалы, оорунун) кезигери далилденет. Г. 
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санжыра түзүү жана анын генетикалык жактан анализдөөдөн турат. Сан6 мэ жыра 
түзүүгө оорулууну изилдөө, оорунун тарыхы, үй-бүлөсүн сураштыруу жана башка 
негизги ролду ойнойт.  
ГЕНЕТИКА — организмдин тукум куугучтугу жана өзгөргүчтүгү жөнүндөгү илим. 
кылымдын башында ата-эне белгилеринин тукум куугучтугун түшүндүрүүгө 
көптөгөн аракеттер жасалган. 1865-ж. чех табият таануучусу И. Г. Мендель өзүнүн 
көп жылдык эмгегинин жыйынтыгын чыгарган. Ал ата-эненин тукум куума 
белгилеринин тукумуна берилишинин негизги законун чыгарган. Андан 
сырткары И. Г. Мендель клеткадагы тукум куума белгилерди алып жүрүүчү 
айрым дискреттүү бөлүкчөлөр бар экендигин айткан. Ар бир дене (сома) 
клеткаларында тукум куума жуп бөлүкчө, ал эми жыныс клеткаларындагы 
жуптун бирөөндө тукум куума белги болот. Уруктанганда жыныс клеткалары 
кошулуп, бул бөлүкчөлөр ар кандай комбинацияда биригет. Жаңы организмдин 
калыптануу процессинде ата-эненин тукум куума белгилеринин кайталанышы 
байкалат. Илимде клетканын түзүлүшүндөгү маанилүү бөлүкчөлөр бөлүнүшү, 
жыныс процессинин маңызы, тукум куугучтук али түшүнүксүз учурда И. Г. 
Менделдин өтө так тажрыйбага таянган, математикалык жана терең логикалык 
анализденген зор эмгеги өзүнүн доорунан алда канча озуп кетип, 
замандаштарына түшүнүксүз болгон жана бааланган эмес. 35 жылдан кийин гана 
Голландия окумуштуусу Г. де Фриз, немец окумуштуусу К. Корренс жана чех 
окумуштуусу Э. Чермах бир мезгилде жана бир-бири менен байланышпай туруп, 
белгилердин тукум куугучтук законун экинчи жолу ачышкан жана И. Г. 
Менделдин унутулуп калган эмгегин капысынан байкап калышкан. Ушундан 
баштап тукум куугучтук жөнүндөгү окуу өз алдынча илим катары өнүгө баштап, 
1906-ж. англ. биолог У. Бэтсондун сунушу боюнча ♦ генетика» деп аталган. 1909-ж. 
Дания окумуштуусу У. Иоганнсен тукум куума бөлүкчөнү ген деп атоону сунуш 
кылган. 
20-к-да микроскоптук изилдөөнүн жетишкендиктеринин негизинде клетканын 
түзүлүшү, жыныс клеткаларынын пайда болуу закон ченеми, клетка ядросундагы, 
өзгөчө структура — хромосома (тукум куугуч генди алып жүрүү), клетканын 
бөлүнүшү (митоз) аныкталган. Жыныс клеткасынын жетилишин жана жыныс 
процессинин маңызын түшүнүп, тукум куума белги үзгүлтүктүү жана түгөйлүү 
деген И. Г. Менделдин божомолун далилдеди. 1910—1913-ж. амер. биолог Т. 
Морган жана анын шакирттери ген хромосомада болуп, ал түз сызык түрүндө 
жайгашканын аныктаган. 
кылымдын башында тукум куугучтуктун хромосома теориясы деп аталган Т. 
Моргандын окуусу өсүп келе жаткан Г-нын материалисттик ири 
жыйынтыктарынын бири болгон. 1901-ж. Г. де Фриз мутация теориясын ачкан. 
1926-ж. сов. окумуштуу С. С. Четвериков табигый шартта пайда болуп жана И. Г. 
Менделдин закон ченеми боюнча тукум кууган мутация табигый тандоонун 
негизги материалы болорун далилдеп, Г. менен эволюциялык окуунун 
өөрчүшүндө чоң салым кошкон. С. С. Четвериков популяциядагы организмдин бир 
нече тукумунда мутант гендердин тандалуу жана таралуу ылдамдыгын эсептеп 
чыгып, Г-нын маанилүү тармагы — популяциялык генетикага негиз салган. 
1925-жылга чейин окумуштуулар генет. изилдөөлөрдө табигый шартта кезигүүчү 
мутанттарды пайдаланышкан. 20-жылдын аягы 30-жылдардын башында гана 
чөйрө факторунун таасиринде гендердин өзгөрөрү (мутация) экспериментте 
далилденген. 
1925-жылы сов. окумуштуу Г. А. Надсон жана анын окуучусу Г. С. Филиппов 
ачыткыда, ал эми 1927-ж. америкалык окумуштуу Г. Мёллер дрозофилада рентген 
нурунун таасири менен тукум куума өзгөргүчтүктү (мутацияны) алышкан; сов. 
окумуштуулар М. Н. Мейсель, В. В. Сахаров, И. А. Рапопорт, химиялык агенттин 
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мутацияны пайда кыларын көрсөткөн. Г-нын өөрчүшүнө Н. И. Вавилов, Н. К. 
Кольцов, А. С. Серебровский, С. С. Четвериков, Н. П. Дубинин жана башка сов. 
окумуштуулар чоң роль ойношкон. 
19-кылымдын экинчи жарымында эле хромосомада белок менен нуклеин 
кислотасы, ошондой эле хромосомада нуклеин кислотасынын бири — ДНК болору 
белгилүү болгон. Бирок 20-кылымдын 50жылдарына чейин айрым биологдор 
гендер белок молекуласында гана болот деп эсептешкен. Г-нын жаңы багыты — 
молекулалык генетика пайда болгондон кийин гана ДНК генет. функцияны алып 
жүрөрү микроорганизмдерде далилденди. 1944-ж. бир бактериядан алынган 
ДНКны башка бактерияга жибергенде экинчисинин тукум куума касиети 
өзгөргөн. Бардык тирүү организмдерде ДНК жана РНКнын салыштырма туруктуу 
болушун, тукум куума белгилердин клеткадан клеткага, укумдан-тукумга 
берилишин белок эмес ДНК жана РНК камсыз кыларын аныктайт (к. 
Дезоксирибонуклеин кислотасы). 1960-жылдан баштап мутациянын пайда 
болушу молекулалык негизде изилдене баштаган. Бирок, генет. кодду 
изилдөөнүн көбү микроорганизмде жүргүзүлгөн. Бактерия жана вирустар үчүн 
кабыл алынган гендерди жөнгө салуу концепциясы татаал түзүлүштүү 
организмдерге туура келер-келбесин тактоо керек болгон. Сов. окумуштуулар А. 
С. Спирин жана Г. П. Георгиев (1964—1965) жаныбар клеткасынын ДНК 
молекуласында генет. информацияны алып жүрүүчү РНК жана белок комплекси 
(информасома деп аталган) түрүндө өзгөчө формалар бар экенин экспериментте 
далилдешкен. Г. киши, жаныбар жана өсүмдүктүн дене клеткасын изилдөөдө чоң 
ийгиликтерге жетишти. 
Ар бир организмдин өөрчүү процессиндеги генет. программанын жаңы 
организмдин касиеттери менен белгилеринде ишке ашуусу жашоо чөйрөсүнүн 
таасири астында жүрөт. Генет. программа организмдин өөрчүшүндө тектик 
белгилерин, түрдүк өзгөчөлүгүн камсыздайт, ал эми организмдин өөрчүү 
мезгилинде жашоо чөйрөнүн таасири жыныс клеткасындагы генет. аппаратты 
бузбай, организмдин тукум куубаган жеке өзгөрүшүн пайда кылат. Эгерде 
мутация сырткы чөйрөнүн өтө күчтүү таасир этүүчү факторуна"н пайда болсо, бул 
өзгөрүү тукум кууйт. 
Азыркы Г-да изилдөөнүн конкреттүү объектиси, маселеси жана ыкмаларына 
жараша бир катар бөлүмү жана багыты пайда болду. Г-нын молекулалык Г., 
биохимиялык Г., өөрчүү генетикасы, цитогенетика, радиация генетикасы, 
популяция генетикасы, микроорганизм генетикасы жана башка өз алдынча 
илимий тармактары калыптанды. Азыркы учурда кишинин тукум куума 
ооруларын генет. изилдөөгө чоң көңүл бурулууда. Аны Г-нын атайын бөлүмү — 
медициналык Г. изилдейт. 
Азыркы Г-нын жетишкендиктери айыл чарба өсүмдүктөрүнүн (буудай, кызылча, 
жүгөрү, кара күрүч жана башка) түшүмүн жогорулатуу, малдын жакшы породасын 
алууда мааниси чоң, ошондой эле микробиологиялык өнөр жайдын 
(антибиотиктерди жана башка алуу) өөрчүшүнө түрткү берет. Г-нын ийгиликтери 
кишинин тукум куума аппаратын чөйрөнүн терс таасиринен сактоо чараларын 
иштеп чыгууга, ошондой эле тукум куума начар касиеттерди дары менен оңдоого 
жана келечекте кишинин генет. аппаратына түздөн-түз таасир этип, «оорулуу» 
генди алып салууга же алмаштырууга мүмкүндүк берет. 
Тукум куугучтук жана өзгөргүчтүктүн негизги түшүнүгү жана закону ж-дө, к. Ген, 
Өзгөргүчтүк, Мутагенез, Тукум куугучтик. , 
ГЕНОТИП ЖАНА ФЕНОТИП — организмдин тукум куума түзүлүшү, анын бардык 
гендеринин, башкача айтканда клетканын хромосомаларындагы жана плазмалык 
структурасындагы гендердин жыйындысы. Г. ж. ф. терминин 1909-ж. Дания 
биологу В. Йогансен сунуш кылган. Генотип укумдан тукумга берилүүчү тукум 
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куума информацияны алып жүрөт. Генотип бир-бири менен байланышта болгон 
гендердин бирдиктүү системасы, ар бир гендин касиеттери генотип чөйрөсүнө 
көз каранды. Мисалы, буурчактын гүлдөрүнүн кызыл түсү генотипте эки башка 
гендин доминанттуу аллелдеринин экөө тең катышкандыгынан келип чыгат. Бул 
аллелдердин бирөө катышса гүлдөр ак түстүү болот. 
Организмдин жеке өөрчүшүндө калыптанган бардык белгилеринин (ички жана 
сырткы) жана касиеттеринин жыйындысы фенотип деп аталат. Ал организмдин 
тышкы жана ички чөйрө шарты менен генотиптин өз ара аракетинин 
натыйжасында келип чыгат. Фенотип кең мааниде — генотиптин бардык 
белгисин (организмдин жалпы турпаты), тар мааниде белгилүү ген менен 
башкарылуучу айрым белгилерди көрсөтөт. Фенотип түшүнүгү гендердин 
алгачкы продуктулары — РНК молекуласы менен полипептидден баштап 
организмдин сырткы түзүлүшү, физиологиялык процесстер, жүрүм-турум жана 
башка бардык белгилерине чейин камтыйт. Фенотип чөйрөнүн ар кандай 
жергиликтүү шартына байланыштуу бирдей тукум куугуч касиетин сактоо менен 
сырткы кебетесин, өңүн ошол шартка ылайыктуу өзгөртөт. 
ГЕРИАТРИЯ — геронтологиянын улгайган кишилердин ооруларынын 
өзгөчөлүгүн изилдөөчү жана аларды дарылоо, алдын алуу жолдорун иштеп 
чыгуучу бөлүгү. 
ГЕРМАФРОДИТИЗМ, к. Жыныс.  
ГЕРОНТОЛОГИЯ — тирүү организмдердин картаюусуна себеп болгон жана аны 
коштогон биологиялык механизмдерди жана процесстерди, ошондой эле 
картаюуну кечеңдетүүчү жана өмүрдү узартуучу ыкмаларды изилдөөчү илим. 
Россияда Г-нын өсүшү И. И. Мечников, С. П. Боткин, И. П. Павлов ж. б-лардын ысмы 
менен байланыштуу.  
ГИГАНТИЗМ — гипофиздин алдыңкы бөлүгү өсүү гормонун көп чыгаруусунун 
натыйжасында кишинин боюнун күчөп өсүшү. Г-ди бийик бой менен 
алмаштырууга болбойт. Г. менен ооругандардын ата-энесинин бою нормада 
болот. Г. көбүнчө эркектерде байкалып, демейде 9—10 жашында же жыныстык 
жетилүү убагында билинет да, бардык физиологиялык өсүү мезгилине созулат. 
Мындай кишилердин ден соолугу начар болот; башы ооруйт, алы кетет, бат 
чарчайт, буту-колу ооруйт. Булчуңу адегенде күчтүү болуп, кийин алсызданат. 
Эске тутуу, психика начарлайт, жыныс функциясы бузулат. Дене түзүлүшү 
пропорциясыз болуп, буту узун, башы өтө кичине көрүнөт. Дарылоонун азыркы 
методу, гормон препараттары менен рентген терапияны айкалыштыруу жакшы 
натыйжаларды берүүдө. Эгерде бала өзүнүн курагындагылардан бою өтө узун 
болсо врач менен кеңешүү керек. 
ГИГИЕНА — медицинанын аиланачөйрөнүн, эмгек шартынын адамдын ден 
соолугуна тийгизген таасирин изилдөөчү жана калктын турмуш-тиричилик 
шартына ылайык илимий негизделген талаптарды иштеп чыгуучу тармагы. 
Калктын саламаттыгы коомдук түзүлүш менен тыгыз байланыштуу. Саламаттык 
сактоого багытталган чаралар калкты толугу менен камтыганда гана натыйжалуу 
болот. Г.— адамдыН такай өзгөрүп туруучу турмуш-тиричилигин камтыган 
татаал ар тараптуу илим. Г. илиминин өнүгүшүндө С. Г. Зыбелин, М. Я. 
Мудров, Ф. Ф. Эрисман, Г. В. Хлопиндер чоң роль ойногон. Улуу Октябрь 
социалисттик революциясынан кийин 1919-ж. 8-съездде кабыл алынган 
Компартиянын Программасында советтик саламаттыкты сактоонун негизги 
принциптери аныкталган. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында жүргүзүлгөн 
сан.-гигиеналык чаралар мамлекеттик мааниге ээ болуп, советтик Г. илиминин 
калыптанышына түрткү болгон. Барабара жалпы Г-дан коммуналык гигиена, 
тамактануу гигиенасы, эмгек гигиенасы, балдар жана өспүрүмдөр гигиенасы, 
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аскер гигиенасы, радиациялык гигиена, космос гигиенасы жана башка бөлүнүп 
чыккан. 
Коммуналык гигиена айлана-чөйрөнүн факторлорунун калктын саламаттыгына 
жана санитариялык турмуш шарттарына тийгизген таасирин изилдейт. 
Изилдөөнүн негизинде калкка таза, жагымдуу шарттарды түзүү үчүн керектүү 
санитариялык чараларды, гигиеналык нормативдерди иштеп чыгат. Коммуналык 
Г. айлана-чөйрөнүн жагымсыз факторлорун изилдеп, атмосфералык абанын, 
суунун жана суу менен камсыз кылуунун тазалыгы, көлмөлөрдү санитариялык 
коргоо, калк отурукташкан жерлерди тазалоо, турак жай жана коомдук 
имараттарды тазалоо, калк отурукташкан жерлерди пландоо жана куруу боюнча 
санитариялык эрежелерди, гигиеналык негиздерди, нормативдерди иштеп чыгат. 
Санитариялык эрежелердин, сунуштардын, нормативдердин аткарылышын 
санитариялык-эпидемиологиялык станциялар аркылуу СССР 
санитариялыкэпидемиологиялык кызматы көзөмөлдөйт. Курулуштар, 
коммуналык объектилерди куруу жана реконструкциялоо Мамлекеттик 
санитариялык көзөмөлдүн уруксаты менен гана курулат. 
Балдар жана өспүрүмдөр гигиенасы — балдар мекемелеринде, кесиптик-
техникалык окуу жайларында, мектептерде эмгек процесстерин, окуу-тарбия 
иштерин жөнгө салууга жардам берүүчү гигиеналык сунуштарды иштеп чыгат, 
балдар менен өспүрүмдөрдүн ден соолугун коргоо жана чыңдоо боюнча 
проблемаларды изилдейт. Биздин өлкөдө балдардын жана өспүрүмдөрдүн Г-сы 
окуутарбиялык жана эмгек процесстерин гигиеналык негизде уюштурууга 
багытталып, айлана-чөйрө факторлорунун балдар жана өспүрүмдөрдүн 
организмине тийгизген таасирин изилдейт. Бул тармакта иштеген медиктер 
балдар жана өспүрүмдөр организминин чарчоосуна жол бербөөчү иш-чараларды, 
өндүрүш тармактарына караштуу орто окуу жайларында окуган окуучулар үчүн 
окууга жана өндүрүштүк сабактары үчүн жагымдуу эрежелерди иштеп чыгуулары 
зарыл. Санитарияэпидемиологиялык станциянын мектеп бөлүмдөрүндө, 
мектептин өзүндө иштеген врачтар балдар менен өспүрүмдөрдүн туура өсүшүнө, 
физкультура сабактарын туура уюштурууга көз салат. К. Мектепке чейинки 
балдар, Өспүрүм балдар, Мектеп жашындагы балдар.  
ГИГИЕНАЛЫК ГИМНАСТИКА (эртең мененки зарядка) — күнүгө эртең менен 
аткарылуучу, татаал эмес дене тарбия көнүгүүлөр комплекси. Г. г. уйкуну ачып, 
сергектикке, активдүү ишкердүүлүккө өтүүгө жардам берет. Г. г-ны үзгүлтүксүз 
жасоодон организмдин жалпы абалы, ден соолук оңолот, жүрөк-кан тамыр, нерв 
жана дем алуу системаларынын кызматы, зат алмашуу жакшырат, булчуңдар 
чыңалат, келбет туура калыптанат. Үзгүлтүксүз Г. г. жасаган кишилер өзүн жеңил 
сезип, эмгек өндүрүмдүүлүгү, тамакка табити жана уктап эс алуусу мурдагыга 
салыштырмалуу бир кыйла жакшырат. 
Г. г-нын өзгөчө көп кыймылдабай акыл эмгеги менен иштегендерге мааниси чоң. 
Г. г. балдар бакчасында, мектептерде, пионер лагеринде, ооруканаларда, 
санаторийлерде, сов. куралдуу күчтөрдүн катарларында сөзсүз уюштурулат. 
Көпчүлүк калк үчүн Г. г-нын көнүгүүлөр комңлекси күнүгө эртең менен Бүткүл 
союздук радио жана телекөрсөтүү аркылуу берилет. 
Эртең мененки зарядка түрдүү булчуңдардын топторуна таасир берүүчү 
гимнастикалык көнүгүүлөр комплексинен түзүлөт. Көнүгүүлөр комплекси ар бир 
12—15 күндө алмаштырылат,Зарядка 8—15 мин. жасалат. Аны желдетилген, таза 
жерде, кышында форточкасы ачык бөлмөдө, ал эми жайкысын мүмкүн болсо 
сыртта,таза абада аткаруу жакшы натыйжа берет. Жеңил, кыймылга тоскоол 
болбогондой кийим кийүү, бут кийим ыңгайлуу, такасы жалпак болгону оң. 
Көнүгүүлөрдү жасоодо дем алуу жай жана терең болуп, орточо темпте аткарылып, 
дем алуу менен кыймыл-аракет айкалышуу тийиш. Мисалы, денени түздөөдө, 
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ичти тартканда, колду жаюуда жана өйдө көтөрүүдө — дем алуу, ал эми денени 
эңкейткенде, колду ылдый түшүргөндө, бутка олтурууда дем чыгаруу керек. Тез 
темпте аткарылуучу көнүгүүлөр эркин дем алуу менен коштолгону дурус. Г. г-ны 
бүткөндөн кийин муздак сууга жуунуу (жайында мүмкүнчүлүк болсо сууга түшүү), 
сүрүнүү абдан пайдалуу. 
Г. г-да аткарылуучу көнүгүүлөр комплекси бара-бара татаалданышы, 
көнүгүүлөрдү аткаруу ылдамдыгы жогорулоого тийиш. Комплекстин татаалдыгы 
машыгуучулардын жашына, ден соолугуна байланыштуу болот. 
Балдар үчүн Г. г-га негизинен басуу, жүгүрүү, жалпы таасир берүүчү жана 
келбетти калыптандыруучу көнүгүүлөр берилет. 
 

 
Улгайган эркектер үчүн гимнастикалык көнүгүүлөр: 1— түз туруп гимнастикалык таякты ылдый 
кармагыла. Сол бутуңарды артка шилтеп, гимнастикалык таякты өйдө көтөрүп, башыңарды 
чалкалата, дем алгыла. Кайрадан мурдагы абалга келгенче, дем чыгаргыла. Ушул эле тартипте 
көнүгүүнү оң бутуңар менен аткарып уланткыла. Көнүгүүнү 6—8 жолу кайталагыла. 2—түз тургула. 
Чыканагыңарды алдыга суна, колуңарды ийинге койгула. Терең дем ала, чыканагыңарды жайгыла. 
Кайрадан мурдагы абалга келгенче, дем чыгаргыла. Көнүгүүнү 6—8 жолу кайталагыла. 3— түз 
тургула. Колуңарды каптал менен өйдө көтөрүп, дем алгыла. Оң бутуңарды өйдө көтөрө, тизе алдынан 
кол чаба, дем чыгаргыла. Бутуңарды ылдый түшүргөнчө колуңарды өйдө көтөрө, мурдагы абалга 
келгиле. Кезек-кезеги менен бутуңарды көтөрө көнүгүүнү 12 —16 жолу аткаргыла. 4— бутуңарды бир 
аз жайып, түз тургула. Колуңарды өйдө көтөрө, дем алгыла. Тулку боюңарды солго, оңго кыйшайта, 
дем чыгаргыла. Жалпысынан 8—10 жолу кайталагыла. 5— бутуңарды бир аз жайып, түз тургула. 
Колуңарды өйдө көтөрө, дем алгыла. Колуңарды ылдый түшүрө, тулку боюңарды оңго, солго толгой 
бураганча, дем чыгаргыла. Көнүгүүнү 8—12 жолу кайталагыла. 6— бутуңарды далынын кеңдигиндей 
аралыкка коюп, түз тургула. Алдыга карай бир нече ирет эңкейгенче дем чыгаргыла жана кайрадан 
түзөлүп дем алгыла. Көнүгүүнү 6—8 жолу кайталагщла. 7—гимнастикалык таякты тике коюп, түз 

 
www.bizdin.kg

158



тургула. Таякты коё бербестен, бут учунда 6—8 жолу олтуруп, тургула. Андан кийин тизеңерди бийик 
көтөрө ордуңарда тез-тез баскыла. 8— бутту далынын кеңдигиндей аралыкка коюп, бөйрөк таяна, 
гимнастикалык таякты белге кармап тургула. Алдыга эңкейе, дем алгыла жана тулку бойду айлана 
боюнча кыймылга келтиргиле. Көнүгүүнү 2—4 жолу кайталагыла. 9— табуреткага бөйрөк таяна 
олтургула. Денеңерди чалкалата, дем алгыла жана кайрадан түздөгөнчө, дем чыгаргыла. Көнүгүүнү 
6—8 жолу кайталагыла. 10— түз туруп гимнастикалык таякты далынын артына кармагыла. 
Гимнастикалык таякты 10—12 жолу өйдө көтөрө дем алгыла жана ылдый түшүрө дем чыгаргыла. 
11—стулдан бир кадам алыс аралыкта таянып тургула. Колуңарды жазып, денени түздөй, дем 
чыгаргыла. Көнүгүүнү 10 —12 жолу кайталагыла. 12— чалкалап түз жаткыла. Чыканакка таяна тулку 
боюңарды 6—8 жолу өйдө көтөрүп, дем алгыла, ылдый түшүрүп, дем чыгаргыла. 13— чалкалап түз 
жаткыла. Бутуңар менен 30— 40 секундага чейин велосипед тепкендей кыймыл-аракетти аткаргыла. 
14— гимнастикалык таякты таянып тургула. 10—15 секундага чейин бир орунда бут учу менен 
секиргиле. Андан кийин 6—8 жолу ордуңарда олтуруп, тургула. Көнүгүүнү 15 — 20 секундага чеййнки 
жай басуу менен аяктагыла. 15— түз тургула. Колуңарды каптал аркылуу өйдө көтөрө дем алгыла. 
Кайрадан ылдый түшүргөнчө, дем чыгаргыла. Көнүгүүнү 3—4 жолу кайталагыла.
 

 

Улгайган аялдар үчүн гнмнастикалык көнүгүүлөр: 1—2—түз туруп, манжаңарды чиркештирип, 
колуңарды көтөрө, керилип, дем алгыла жана мурдагы абалга келгенче дем чыгаргыла. 3— түз 
тургула. Колуңарды өйдө көтөрө, дем алгыла жана кайрадан мурдагы абалга келгенче, дем 
чыгаргыла. 4—5—стулдан жарым кадамдай алыс тургула. Ордуңарда олтурганча, колуңарды алдыга 
сунуп, стулга тийгизе олтургула, дем чыгара кайрадан туруп дем алгыла. 6—7— стулдан бир кадам 
алыстыкта түз туруп тургула. Сол бутуңарды стулга коюп, колуңарды өйдө көтөрө, артка тартыла дем 
алгыла. Стулду көздөй эңкейе. дем чыгаргыла. Кайрадан түздөнө мурдагы абалга келгиле. Көнүгүүнү 
ушул эле тартипте оң бутуңар менен баштап уланткыла. 8—10—бутту сунуп, колду көкүрөк алдына 
коюп, стулга олтургула. Сол капталды көздөй колуңарды суна, тулку боюңарды буруп, дем алгыла. 
Кайрадан мурдагы абалга келгенче, дем чыгаргыла. Ушул эле тартипте оң тарапты көздөй аткаргыла. 
Жай темпте, ар бир тарапты көздөй көнүгүүнү 4 жолу кайталагыла. 11 —13— бутту алдыга суна, кол 
менен таянып, стулга олтургула. Кезеги м--н оң жана сол бутуңарды 8—10 жолу өйдө көтөрүп, 
кайрадан ылдый түшүргүлө. 14—15—стулдан бир кадам алыс аралыкта колуңар менен таянып 
тургула. Колуңарды чыканак муундан бүгүп, стулдун жөлөнгүчүнө көкүрөктү тийгизе, башыңарды 
оңго бура дем алгыла. Кайрадан мурдагы абалга келгенче, дем чыгаргыла. Башыңарды кезеги менен 
оңго жана солго бура көнүгүүнү жай темпте 6—8— жолу аткаргыла. 16—17— тизеңерди бийик көтөрө 
45—60 секундага чейин ордуңарда жай баскыла. Эркин дем алууга аракеттенгиле. 
Эскертүү. Көнүгүүлөр жай 6—10 жолу аткарылат. Тез жасалган көнүгүүлөрдү аткаргандан кийин 30—
60 секундага чейин жай, терең дем ала басууга аракеттенгиле. 
 
Аялдарга арналган Г. г-га курсак жана жамбаш булчуңдарын бекемдөөчү 
көнүгүүлөр кеңири киргизилет. Аялдар кош бойлуу мезгилде жана төрөттөн 
кийин аткарылуучу атайын көнүгүүлөр комплексинин мааниси чоң. 
Эркектер үчүн Г. г-да күчтү талап кылуучу көнүгүүлөрдүн көбүрөөк болушу 
мүнөздүү. Алар гантелдер, эспандерлер жана резиналык аммортизаторлор менен 
аткарылат. 
Орто жаштагы жана улгайып калган кишилер үчүн Г. г. негизинен муундардагы 
кыймыл-аракеттерди көбөйтүүгө арналган көнүгүүлөрдөн турат. Ар бир 
көнүгүүдөн кийин 5—15 секундага чейин тыныгуу талап кылынат. Г. г. адамды 
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өтө чарчатпастан, тескерисинче адам өзүн жеңил сезип, көңүлү көтөрүңкү болгон 
абалда аяктоосу зарыл.  
ГИДРАДЕНИТ — тер безинин ириңдүү сезгениши. Көбүнчө колтук бези, кээде 
чурай бези сезгенет. Семиз жана терчил кишилер көп ооруйт, стафилококк пайда 
кылат.  

  

Колтуктагы гидраденит 

 
Ооруга көбүнчө организмдин начарлашы, теринин бышаруусу, колтуктун 
тердеши, колтук жүнүн кырганда жабыркатып алуу, витамин жетишсиздиги, 
өздүк гигиенаны сактабоо жана башка себеп болот. Адегенде бир же бир нече 
катуу безчелер пайда болуп, алар тезчоңоёт, кызарып, кол тийгизбей ооруйт. 
Кээде оорулуу чыйрыгат, денеси ысыйт. Мындай белгилер байкалары менен 
врачка кайрылуу керек. Оору өтүшүп кетсе абсцесске алып келет. Бул учурда 
хирургиялык операция жасалат, бул ириңдүү сезгенүүнүн күчөп, оор кабылдоого 
— сепсис, флегмона, лимфаденитке өтүп кетишинен сактайт. 
Г. менен жабыркаган киши оору кайтлап кармабас үчүн спирт ичкиликтерин 
ичпей, таттуу жана өткүр татымал кошулган тамактарды аз жеши керек. 
Витаминге бай тамак-аш (капуста, алма, сабиз, ит мурун, жемиш жана башка) 
сунуш кылынат. Г-тин алдын алууда өздүк гигиенаны сактоо жана терчилдикти 
дарылоо чоң мааниге ээ.  
ГИДРОНЕФРОЗ — бөйрөктөн зааранын чыгышынын тоскоолдукка учурашынан 
бөйрөк ойдуңчалары менен чөйчөкчөсүнүн чоюлушу, бөйрөк ткандарынын 
атрофиясы менен мүнөздөлүүчү оору. Г. көбүнчө 25—35 жаш чамасындагы 
аялдарда жана балдарда кездешет. Г. көбүнчө бир бөйрөктө, айрыкча оң бөйрөк, 
кээде эки бөйрөктө тең болушу ыктымал. Бул оору тубаса жана кийин пайда 
болгон болуп бөлүнөт. Бөйрөк түтүгүнүн жана чөйчөкчосүнүн ичкериши, 
чөйчөкчөнүн ичин клапан жабуу, кошумча артерия бөйрөк түтүгүн басып, кысып 
ичкертүүсү, заара жолдорунун таш оорусу, бөйрөктүн төмөндөп кетиши, шишик 
же бөйрөктүн туберкулёзу, заара каналынын ичкериши, простата безинин 
аденомасы жана башка себептерден заара бөйрөктө кармаЛып, зилдеп 
(кабылдап) Г-го чалдыктырат. Мында бөйрөк түтүгү менен чөйчөкчөсү кеңейип, 
бөйрөктүн ички басымы жогорулайт, натыйжада кан тамырлар ичкерип, 
бөйрөктө кан айлануу бузулат. Демейде көп билинбейт, кээде бөйрөктүн, белдин 
тушу уюп ооруйт, кыймылДаганда, иштегенде оору күчөйт, бел же ич көңдөй 
тушунда оор нерсе тургандай сезилет. Чоңойгон бөйрөк төмөндөп кетет да, 
ичегилерди басып калганда ич көөп, окшуп, кускан учурлар да болот. Заара менен 
кан чыгат (гематурия), инфекция кошулса ириң аралаш заара (пиурия) чыгат. 
Дарылоо Г-дун себебине жараша операция жолу менен жүргүзүлөт. Өз убагында 
дарылоодон орган калыбына келет.  
ГИДРОЦЕФАЛИЯ — баш сөөк көңдөйүнө жүлүн суусунун толушунан пайда 
болгон балдар оорусу. Г. адатта мээде жүлүн суусу ашык иштелгенде же 
сезгенүүдө, шишикте жана башка себептерден улам мээ карынчаларынан жүлүн 
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суусу агып чыкчу тешик бүтөлүп калганда болот. Г. өөрчүү мезгилине жараша 
тубаса жана кийин пайда болгон болуп айырмаланат. Кош бойлуу аял котон жара 
жана токсоплазмоз менен ооруса тубаса Г., ал эми бала төрөлгөндөн кийин 
менингит, менингоэнцефалит оорулары менен ооруса, башы травмага учураса 
жана уулангандан кийин пайда болгон Г. болушу мүмкүн. Кээде жүлүн суюктугу 
өтүүчү жолдордун тубаса өспөй калуусу да Г-га чалдыктырат. Анын белгилери: 
баш сөөктүн көлөмү чоңоёт, көз чалыраят, көз алмасы тез-тез кыймылдайт (гис 
тагм), кээде көрүү жана угуу начарлайт жүрөк айланат, баш ооруйт ж. б Айрым 
учурда Г. бала курсакта кезин де эле башталат, баланын башынын чоңоюп 
кетиши төрөттү кыйындатат.
Оору улам күчөп, баш чоңоё берет. Бети чүрүшүп, чекеси дөмпөйүп көздөрүн жаап 
тургансыйт. Баш көңдөйүндөгү суюктуктун басымы жогорулагандыктан баш 
сөөктөрү бириккен жеринен ажырап, сөөгү жукарып жана баланын эмгеги чоңоёт. 
Ошонун натыйжасында мээ начар тамактанат да, анын ткандарынын түзүлүшү 
өзгөрүп жабыркайт, көлөмү кичирейет. Бала кеч басат, башын кармай албайт, 
кээде шал болот. Кара куш мээ жабыркаса, кем акылдыкка дуушарлантат. 
Ооруну дарылоо үчүн баш сөөк көңдөйүндөгү жүлүн суюктугун жана денедеги 
сууну азайтуучу дарылар берилет. Оору күчөсө жүлүндөн суу алынат. 

 
1— сүрөт. 3—4 жаштагы балдар үчүн гимнастикалык көнүгүүлөр. 1— бутту далынын кеңдигиндей 
аралыкка коюп, желекчелерди ылдый кармагыла. Ушул абалда желекчелерди өйдө көтөрүп, кайрадан 
ылдый түшүргүлө. 2— кош аяктап, алкактын ортосунан жөрмөлөп өткүлө. 3— чыканагыңарды алдыга 
сунуп, колуңарды ийинге койгула. Көпөлөктү туурап, чыканагыңарды жайып жана бириктирип бир 
нече кыймыл-аракет аткаргыла. 4— өйдө илинген тордогу топко секирип жеткиле. 5— чалкадан 
жатып. кезек-кезеги менен бутуңарды тизеден бүгө өзүңөргө тарткыла. 6— башыңарга жумшак буюм 
коюп, аны түшүрүп жибербөөгө аракеттенип баскыла. 7— стулга отуруп, таманыңар менен таякты 
ары-бери тоголоткула. 
Эскертүү: Көнүгүүлөрдү аткаруу алдында жай басуу, бир аз жүгүрүү жана кайрадан жай басуу талап 
кылынат. Көнүгүүлөрдү аткарып болгондон кийин да бир аз жай басууну эстен чыгарбагыла. 
 
ГИМНАСТИКА — адамдын ар тараптан өсүшүн жана ден соолугунун 
чыңдалышын камсыз кылуучу дене тарбия көнүгүүлөрүнүн атайын тандалган 
системасы. Г. менен үзгүлтүксүз машыгуу жүрөк-кан тамыр жана дем алуу 
системаларынын ишин жакшыртат, таяныч-кыймыл аппаратын бекемдейт, зат 
алмашуу процессин ылдамдатат. Г. адамдын денесинин гармониялык өсүшүн 
камсыз кылат, келбетти, булчуң системасын бекемдейт, муун-кыймыл 
координациясын жакшыртат. Г. менен ар кандай куракта жана ден соолугунун 
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абалы ар түрдүү адамдар машыгууга болот. Г. дене тарбия системасында кеңири 
колдонулат жана Бүткүл союздук «СССРди коргоого жана эмгекке даяр» физ-
ралык комплекске кирет. 
Г-лык машыгууну врач менен кеңешүүдөн кийин баштоо керек. Машыгуу 
мезгилинде жылына эки жолу врачтык текшерүүдөн өтүп туруу, айрыкча балдар 
менен улгайып калган кишилерге талап кылынат. 
Г. денени жалпы өөрчүтүүчү, спорттук жана колдонмо болуп үч түргө бөлүнөт. 
Денени жалпы өөрчүтүүчү Г-га негизги, гигиеналык, атлетикалык (булчуң) Г-лар, 
спорттук Г-га — спорттук гимнастика, акробатика, көркөм Г., секирүү; ал эми 
колдонмо Г-га өндүрүштүк, адистик-колдонмо, спорттук-колдонмо, аскердик-
колдонмо жана айыктыруу Г-лары кирет. 
Денени жалпы өөрчүтүүчү гимнастиканын түрлөрү. Негизги Г. бардык жаштагы 
кишилердин ден соолугун чыңдоо, массалык тарбиялоонун маанилүү каражаты. 
Ага жүгүрүү, секирүү, сойлоо, чоюлуу, бир нерсени ыргытуу жана башка 
кыймылдар, ошондой эле кээ бир гимнастикалык шаймандарда аткарылуучу 
көнүгүүлөр кирет. Г. жаш балдарды туура тарбиялоонун эң маанилүү 
факторлорунун бири. Ал баланын дене түзүлүшүн, кулк-мүнөзүн жакшы 
калыптандырууга жардам берет. Балдардын Г. менен үзгүлтүксүз машыгуусу 
алардын кыймыл-аракетин, дене келбетин жакшыртат, ошондой эле балдарды 
чечкиндүүлүккө, кайраттуулукка тарбиялайт. Борб.нерв системасы, жүрөк-кан 
тамыр, дем алуу, булчуң системаларын өнүктүрүп, зат алмашуу процессин 
жакшыртат. 
Наристелер жана мектеп жашына жете элек балдар үчүн арналган Г-нын 
комплекси негизинен ийин курчоосунун, көкүрөк, арка, курсак, бут жана кол 
булчуңдарын өөрчүтүүчү кыймылдардан турат. Көнүгүүлөр комплексине басуу, 
жүгүрүү, секирүү, бир нерселерге чыгып, кайрадан түшүү, топту ыргытуу жана 
тосуп алуу, тең салмактуулукту сактоо сыяктуу кыймыл-аракеттер кирет (1 —2-
сүрөт). Эгерде бала мурда Г. менен машыкпаган болсо, алгачкы мезгилде бир нече, 
ал эми 7—8 күн өткөндөн кийин көнүгүүлөр комплекси толук аткарылат. 
Көнүгүүлөрдү көңүлдүү оюн түрүндө же болбосо жаныбарлардын кыймыл-
аракетин туурап аткаруу пайдалуу жана кызыктуу келет. Бала эки жашка 
толгондон баштап эртең мененки гигиеналык Г-ны жасоону үйрөтүү зарыл. 
Балдар көнүгүүлөрдү жеңил, кыймыларакетке тоскоол болбогондой кенен, кийим 
кийип жасоого тийиш. 
Мектеп жашындагы балдардын Г. комплексин түзүүдө алардын жаш 
"өзгөчөлүктөрү эске алынат. Башталгыч класстын (7 — 9 жаш) окуучуларына 
катарга туруу, кичинекей жана чоң топ менен ойноо, дене келбетин 
калыптандыруучу көнүгүүлөрдү аткаруу, акробатикалык элементтерди жасоо 
жана башка кыймыл-аракеттер сунуш кылынат (3-сүрөт). Дем алууну 
кыйындаткан же болбосо аны убактылуу токтотуучу көнүгүүлөрдөн баш тартуу 
керек. 
10—14 жаштагы балдардын организми тез өсүп жана аларда 'жыныстык жактан 
жетилүү процесси башталат. Бул мезгилде балдардын кыймыларакети солгун 
тартып координация начарлашы мүмкүн. Туура уюштурулган машыгуулар 
мындай терс өзгөрүүлөрдүн алдын алат. Буларга арналган көнүтүүлөр бир аз 
татаалдыгы менен айырмаланат. 5-класстан баштап, балдар негизинен күчтү 
жана чыдамкайлыкты талап кылуучу (мисалы, күрөштүн элементтери, 
шаймандарда аткарылуучу көнүгүүлөр), ал эми кыздар үчүн көркөм Г-нын 
элементтерин аткаруу талапка ылайыктуу (4-сүрөт). 
15 —17 жаштагы балдарда негизинен таяныч-кыймыл аппаратынын 
калыптанышы аяктайт. Алардын кыймыларакетин эмгекке даярдоо багытына 
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өөрчүтүү сунуш кылынат (5-сүрөт). Г. менен машыгууда кыздардын биологиялык 
жетилүү өзгөчөлүктөрүн эстен чыгарбоо зарыл.
Улгайган кишилердин Г. менен машыгуусу кан айлануу, дем алуу, эндокрин, нерв 
системаларынын функцияларынын жана зат алмашуу процессинин 
жакшырышына алып келет. Мындай машыгуулар булчуңдардын, муундардын 
кыймыл-аракетин, жүрөктүн иштешин жакшыртып, эрте картаюунун алдын алат. 
Машыгуу мезгилинде кескин кыймыл жасоо, тез олтуруп туруу, өтө эңкейүү жана 
тез түзөлүү, тулку бойду тез толгоо, башты оңго, солго тез буруу, дем алууну 
көпкө токтотуу жана башка кыймылдарды жасоого болбойт. Көнүгүүлөрдү 
кайталоо саны, ылдамдыгы акырындык менен өскөнү оң. 
Г. менен машыгуунун алдында врачтын кароосунан өтүп, анын кеңешин угуу 
талап кылынат. 
Г-нын гигиеналык түрү көбүнчө эртең менен аткарылуучу көнүгүүлөр системасы 
түрүндө жүргүзүлөт. 
Атлетикалык Г. менен негизинен дени соо уландар, жигиттер жана орто жаштагы 
эркектер машыгышат. Машыгууда эспандер, гантель, гиря, штанга жана башка 
оордуктар менен аткарылуучу көнүгүүлөр, ошондой эле гимнастикалык 
шаймандарда аткарылуучу көнүгүүлөр, жүгүрүү, секирүү жана башка сунуш 
кылынат. Атлетикалык Г. менен 13—14 жаштан баштап машыгууга болот. 
Ритмдүү гимнастика. Г-нын түрү эстрадалык музыканын коштоосунда бий 
бийлөөгө жакындатылып аткарылуучу гимнастикалык көнүгүүлөрдүн 
системасынан турат. 
Гимнастиканын спорттук түрлөрү. Спорттук Г. негизинен татаал кыймыл 
координациясын, күч жана эркти талап кылуучу көнүгүүлөрдүн системасынан 
турат. Спорттук Г. менен жалпы дене даярдыгы жакшы жаштар машыкса болот. 
Эркектер эркин көнүгүүлөрдү аткарат жана таянып секирүү, брусьяда, алкакта, 
турникте жана кармагычтуу жыгач ат үстүндө аткарылуучу көнүгүүлөрдү, аялдар 
эркин көнүгүүлөрдү аткарат жана таянып секирүү, ар түрдүү бийиктиктеги 
брусьяда жана жазы мамы үстүндө аткарылуучу көнүгүүлөрдү жасайт. 
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2— сүрөт. 5—6 жаштагы балдар үчүн гнмнастнкалык көнүгүүлөр. 1— 
бутуңарды далынын кеңдигиндей аралыкка коюп, гимнастикалык таякты 
эки колго эркин кармагыла. Гимнастикалык таякты өйдө көтөрө. терең дем 
алып, керилгиле. Гимнастикалык таякты далыны көздөй түшүргөнчө, дем 
чыгаргыла. 2— топту алкактан өткөрө ыргыткыла. 3— көмкөрө түшүп 
жатып, колуңарды тулку бойду бойлото өйдө көтөргүлө. Бул мезгилде өйдө 
кароого умтулгула. 4— бөйрөк таяна, малдаш урунуп олтургула. Колуңарды 
эки жакты көздөй жая, тулку боюңарды оңго жана солго кезект.-штире 
бургула. 5— жерге узата ташталган жип менен баскыла. 6— колуңарды 
жогору көтөргөнчө, С"Л бутуңарды артка койгончо демиңерди ичке тартып, 
ылдый түшүргөнчө дем чыгаргыла. Ушул э.1е тартипте көнүгүүнү оң 
бутуңардан уланткыла. 7— алкакты алдыга кармап, олтуруп, тургула. 8— 
бутуңарды далынын кеңдигиндей аралыкка коюп, колуңарды бириктире 
кармагыла. Колуңарды өйдө көтөрө, дем алгыла, ылдый түшүргөнчө — дем 
чыгаргыла. 

Эскертүү: Көнүгүүнү баштоо алдында жана аяктагандан кийин бир аз жай 
басууну жана жүгүрүүнү унутпагыла. 

 
 

 

3— сүрөт. 7—9 жаштагы балдар үчүн гимнастикалык көнүгүүлөр. 1— бутуңарды бир аз кеңдикте 
койгула. Колуңарды өйдө көтөрө, дем алып, кайра капталга түшүргөнчө дем чыгаргыла. 2— 
бутуңарды далынын кеңдигиндей аралыкка коюп, колуңарды бирге кармагыла. Колуңарды өйдө 
көтөргөнчө дем алгыла. Алдыга тулку бойду эңкейте колуңарды эки бут арасынан өткөргүлө. Бул 
мезгилде дем чыгаргыла. 3—колуңарды жайып, түз тургула. Кезек—кезеги менен алдыдан жана 
арттан кол чапкыла. 4— колуңарды чыканактан бир аз бүгө кармагыла. Ордуңарда бир нече ирет 
секиргиле жана андан кийин бир аз жай баскыла. 5— гимнастикалык таякты алдыга кармагыла. Сол 
бутгап таякты аттап өткүлө жана кайрадан мурдагы абалга келгиле. Эркин дем алгыла. Көнүгүүңү оң 
бут менен аткарып уланткыла. 6— бутту далы кеңдигиндей аралыкка, гимнастикалык таякты далыга 
койгула. Эркин дем ала тулку бойду оңго жана солго кыйшайткыла. 

Эскертүү: Ар бир көнүгүүнү 4—6 жолу кайталагыла. 

 
Гимнастикалык шаймандарда көнүгүүлөрдү аткаруу кол жана тулку бой 
булчуңдарын өөрчүтөт жана муундарды бекемдейт. Таянып секирүү, 
гимнастикалык эркин көнүгүүлөрдү аткаруу, жазы мамы үстүндө көнүгүү 
негизинен бут булчуңдарын өөрчүтүп, кыймылдын тактыгын жана 
координациясын жакшыртат. Гимнастикалык көнүгүүлөрдү аткарууда дене 
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абалынын тез-тез алмашып турушу вестибуль аппаратын машыктырат. Мына 
ушул себептен спорттук Г. учкучтарды, космонавттарды, моряктарды, 
шофёрлорду, альпинисттерди, каскадёрлорду жана бир катар татаал кесиптерди 
өздөштүрүүдө колдонулат. Спорттук Г. менен 6—7 жаштан баштап машыгууга, ал 
эми спорттук мелдештерге 10—11 жаштан катышса болот.
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Акробатика өзгөчө күч менен аткарылуучу көнүгүүлөрдөн, секирүүлөрдөн, тең 
салмактуулукту сактоого багытталган кыймыл-аракеттерден, ар түр күн 
пирамидаларды түзүүдөн турат (к Акробатика). 
Көркөм Г. менен аялдар гана машыгат. Машыгуулар бий формасында 
аткарылуучу акробатикалык, ритмдүү көнүгүүлөрдөн турат. Улуттук, 
классикалык жана азыркы мезгилдеги эстрадалык бийлердин элементтери, 
басуу, жүгүрүү, секирүү, тең салмактуулукту сактоочу, түрдүү буюмдар (алкак, 
булава, тасма жана топ) менен аткарылуучу көнүгүүлөр кеңири колдонулат. 
Көркөм Г. нерв системасынын координациялык механизмдерин, кыймыл-
аракеттин тактыгын, дененин ийкемдүү лүгүн өөрчүтүүгө жардам берет. Көркөм 
Г. менен машыгууну 7—8 жаштан, ал эми мелдешке 10—12 жаштан баштап 
катышууга болот. 
 

 

 

4— сүрөт. Жогорку класстагы балдар үчүн гантель менен 
аткарылуучу гимнастикалык көнүгүүлөр: X— гантелди артка 
кармап, 8—10 жолу олтуруп, тургула. 2— тактага чалкадан 
жатып, гантелдерди капталды көздөй 6—8 жолу жайып, 
кайрадан өйдө көтөргүлө. 3— кезеги менен колду жогору сунуп, 
гантелдерди 8—10 жолу өйдө-ылдый көтөрүп, түшүргүлө. 4— 
гантелдерди каруу менен 6—8 жолу көтөрүп түшүргүлө. 5— 
гантелдерди капталга, андан кийин ийинди көздөй 5— 6 жолу 
көтөрүп түшүргүлө. 6— гантелди желкеге кармап, тулку бойду 
оң жана сол тарапты көздөй 6—8 жолу толгогула. 7— чалкадан 
жатып, колду желкеге коюп, денени бир нече ирет көтөрүп, 
түшүргүлө (бутту бир нерсеге илип же такап коюу керек). 

Эскертүү: машыгуу үчүн көнүгүүнүн кайталоо талабын так 
аткарууга мүмкүндүк бере турган салмактагы гантель талап 
кылынат. Машыгууну баштоодон мурда дене кызытуучу бир 
катар көнүгүүлөрдү аткаргыла. Ар бир көнүгүүнү аткарып 
болгон соң 1—2 минутага чейин эс алгыла. 

Колдонмо гимнастиканын түрлөрү. Өндүрүштүк Г. күнүгө жумуш мезгилинде 
эмгек өндүрүмдүүлүгүн өөрчүтүү максатында жумуш күнүнүн башында жумуш 
алдындагы Г. түрүндө жана жумуш күнүнүн орто ченинде гимнастикалык 
тыныгуу формасында колдонулат. Өндүрүштүк Г. ден соолукту чыңдоо, эмгек 
өндүрүмдүүлүгүн жогорку деңгээлде кармоо, ишкердүүлүктү арттырууга жардам 
берет. (к. Өндүрүштүк гимнастика). Кесиптиктехникалык окуу жайларында, 
техникумдарда жана жогорку окуу жайларда окуган студенттерди жалпы дене 
тарбия жактан даярдоодо кесиптик-колдонмо Г. колдонуп, ал кесипчиликти 
өздөштүрүү өзгөчөлүгү менен тыгыз байланышта болгон көнүгүүлөрдөн турат. 
Мисалы. монтажчылардын кесибин өздөштүрүүдө бийиктикте аткарылуучу 
көнүгүүлөр пайдалуу келет. Азыркы мезгилде кесип өзгөчөлүктөрүнө ылайык 
кесиптик-колдонмо Г. менен машыгуу ыкмалары иштелип чыккан. 
Спорттук-колдонмо Г. спорттун белгилүү түрү боюнча спорттук мыкты 
ийгиликке жетүү максатында колдонулат. Ага эртең мененки гигиеналык Г., 
машыгуу же мелдеш алдындагы даярдануу жана жалпы дене тарбия даярдыгы 
кирет. Ал спортсмендерди даярдоо этабында кеңири колдонулат. 

 
www.bizdin.kg

166



Аскердик-колдонмо Г. негизинен Советтик Армиянын катарында кызмат өтөө 
мезгилинде колдонулат. Г-нын бул түрү бир катар татаал жана оор 
көнүгүүлөрдөн турат. Алар негизинен оордуктар менен аткарылат, жүгүрүүнү, 
секирүүнү, турникте ойноону, брусьяда көнүгүүлөрдү аткарууну, ар түркүн 
татаалдыктагы тоскоолдуктардан өтүүнү талап кылат. Аскердик кызматтын 
өзгөчөлүгүнө жараша аскердик-колдонмо Г. менен машыгуу да түрдүү болот. 
Мисалы, десантчыларды даярдоодо алардан тоскоолдуктардан өтүү, парашют 
менен секирүү, күрөшүү, сууда сүзүү, жүгүрүү жана башка талап кылынат. 
 
 

 

 

5— сүрөт. Жогорку класстагы кыздар үчүн гимнастикалык көнүгүүлөр: 1—2— колуңарды ийинге 
койгула. Оң бутуңарды артка коюп, рки колуңарды өйдө көтөргөнчө, дем алгыла. Колуңарды ылдый 
түшүрө, бутуңарды бирге коюп, дем чыгаргыла. Көнүгүүнү жай темпте 4—6 жолу оң жана сол 
бутуңардан кезектештирип баштагыла. 3—4— түз тургула. Оң бутуңарды алдыга шилтей, аны тизеден 
бүгүп, колуңар менен жер таяна, салмакты бүгүлгөн бутка жиберип олтургула, экинчи бутту алга 
созгула (дем чыгаргыла). Кайрадан түзөлгөнчө дем алгыла. Ушул эле тартипте көнүгүүнү сол бутуңар 
менен уланткыла. 5—6— колуңарды капталга жая, түз тургула. Оң бутуңарды өйдө көтөрө, тизе 
алдынан кол чапканча, дем чыгаргыла. Мурдагы абалга келе, денени түздөп, дем алгыла. Ушул эле 
тартипте көнүгүүнү сол буттан уланткыла. 7—8— кол менен жер таяна олтургула. Денени түздөп, өйдө 
көтөргөнчө, дем алгыла жана кайрадан мурдагы абалга келе, дем чыгаргыла. 9—11— чалкадан түз 
жатып кезеги менен оң жана сол бутуңарды көтөргүлө жана кайрадан түшүргүлө. Көнүгүүнү бир нече 
ирет аткаргандан кийин эки бутту бирге 3—4 жолу өйдө көтөрүп, кайрадан ылдый түшүргүлө. 12 —
13— стулдун жөлөнгүчүнө бир аз аралыкта таянып тургула. Оң бутуңарды өйдө көтөргөнчө, 
колуңарды чыканак муундан бүгүп, стулга жакындай, дем алгыла. Кайрадан мурдагы абалга келгенче, 
дем чыгаргыла. Көнүгүүнү жай темпте оң жана сол бутту көтөрө 6—8 жолу аткаргыла. 14—16— 
бөйрөк таянып, бутту далынын кеңдигиндей аралыкта койгула.Оң колуңарды жая, тулку бойду оңго 
бурай, дем алгыла. Мурдагы абалга келгенче, дем чыгаргыла. Ушул эле тартипте көнүгүүнү сол 
тарапты көздөй уланткыла. 17—18 — түз тургула. Колуңарды жана бутуңарды жая, жай темпте 20—30 
жолу ордуңарда секиргиле. 19— терең дем ала, тез баскыла. 

  
Айыктыруу Г. айыктыруу физкультурасынын негизги түрү болуп саналат. 
Айыктыруучу Г. денени жалпы чыңдоочу көнүгүүлөрдөн турат. Ооруга жараша 
организмдин жана органдардын кызматын жакшыртуучу көнүгүүлөр аткарылат. 
Мындай көнүгүүлөр адамдын оорудан батыраак арылышына анын айыгып 
кетишине түрткү берет. 
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Врачтык текшерүү. Денени жалпы өөрчүтүүчү Г. менен машыккан ар бир киши 
жашаган же иштеген жеринен врачтык текшерүүдөн өтүп турушу керек. Ал эми Г-
нын спорттук түрү менен машыгуучулар врачтык-физ-ралык атайын 
диспансерлерден врачтык текшерүүдөн өтүп турууга милдеттүү. Анткени Г-нын 
спорттук түрлөрү менен машыгууга ден соолуктагы кемчиликтер олуттуу 
тоскоол болот. Спорттук Г., көркөм Г. жана акробатика менен машыгууга жүрөк, 
бөйрөк, боор жана дем алуу органдары ооруган кишилерге уруксат берилбейт. 
Гигиеналык талаптар. Г. менен машыккандардын кийими кыймыл-аракетке 
тоскоол болбоосу керек. Эркектер гимнастикалык шым жана майка, аялдар 
атайын гимнастикалык костюм кийгени оң. Бут кийим булгаарыдан тигилип, 
боосу жок жасалат. Машыгуудан кийин жылуу душ алып, жумасына бир жолу 
мончого барып туруу керек. Өзгөчө алакандын абалына чоң көңүл буруу зарыл. 
Анткени, гимнастикалык шаймандарда аткарылуучу көнүгүүлөр колдун чор 
болушуна алып келет. Анын алдын алуу үчүн колго глицерин, ланолин сыйпап, ал 
эми машыгуу мезгилинде алаканга жука булгаары кеп кийип алуу туура болот. 
ГИНЕКОЛОГИЯ — клиникалык медицинанын бөлүгү: аял организминин ар 
кандай мезгилдеги анатомия-физиол өзгөчөлүгүн, ошондой эле аялдардын 
жыныс органдарынын ооруларын, аларды дарылоо жана алдын алуу чараларын 
изилдейт. Г. хирургия, эндокринология, физиология жана башка менен тыгыз 
байланыштуу. Азыркы Г. жана акушерлик бир илимди түзөт. 
ГИНЕКОЛОГИЯ ООРУЛАРЫ — аял организминин анатомия-физиологиялык 
өзгөчөлүгүнө байланыштуу оорулар. Г. о-на инфекция, травма, уулануу, химиялык 
заттардын жана ысыктын таасири, этек кирдин нейрогумордук бузулушу, 
шишиктин пайда болушу, жыныс органынын туура эмес жайгашышы же кемтиги 
себеп болот. Жыныс органынын оорусу аялдын бүт организмине таасир берет. 
Көбүнчө 20дан 50гө чейинки аялдарда сезгенүү оорулары (жатын кынынын — 
колыгит, жатындын — эндометрит, жатын түтүгүнүн — сальпингит) көп кезигет. 
Дени соо аялдын жатын кынында ар кандай микроорганизмдер болот. Алар 
демейде эч кандай зыян келтирбейт. Көпчүлүк учурда сезгенүү ооруларын 
стрептококк, гонококк (к. Сүзөк, Котон жара), трихомонада (к. Трихомоноз), ичеги 
жана туберкулёз таякчасы жана башка козгойт. Г. ошондой кээде жалпы 
организмдин жугуштуу ооруларынын (грипп, ангина, келте жана башка) 
микробдору кан жана лимфа аркылуу тараганда да болушу мүмкүн. Сезгенүү 
оорулары өз убагында, туура дарылаганда толук айыгат. Кээ бир учурда жыныс 
органынын тканы өзгөрүлүп, оору өнөкөткө айланат. Ички жыныс органынын 
сезгенүү оорулары көпкө созулуп, кайра-кайра кармаса, тукумсуздукка алып 
келет жана этек кир цикли бузулат. 
Этек кир циклинин бузулушу менен мүнөздөлүүчү оорулар Г. о-нын өзгөчө тобун 
түзөт. Бул жыныс аппаратындагы ар кандай оорулар же аялдын жалпы 
организмине байланыштуу болот. Мындай учурда этек кир токтойт (аменорея), 
өтө көп (гиперменорея) же аз келет (гипомонорея) же этек кир бат-бат келет же 
кечигет. Этек кир цикли бузулганда жатындан кан агуусу мүмкүн. 
Жыныс органдардын зыянсыз жана зыяндуу шишиктери (көбүнчө климакс 
мезгилинде болот) пайда болгон жерине жараша айырмаланат. 
СССРде Г. ошондой менен ооруган аял диспансердик каттоого алынып, врач-
гинекологдун көзөмөлүндө болот. Дарылоо аялдар консультациясында жана 
гинекол. ооруканада; ири ишканаларда акушер-гинекол. кабинеттерде 
жүргүзүлөт. Айыл жеринде оорукананын врачы жана акушер-фельдшер райондун 
акушер-гинекологунун жетекчиси менен жардам көрсөтүшөт. Г. о-рын 
гинекология изилдейт. 
ГИПЕРВИТАМИНОЗ. Тамак-ашта ви гаминдердин жетишсиз болушу организмдин 
коргонуу күчүн төмөндөтөт, зат алмашуу процессин бузат, катуу оорулардын 
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себеби болушу мүмкүн (к. Витамин жетишсиздиги). Айрыкча баланын өсүшүнө 
жана өөрчүшүнө терс таасир берет. Бирок, бул организмге витаминди чексиз 
берүүгө болот дегенге жатпайт. Витаминдерди ашыкча кабыл алуу катуу ооруга 
— гипервитаминозго алып келиши мүмкүн. Г. катуу кармаган жана өнөкөт болуп 
бөлүнөт. Г. демейде жаш балдарга ата-энелер врач менен кеңешпей витамин 
каражаттарын бергенде же анын дозасын көбөйтүп жибергенде болот. Д жана А Г-
у көп кезигет. 
Д гипервитаминозу катуу кармаганда баланын кылык-жоругу өзгөрүлөт: 
тынчсызданат, чырланат, андан кийин кыймылы азайып, шалдырай баштайт. 
Териси кубарат,тамакка табити тартпайт. Боору чоңоёт,ичи катат, чанда өтөт. 
Бала суюктукту көп ичип, тез-тез заара кылат. Оору күчөгөндө кусат, өсүү 
кечеңдейт, арыктайт. Өтө оор түрүндө дем алуу кыйындайт, тамыр жай жана 
начар кагат, булчуңу түйүлөт. Д Г-дун өнөкөт түрүндө бул өзгөрүүлөр акырындап 
пайда болуп, витамин кабыл ала баштагандан бир айдан кийин билине баштайт. 
Кээ бир балдарда артерия басымы жогорулайт. 
А гипервитаминозу катуу кармаганда бала чырланып, тынчы кетет, чанда 
шалдырап, уйку басат, кыймылы азаят, денеси ысыйт. Дем алуу кыйындайт, 
териде кызыл тактар пайда болот. 
Өнөкөт түрү акырындык менен өөрчүйт жана демейде витаминди кабыл 
алгандан 1 —12 айдан кийин билинет. Мында бала чырланып, начар уктайт, 
тамакка табити тартпайт. Териси кургап, түлөйт, кычышат, чач ичкерип кургап, 
кырчылып түшөт. Бүйлөнүн былжыр чели жана эрин жарылып, канайт. 
Дарылоону врач жүргүзөт. Г-дун белгилери байкалса витаминди берүүнү 
токтотуп, витамини көп тамакты бербөө керек. 
Алдын алууда балдарга витаминди врачтын көрсөтмөсү боюнча (суюк витаминди 
атайын тамчылаткыч менен тамчылатып) берүү сунуш кылынат. Врач менен 
кеңешпей туруп эч бир витамин каражатын жана витамини көп азыкты балага 
берүү болбойт. Витаминдерди бала жетпеген жерде сактоо талапка ылайык. 
ГИПЕРЕМИЯ — кандын ткань менен органга көп келиши. Артериялык жана 
веналык Г. болуп айырмаланат. 
Артериялык (активдүү) Г. кан тамырды кеңейтүүчү нервдин тонусу күчөгөндө же 
кан тамырды ичкертүүчү нервдин тонусу начарлаганда артерия канынын көп 
келишинен болот. Кан тамырлардын физиологиялык дүүлүктүргүчтөрдү өтө 
сезгичтиги, ар кандай дүүлүк түргүчтөр (токсиндер, жогорку температура, 
ткандын ажыроо продуктулары жана башка), ошондой эле психогендик 
факторлор (уялуу, ачуулануу жана башка) себеп болот. Г. болгон жердин 
артериясы кеңейип, ал жер ысып, кызарып чыгат (мисалы, беттеги Г.). Ткандарда 
алмашуу процесси күчөйт. Артериялык Г-да кан тамырлардын патол. 
өзгөрүүсүнөн кан куюлат. Дарылоо максатында горчичник жана оңко коюу менен 
жасалма артериялык Г-ны пайда кылса болот. 
Веналык (пассивдүү) Г. тырык, шишик, веналардын варикоздук кеңейиши жана 
башка вена капталын кысканда, жүрөк ишинин начарлашынан вена канынын 
агышы өзгөргөндө болот. Мында кан өтө жай агып, ал тургай токтоп калат. 
Ткандарга кычкылтек жетишпей, кан тамыр капталынын өткөргүчтүгү 
жогорулап, ак шишик басат. Дарылоо себебине жараша жүргүзүлөт., 
ГИПЕРКИНЕЗ — нерв системасынын органикалык жана функциялык 
бузулууларындагы эрксиз жасалган кыймылдар. Г-дерге атетоз, хорея, 
паркинсонизм, миоклония жана башка кирет. Атетоздо негизинен кол эрксиз 
кыймылдайт. Муштум араңдан зорго түйүлүп, жазылбайт же манжалар жайылган 
бойдон бүгүлбөйт. Г-дин өзгөчө түрүнө миоклония кирет. Г-дин калтырама түрү 
көп кездешет. Ал нерв системасынын кайсы бир оорусунда, функциялык 
бузулууларында болот, кээде тукум кууйт. Анда киши кыймылдаса да, 

 
www.bizdin.kg

169



кыймылдабаса да, башы калчылдап, колу калтырай берет, бирок уктаганда 
жоголуп, бир нерсеге капа болгондо күчөйт. Истериялык невроздордо, ошондой 
эле неврастения, психиастенияда түрдүү эрксиз кыймылдар болот. Алар мээ 
кыртышында такай патол. козголуу пайда болгону менен байланыштуу. 
Функциялык Г-дерге адистигине жараша түрдүү кыймылдын бузулушу (жазуу 
спазмы — кол тырышып, жазууга эби келбей калат; скрипкачы, пианисттердин 
колунун түйүлүшү) кирет.  
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ — калкан сымал бездин жанындагы без гормонду 
(паратгормон) көп бөлүшүнөн болгон оору. Бул бездин шишигинде байкалат. 
Паратгормондун көп бөлүнүшүнөн кальций, фосфор алмашуу бузулуп, сөөктө, 
канда кальций көбөйөт, ал эми фосфор азаят. Мунун натыйжасында сөөк өзүнөн 
өзү же кичине эле таасирден сынышы мүмкүн. Г-дун кээ бир формасында кальций 
ички органдарда, көбүнчө бөйрөктө (бөйрөктүн жана заара жолунун таш оорусун 
пайда кылып) чогулушу ыктымал. Көбүнчө аялдар ооруйт.  
ГИПЕРПЛАЗИЯ — органдарда жана ткандарда структуралык элементтердин 
көбөйүп өсүшү. Ал органдардын функциясынын күчөшүнүн же ткандардын 
түрдүү патол. өзгөрүүсүнүн (сезгенүүлөрдө, ракка айлануу алдында) 
натыйжасында регенерация, гипертрофия убагында болот.  
ГИПЕРТЕНЗИЯ, ГИПЕРТОНИЯ — биология менен медицинада кан тамырлардагы 
суюктуктун (кан, лимфалар) басымынын жогорулашын, ошондой эле булчуңдун 
күчөп чыңалуусун билдирүү үчүн колдонулуучу терминдер. «Гипертензия» деп 
кан (же лимфалар) басымынын жогорулашын, ал эми «гипертонияны» булчуңдун 
абалын мүнөздөө үчүн колдонуу туура. 
Артериялык гипертензия гипертония оорусунда кан басымынын жогорулашынан 
(биринчилик), гипертония оорусунан эмес башка оорунун белгиси (симптомдук 
артериялык гипертензия) катары пайда болот. Айрым оорулар (мисалы, 
бөйрөктүн сезгениши, бөйрөк кан тамырларынын жабыркашы, ички секреция 
бездеринин функциясынын бузулушу) көп учурда билинбей өтүп, артериялык 
гипертензиянын байкалышы ал оорулардын алгачкы белгилеринен болуп 
эсептелет. Артерия басымы 160/95мм сым. мамененан жогору болгондо 
артериялык Г. деп эсептелет. Артериялык Г-нын 80—85%и гипертония оорусуна, 
калган 15—20%и симптомдук (экинчилик) Г-га жатат. Экинчилик Г. бөйрөктүн 
тубаса жана кийин пайда болгон оорусунан, бөйрөк артериясынын, жүрөк 
тамырларынын жабыркашынан, эндокрин жана борбордук нерв системасынын 
ооруларынан (мээ шишиги, травмасы, кан куюлуу жана башка) болот. 
Артериялык гипертензия жогорку басым өтө жогору болсо — систолалык, 
төмөнкү басымы бир аз жогору, нормада же бир аз төмөн болсо диастолалык деп 
аталат. Мындай артериялык гипертензияга адатта токтоосуз дарылоо чарасын 
көрүүнүн зарылдыгы жок. Көп учурда Г. диастолалык мүнөздө болот; бул 
формасы үзбөй дарылоону талап кылат.  
ГИПЕРТИРЕОЗ — калкан сымал бездин күчөп иштеши. Ал 
диффузиялыкууландыруучу богоктун белгилеринин бири. Ар кандай 
физиологиялык абалда (кош бойлуу, жыныстык жетилүү, климакс убагында), 
ошондой эле ар кандай оорулардан (туберкулёз, кызыл жүгүрүк жана башка), 
психикалык күч келүүдөн пайда болушу мүмкүн. Г-дун белгилери: кан тамыр тез 
кагып, тер басат, кол калтырайт, арыктайт, бат чарчайт, зат алмашуу бузулат. 
Диффузиялыкууландыруучу богокту дарылагандай дарылайт. Г. башка 
оорулардын белгиси болсо, ошол ооруну дарылоо керек.  
ГИПЕРТОНИЯ ООРУСУ — артериялык басымдын дээрлик бардык учурда же 
туруктуу жогорулашы менен мүнөздөлгөн оору. Ал гипертониянын башка 
түрлөрүнөн (к. Гипертензия, гипертония) айырмаланып, бөйрөктүн, бөйрөк 
үстүндөгү жана калкан сымал бездердин жана башка оорусунан эмес, кан 
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басымын жөнгө салуу бузулуудан болот. Жүрөк-кан тамыр системасынын өтө көп 
таралган ооруларынын бири. 
Г. о-нун өнүгүүсүнө үй-бүлөдө, кызматта жана башка болгон чыр-чатактан 
нервдик-эмоциялык чыңалуу, туздуу тамакашты көп ичүү, семирүү, аз 
кыймылдоо, тамеки тартуу, ичкилик жана башка себеп болот. Г. ошондой менен 
жапа чеккендер болор-болбос капалануудан кан басымы жогорулайт жана көпкө 
кармалат (к. Кан басымы). Ошонун натыйжасында акырындык менен 
гипертензия калыптанып, туруктуу мүнөзгө өтөт. Г. о-нун өнүгүшү 3 стадияга 
бөлүнөт. Адеп башталганда артериялык басым кезкезде жогорулап, жүрөк тез 
кагат, жүрөк тушу ооруп, начар уктап, акыл эмгегине жөндөмдүүлүк азаят (1-
стадия). Оору күчөй баштаганда артериялык басым дээрлик дайыма жогорулап, 
баш айланат, кол-буттун манжалары уюп, кан башка чыгат, көз чыбырчыктап, 
уйку качат, тез чарчайт (2-стадия). 3-стадияда артерия басымы дайыма жогору 
болуп, дарылоодон нормага чейин төмөндөбөйт; инсульт, кан куюлуу, жүрөктүн 
начарлашы байкалат. 
Оорулуу врачтын көрсөтмөсү боюнча эмгек менен эс алууну оорунун даражасына 
ылайык тартипке келтирүүсү зарыл. Мындай оорулууларга аз кыймылдоо өтө 
зыян, нервдик-эмоциялык чыңалууну пайда кылган себептерди жоюп, 
айланасындагы адамдар менен ынтымактуу, жакшы мамиледе болууга 
аракеттенүүсү керек. Атайын физкультура, таза абада сейилдөө, сууда сүзүү жана 
башка пайдалуу. Ичкилик ичүүдөн, тамеки тартуудан, семирип кетүүдөн оолак 
болуу зарыл. 
Адамдын артериялык кан басымынын жогорулашы анын Г. ошондой бар экенин 
далилдей бербейт. Ошондуктан врач мындай учурда кайталап текшерүүдөн 
өтүүнү талап кылат. Айрым учурда артериялык басым нервдик күч келүүдөн 
жогорулабастан, кан басымына таасир этүүчү башка оорунун белгиси болушу 
мүмкүн. Г. о-нан айырмаланып, артериялык басымдын мындай жогорулоосу 
симптомдук артериялык гипертензия деп аталат да, дарылоо анын себеби болгон 
негизги ооруга багытталат. Оору канчалык тез аныкталса, дарылоо ошончолук 
жакшы натыйжа берет. 
Г. о-нда артериялык кан басымынын жогорулашы артериялык кан тамырлардын 
спазмалык тарышынан болот деген түшүнүк кең тараган. Ошонун негизинде Г. о-
нда кан тамырларды кеңейтүүчү дарыларды пайдалануу керек деп туура эмес 
баамдашат. Бирок нерв-эмоциялык күч келүүнү жоюу үчүн врач андан тышкары 
борбордук нерв системасын тынчтандыруучу дарыларды да сунуш кылат. 
Негизинен бөйрөк хлордуу натрийди (кайнатма туз) аз бөлүп чыгаруусунан улам 
артериялык кан басымы жогорулайт. Ошол себептүү Г. о-нда заара айдоочу 
дарылар берилет. Ошону менен катар оорулуулар өздөрү туздуу тамак-ашты аз 
ичүү пайдалуу экенин эске  тутууга тийиш. 
Г. ошондой жаратылышы боюнча өнөкөт оору болгондуктан, аны узакка дарылоо 
зарыл. Дарылоону врач гана белгилейт. Врачтын уруксатысыз баш аламан 
дарылануу гипертониялык кризге дуушар кылат. Гипертониялык криз мээге 
жана анын кабыкчаларына же башка органдарга кандын жетишсиз жана кечигип 
келүүсүнөн, оорунун күчөшүнөн, кан басымынын (айрыкча диастолалык) 
жогорулашынан болот. 
Оорулуунун абалы начарлаганда врач чакыруу зарыл. Врач келгиче оорулууну 
төшөккө башын бийик жаздап жаткырып, бутуна жылыткыч коюп ороп же жылуу 
ванна жасоо сунуш кылынат, горчичник койсо да болот. 30—35 тамчы корвалол 
(валокордин), ошондой эле ал дайыма ичип жүргөн дарыдан берүү керек. Көкүрөк 
тушу ооруса дароо нитроглицерин (тилдин астына коёт) берүү оң. Баш катуу 
ооруса мурда ичип жүргөн задра айдоочу таблеткадан бирди берсе болот. 
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Г. о-н дарылоо чараларынын комплекси артериялык басымдын өтө жогорулап же 
төмөндөп кетүүсүнө жол бербей оорулуу үчүн жагымдуу деңгээлде кармоо 
максатын көздөйт. Басымдын өтө төмөндөп кетишинен мээни, жүрөк 
булчуңдарын, бөйрөктү кан менен камсыз кылуу бузулат. Ошондуктан басымды 
түшүрүүчү дарыларды өз билгениндей колдонуу туура эмес. 
Көп жылдык тажрыйбалар Г. Оорусун айыга тургандыгын көрсөттү. Азыркы 
клиникалык медицинадагы дары каражаттары жана практикалык тажрыйба 
артериялык кан басымды керектүү деңгээлде кармоо менен күчөшүнө жол 
бербей, анын кабылдоосун, ошону менен катар атеросклероздун өөрчүшүн алдын 
алат. Алдын алуу чаралар айрыкча Г. о-нун тукум куума коркунучу бар адамдар 
(өзгөчө жаштар) үчүн зарыл.  
ГИПЕРТРИХОЗ (түктүүлүк) — дененин айрым жерлеринде жумшак түктүн 
ордуна узун, катуу түктүн ашыкча өсүшү. Түктөр айрым жерге же жайылып өсөт. 
Жайылган Г. тукум куума мүнөздө болушу мүмкүн (айрым чыгыш элдеринин 
эркектеринин көбү түктүү келет). Айрым жердеги түктөр түрдүү таасирден 
(түктү дайыма искек менен жулуу, кыруу же пемза менен сүрүү), ички секреция 
бездеринин иши бузулгандан (аялдарда сакалмуруттун өсүшү) болот. Түк өтө 
көбөйүп кетсе врачка кайрылып, анын себебин табуу зарыл. Түктү убактылуу 
түшүрүүчү каражатты өз алдынча колдонууга болбойт. Анда түк күчөп өсөт, 
дерматит пайда болушу мүмкүн. Г-ду дарылоо врачтык-косметикалык кабинетте 
гана жүргүзүлөт.  
ГИПЕРТРОФИЯ — дененин айрым бөлүгүнүн же органынын чоңоюшу. Г. 
органдын клетка жана ткандарынын чоңоюшунан же алардын саны көбөйүшүнөн 
болот. Чыныгы жана жалган Г. болуп айырмаланат. Чыныгы Г. ошол органдын 
функциясынын күчөшүнөн, ошондой эле нерв же эндокрин системасынын жөнгө 
салуучу таасиринин бузулушунан болот. Жумушчу Г. же физиологиялык Г. дени 
соо, күч эмгеги менен иштегендерде, спортсмендерде (мисалы, атлеттердин 
булчуңунун Г-сы), ошондой эле кандайдыр бир органдын бөлүгү жабыркаганда 
(мисалы, жүрөк кемтигинде) же жуп органдын бирөө бузулганда (мисалы, 
бөйрөктүн Г-сы) болот. Жумушчу Г-нын бардыгында бузулган функция 
толукталып (компенсацияланып) турат. Нейро-эндокриндик бузулуудан болгон 
Г-га акромегалия, гинекомастия кирет, бул учурда ошол орган же ткандын 
функциясы бузулат. 
Жалган Г. ткань аралык заттын, көбүнчө май тканынын өтө көбөйүшүндө, 
өсүшүндө, паренхиманын атрофиясында болуп, демейде бул органдын 
функциясы бузулат.  
ГИПНОЗ, к. Ишендирүү.  
ГИПОДИНАМИЯ (алсыздануу) — булчуң ишинин жетишсиздигинен булчуңдун 
жыйрылуу күчүнүн азайышы. Демейде аз кыймылдоодон, жөө баспагандыктан, 
өндүрүштү автоматташтыруу жана механикалаштыруунун натыйжасында 
булчуңга аз күч келүүдөн, мектеп жашындагы баланын күн тартибин туура эмес 
уюштуруу, үйгө берилген тапшырмага көп убакыт кетип, эс алууга, ойноого, 
спортко аз убакыт калтыруудан келип чыгат. Киши ооруп төшөккө жатып 
калганда, мисалы, катуу кармаган жүрөк инфарктында, бут, омуртка мертингенде 
аргасыз Г. болот. Активдүүлүк төмөндөгөндө энергия аз керектелип, анын 
натыйжасында ткандарга кан аз келет, кычкылтек менен камсыз болуу 
начарлайт, эң майда кан тамырларда кандын жүрүүсү акырындайт; мээ, жүрөк 
жана башка органдарда кычкылтек жетишсиздиги (к. Гипоксия) байкалып, 
азыктануусу начарлайт. Активдүү кыймыл кескин азайганда булчуң эт жукарып 
(көлөмү жана жыйрылуу күчү төмөндөйт), сөөктүн түзүлүшү да өзгөрөт. 
Булчуңдун атрофиясында зат алмашуу бузулуп, май ткандары көбөйөт, борбордук 
нерв системасынын абалы өзгөрүлөт, тез чарчайт, эмоциясы туруксуз болуп, бат 
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таарынчаак, урушчаак боло баштайт. Жүрөк жана кан тамырлар абдан бузулат, 
жүрөк булчуңунун жыйрылуу күчү азаят, кан тамырлардын абалы начарлайт, бул 
атеросклероз менен гипертония оорусуна, мезгилсиз картаюуга алып келет. 
Мында дем кыстыгып, жүрөк тез-тез согот, кара жумуштан кийин же бир нерсеге 
кайгырганда жүрөктүн тушу ооруйт. Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы 
балдардын Г-сы айрыкча коркунучтуу. Бул бала организминин өсүшүн кескин 
түрдө кечеңдетет. Кыймыл-таяныч аппаратынын, жүрөк-кан тамыр, эндокрин 
жана башка системалардын өөрчүшүнө тескери таасир тийгизет. Активдүү 
кыймыл баланын таяныч аппаратынын, борбордук нерв системасынын жана 
ички органдардын ортосундагы нервдик байланыштын калыптанышында 
маанилүү роль ойнойт, ошондой эле булчуң жана скелеттин өөрчүшүнө, алмашуу 
процессине, кан айлануу менен дем алуу, жүрөк кан-тамыр системасына ыңгайлуу 
шарт түзөт. Мектеп окуучуларынын аз кыймылда болуп, мектепте жана үйдө 
көпкө отурушунан келбети бузулуп, омуртка тутуму кыйшаят, күч жана акыл 
эмгегине жөндөмдүүлүгү төмөндөйт. 
Ооруп, аргасыз төшөккө жатып калганда болгон Г-да атайын физ-ралык 
көнүгүүлөр комплекси сунуш кылынат. Г-нын кесепетин четтетүүдө массаж, 
таяныч кыймыл аппаратына жана жүрөк-кан тамыр системасына бара-бара күч 
келтирүүчү атайын көнүгүүлөр, айыктыруу физкультурасы, суу процедуралары, 
айрым учурда зат алмашууну жана жүрөк-кан тамыр системасынын ишин 
жакшыртуучу дарылар, кара жумуш жасоо, жөө жүрүү жана башка сунуш 
кылынат. Балдардын мектептеги физ-ра сабагынан тышкары үйдө да физ-ра 
жасаганы пайдалуу. Бул үчүн балдарга атаэне өздөрү үлгү болуу менен бирге 
эртең менен зарядка ойноп, лыжа тээп, дем алыш күндөрү жөө жүрүү, балдарга 
үйгө берилген тапшырманы аткаруу мезгилинде бир аз кыймылдап, 
көнүгүүлөрдү жасоого үйрөтүү, балдарды кыймылдуу спорт оюндарын ойноого, 
велосипед, коньки, лыжа тээп, сууда сүзүүгө ж. б-га кызыктыруу талапка ылайык. 
ГИПОКСИЯ (кычкылтек жетишсиздиги) — ткандарга кычкылтектин 
жетишсиздигинен пайда болгон организмдин абалы. Ал көбүнчө патол. 
процесстерде байкалат. Кээде Г. кыска мөөнөттүк болуп, патол. өзгөрүүсүз эле оор 
кара жумуш жасоо, спорт менен машыгуу ж. б -да кычкылтекти көп керектөөлөргө 
байланыштуу болот. Г. катуу кармама (көз ирмемде) жана өнөкөт (узакка 
созулган) түрдө өтөт. 
Г. абада кычкылтек жетишсиз болгондо, мисалы, бийик тоого чыкканда (к. 
Түтөк), шахтада, кудукта, суу астындагы кайыкта иштегенде, суу астында 
кийилүүчү кийимди көпкө кийгенде пайда болот. Ошондой эле дем алуу жолун 
бөтөн нерселер бүтөп калганда, бронх астмасында, өпкө ооруларында (өпкө 
күпчөгү, сезгенүүсү) болушу мүмкүн. Дем алуунун өтө начарлашы асфиксияга 
алып келиши ыктымал. Катуу кармама Г. кан көп кеткенде, миокарддын 
инфарктында, ис урганда; өнөкөт Г.— жүрөк кемтигинде, кардиосклероздо, 
ткандарды кан менен жабдуу начарлагандан болот. Айрым химиялык заттар, 
мисалы, цианид менен ууланганда ал заттар клетка, ткандардын дем алдыргыч 
ферменттеринин кычкылтекти сиңирүү жөндөмүн бузуп, Г. өтө тез башталат. 
Нерв системасы кычкылтектин жетишсиздигин өтө тез сезет. Г-да организмдин 
клетка ткандарында зат алмашуу өзгөрөт, жүрөк иши начарлап, тез согуп, кээде 
капысынан пульс жай кагып, кишинин өңү кубарып, муздак тер басат, бут, кол 
муздайт, эстен танат. Метан газы, синиль кислотасынын буусу менен ууланганда 
жүрөк, мээ ошол замат иштебей калат. 
Кан айлануу, дем алуу узакка начарлаганда, айрым ооруларда болуучу өнөкөт Г-да 
киши бат чарчайт, күйүгөт, бир аз иштесе эле жүрөгү тез кага баштайт. 
Г-нын алдын алууда абада кычкылтек жетишсиз жерде (бийик тоо, жабык 
имараттар жана башка) иштегендер атайын андай шартка көндүрүлөт. Дем 
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алуучу абада кычкылтек жетишсиздиктен болгон Г-да биринчи жардам — 
жабыркаган кишини таза абага чыгаруу, эгер мүмкүн болсо кычкылтек жыттатуу. 
Ис урганда таза абага чыгарып, жасалма дем алдыруу керек. 
Г-нын бардык учурунда, башкача айтканда кычкылтек жетишсиздик байкалганда 
медициналык тез жардам чакыруу зарыл. Эгер өз убагында жетиштүү жардам 
көрсөтүлбөсө адамдын өмүрүнө коркунуч туулат. 
ГИПОПАРАТИРЕОЗ — калкан сымал бездин жанындагы без гормонду 
(паратгормонду) аз бөлүшүнөн болгон оору. Ал безди алып таштаганда же калкан 
сымал безге операция жасаганда анын жабыркашынан болот. Бул учурда кальций 
алмашуу, ичеги-карын жолунда кальцийди сиңирүү бузулат, канда кальций 
азайып, нерв системасы начарлайт, булчуңдар түйүлөт, тиш бузулат жана башка 
Анын башталышы көп билинбей кээде кол, бут муздап, денеде бир нерсе 
жөргөлөп жүргөнсүп сезилет. Кош бойлуулук, этек кир убагы, уулануу, инфекция, 
ысык жана башка ооруну күчөтөт. Гормон жана витамин менен дарылайт. 
ГИПОТЕНЗИЯ, ГИПОТОНИЯ — биология менен медицинада кан тамырлардагы 
суюктуктун (кан, лимфалар) басымынын төмөндөшүн жана булчуңдардын 
чыңалуусунун бошоңдошун түшүндүрүүчү термин. «Гипотензия» терминин кан 
(же лимфалар) басымынын, ал эми «гипотонияны» булчуңдун чыңалуу абалынын 
төмөндөшүн белгилөө үчүн колдонуу туура. Артериялык гипотензия деп кан 
басымынын адамдын курагына ылайык нормасынан төмөндөшү аталат. Тез 
жардамды галап кылуучу кан басымынын кескин төмөндөшү канды көп 
жоготуудан (ички же тышка кан агуудан) болуп, ал коллапстын белгиси болот. 
Кан басымы 105/65 мм сым. мамененан төмөн болгондо Г. деп эсептелет. Г. 
физиологиялык (спортсмендерде, түштүк р-ндордо жашагандарда), симптомдук 
(туберкулёз, карындын жара оорусу, бөйрөк үстүндөгү бездин начарлашы жана 
башка оорулардын белгиси) жана биринчилик, башкача айтканда гипотензия же 
гипотония оорусу болуп айырмаланат. 
Гипотония оорусу — өз алдынча патологиялык процесс, ал кан тамыр тонусун 
жөнгө салуучу нейрогумордук аппаратка ар кандай терс таасирлердин (нерв-
эмоциялык күч келүү, организмде инфекциянын өнөкөт болушу, тамеки тартуу, 
ичкилик ичүү жана башка) кесепетинен өнүгөт. Оорулуу бат чарчайт, башы оор 
тартып, жүрөк тушунда жагымсыз сезим пайда болот, ысыкка чыдамсыз келишет, 
мончого көпкө түшө алышпайт, капысынан өйдө болгондо, айрыкча ачка кезде 
башы айланып, эстен танышы да ыктымал. Мындай оорулар жөө жүргөндө, 
кыймыл жасаганда кыйналбай, өзүн жеңил сезишет. Анткени артерияга 
караганда вена кан тамырлары сыйымдуураак болгондуктан анда кандын айрым 
бөлүгү кармалып (гипотонияда вена кан тамырларында тонус бир аз төмөн 
болот), кан жүрөккө кечигип келет, ошол себептүү жүрөктөн кан аз чыгат, 
башкача айтканда жүрөккө канча кан келип түшсө, ал жыйрылганда ошончо 
канды чыгарат. Кандын жүрөккө вена аркылуу кайтып келүүсү скелет 
булчуңдарынын активдүүлүгүнө жараша болот. Ошондуктан гипотензия менен 
жапа чеккендер булчуңдарды иштетүү максатында көп кыймылдоого тийиш. 
Анын күчөшүн алдын алуу жана дарылоо комплекстүү түрдө жүргүзүлөт. Эмгек 
жана эс алуу күн тартибин туура жөнгө салуу, ооруну күчөтүүчү ар кандай 
себептерди четтетүү, физ-ра, суу процедуралары (тонусту көтөрүүчү), лыжада, 
велосипедде сейилдөө, алыс эмес туристтик жүрүшкө катышуу өтө пайдалуу. 
Витаминге, клетчаткага бай азыктар менен бат-бат жакшылап тамактануу, эртең 
менен кофе же ачуу демделген чай сунуш кылынат. 
ГИПОТИРЕОЗ — калкан сымал безинин функциясынын жетишсиздигинен болгон 
оору. Г-дун өтө оор формасы микседема деп аталат; Г-го калкан сымал бездин 
жана анын ишин жөнгө салуучу орган менен системанын ишинин бузулушу 
түрткү берет. Ага калкан сымал бездин тубаса жетишсиздиги же анын 
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операциядан жабыркашы жана нурга чалдыгышы да себеп болот. Белгилери: бат 
чарчап уйку басат, ич катат; тери кургап, тырмак тез сынат, чач түшөт; бет 
шишимик тартат. Жүрөк-кан тамыр системасы өзгөрүлөт. Нерв системасынын 
жана жыныс бездеринин иши бузулат. Дарылоону врач жүргүзөт. Г-ду алдын 
алууда богокту өз убагында дарылоо жана башка чоң роль ойнойт. 
ГИПОТРОФИЯ — балдардын көпкө туура эмес, жетишсиз тамактануусунан пайда 
болгон оору. Ооруган баланын салмагы акырындык менен азайып, арыктайт, өсүп 
чоңоюшу начарлайт. Негизинен ымыркай жана эмчектеги балдар оорушат. Г. 
өөрчүшүнө баланы ымыркай кезинен туура эмес, бир түрлүү тамактандыруу, таза 
абага аз алып чыгуу, тукум куума жана кийин пайда болуучу ичеги-карын 
оорулары, баланын тез-тез ооруп калуусу, эненин сүтүнүн жетишсиздиги, боюнда 
бар кезде эненин туура эмес тамактануусу жана түрдүү оорулар менен оорушу 
сёбеп болот. Жарым жаштан кийин баланын Г. болушуна ар кандай жугуштуу 
оорулар (ич өткөк, дизентерия, ич келте, энтероколит, сальмонеллёздор жана 
башка) түрткү берет. Организмге тамактын жетишсиз келишинен, ал өзүнүн запас 
белок, углевод, май, витаминдерин сарп кылат, дене суусузданып, сөөк системасы 
бузулуп, итий сымал өзгөрүүлөр пайда болот. Организм арыктап, зат алмашуу, 
ошондой эле түрдүү органдын жана нерв системанын иши бузулат, түрдүү ооруга 
каршылык көрсөтүүсү төмөндөйт. Териси кургап, бозоруп, бырышып турат. Тери 
астындагы май катмары азаят. Тамакка табити тартпайт, начар уктайт, 
чыргоолонот, кеч басат, түрдүү жугуштуу, сезгенүү оорулары менен тез ооруйт. 
Дарылоону Г-нын себебин аныктап, врач жүргүзөт. Г. менен ооруган балага 
тамактын өлчөмүн аз-аздан акырындык менен ар бир 3—4 күндө көбөйтүп, 6—7 
айлык балдарга жашылчалардан даярдалган пюре жана жашылча, мөмөлөрдүн 
ширелерин берүү пайдалуу. 
Г-нын алдын алууда балдарды туура өстүрүп, чоңойтуу, туура жана сапаттуу 
тамактандыруу, ден соолугун чыңдоо, өз убагында керектүү витаминдерди берүү 
жана ар түрдүү инфекциялык жугуштуу ооруларды алдын ала эмдөө керек. 
Боюнда бар аялдар туура, сапаттуу өз убагында тамактануусу, витаминдүү жер-
жемиштерди, жашылча тамактарын жеши зарыл.  
ГИПОФИЗ — ички секрециянын борбордук бези. Г. мээнин төмөн жагында, баш 
сөөктүн түрк ээрчесинде орун алган. Ал алдыңкы жана арткы бөлүкчөдөн турат. 
Алдыңкы бөлүкчөсү Г-дин 70%тейин түзөт. Өтө көп кан тамырлуу без 
ткандарынан турат. Г-дин алдыңкы бөлүкчөсү аткарган кызматы менен да 
айырмаланат. Себеби анын бөлүп чыгарган гормондору өздөрүнүн көп 
түрдүүлүгү, ошондой эле организмге тийгизген таасири боюнча экиге бөлүнөт: 
анын ичинде өсүү гормону тканда болуп жаткан биохимиялык процесске түздөн-
түз таасирин тийгизсе, калгандары ошол эле процесске башка бездин гормондору 
аркылуу таасир тийгизип, троптуу гормондор деп аталат (грекче «тропос— 
багытталган» дегенден). Буга бөйрөк үстүндөгү бездин гормонунун ишин 
жакшыртуучу адренокортикотроп, калкан сымал бездин ишине таасир 
тийгизүүчү тиреотроп, жыныс бездеринин гормондоруна таасир этүүчү 
гонадотроп жана башка гормондору кирет. Г-дин арткы бөлүгү алдыңкысынан 
кичине. Ал без тканынан турбай, өзүнүн түзүлүшү боюнча нерв тканына окшош 
болот. Ошондуктан ал көбүнчө нейрогипофиз деп аталат. Бул бөлүкчөсү гормон 
иштеп чыгарбайт, ал жерде гипоталамус иштеп чыгарган вазопрессин жана 
окситоцин гормондору чогулат. Г-дин гормондору — белок зат, алардын 
химиялык түзүлүшү аныкталган, көбү синтезделип алынган. Алар эндокрин жана 
башка ооруларда колдонулат. Г-дин секрециясынын бузулушу ар кандай ооруга 
алып келет. Мисалы, гормон жаш кезде жетишсиз болсо баланын бою кичине, же 
көбөйүп кетсе бою абдан өсүп кетет. Эгерде Г-дин иши 20—25тен кийин күчөсө 
акромегалия оорусу пайда болот. Г. бөлүп чыгаруучу өсүү гормонунун аз 
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бөлүнүшү балдарда 2—5 жашында эле байкалат. Мында баланын бою өтө кичине 
болот. Чоң кишилерде Г-дин ишинин начарлашы анын сезгенүүсү, кээде 
шишиктен жабыркоосу, аялдардын төрөттө көп кан жоготушу менен 
байланыштуу болот. Ошондуктан Г-дин иши начарлаганда врачка кайрылып 
дарылануу зарыл.  
ГИПСТЕП ТАҢУУ — ар кандай кырсыктарда, сөөктөрдүн ачык жана жабык 
сыныктарында, жилик башы муундан чыкканда белгилүү бир убакытка 
кыймылсыз абал түзүү үчүн колдонулган тез катуучу таңгак. Мындан тышкары 
сөөк, муун, омуртка ооруларында, тиштин кебин алууда, булчуң, эт жанчылып, 
тарамыш чоюлуп, кол-бут жабыр чеккенде Г. т. өтө пайдалуу. Г. т. үчүн туурасы 10, 
15, 20 см, уз. 2—3 м келген бинтке же дакиге гипс күкүмүн текши себелеп, жылуу 
сууга чөгөрө салып, бир аз сыгып туруп керектүү жерди таңуу керек. Кийинки 
мезгилде фабрикадан даяр бинттер чыгарылат. Гипс салыш үчүн атайын 
бөлүнгөн бөлмө болуш керек. Гипстелүүчү мүчөлөрдүн уркуюп чыгып турган 
жерлери өйкөлбөсүн үчүн аны кебез менен жаап коюу зарыл. Жаңы сыныкка же 
муун чыкканда буту-колду тегерете гипстеп салууга жарабайт, себеби ал учурда 
шишик басат да, тегерете салынган гипс кан тамырды жана нервдерди кысып, кан 
айлануу жүрбөй калгандыктан бут-кол чирип кетиши мүмкүн. 
 

  

Гипстеп таңуу: 1— колго; 2,4— бутка; 3— 
моюн омурткасына; 5_ ийинге коюлуучу 
гипс таңуулары. 

 
Гипске салынгандан кийин буту-колдун астына жаздыкча коюп, өйдө көтөрсө, 
шишик тез тарайт. Туура салынган гипстен .кийин бутукол оорубаш керек. 
Гипстелгенде бут менен колдун бармактарын дайым ачык калтырат, себеби алар 
аркылуу кийин текшерилип турат. Эгер гипс кысып оорутса, бармактын баштары 
чымыраса, андан соң агарып, анан көгөрө баштаса жана кармаганда муздак болсо 
дароо гипсти узатасынан кесип бошотуу керек. Гипсти кесип бошоткондон кийин 
оорусу, чымыраганы жоголуп, манжалардын көгөргөнү тараса, кесилген гипстин 
сыртынан бинт менен таңып, болбосо кайрадан жаңы гипс салууга туура келет. 
Сынык бүтүп, гипсти алгандан кийин эт качканы байкалат. Бул учурда укалоо 
(массаж) жана муундарды иштетүү зарыл.  
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ГИСТОЛОГИЯ — көп клеткалуу жаныбар жана киши организминин канынын 
өөрчүшү, түзүлүшү жана функңиясы жөнүндөгү илим. Азыркы Г. жаныбар жана 
киши организминин микроструктурасын алардын функциясы (гистофизиология), 
зат алмашуу менен структуралык элементтердин өз ара байланышы 
(гистохимия), ошондой эле клетка структурасы менен байланышта изилдейт. Г. 
клетка жөнүндөгү окуу — цитология жана организмдин төрөлгөнгө чейинки 
өөрчүшү жөнүндөгү илим — эмбриология менен тыгыз байланышта. Ар бир ткань 
структурасы онтогенез проңессинде өөрчүйт. Г-нын ткандын өөрчүшүн 
изилдөөчү бөлүгү гистогенез деп аталат. Г-лык изилдөөлөр фиксаңияланган 
препараттардын (орган же ткань кесиндиси) жардамы менен жүргүзүлөт, 
клетканын ички структурасы оптикалык аппараттын жардамы менен изилденет. 
ГИСТАМИНГЕ КАРШЫ ДАРЫЛАР — клетка, ткандардагы биологиялык активдүү 
зат — гистаминдин физиологиялык таасирин басаңдатуучу каражаттар 
(димедрол, супрастин, диазолин жана башка). Алар бронхтун, ичегилердин жылма 
булчуңдарынын спазмын жоготот, ткандардын күпчөгүн азайтат, аллергиялык 
реакдияны жеңилдетет жана башка Андан тышкары булар борбордук нерв 
системасына басаңдатуучу жана уктатуучу таасир берип, наркоздун, ооруну 
басаңдатуучу дарылардын таасирин күчөтөт. Ошондой эле сезгенүүгө каршы да 
таасири бар, Г. к. д. негизинен аллергия ооруларында, бронх астмасынын 
башталышында жана башка көп ооруларда колдонулат. Димедрол менен 
дипразиндин сеп алдыруучу таасири болгондуктан, транспорт айдоочуларга, 
станок менен иштегендерге иш убагында ичүүгө болбойт. Бул дарылар врачтын 
сунушу боюнча гана колдонулат. 
ГЛАУКОМА — көздүн ички басымынын жогорулашы менен мүнөздөлгөн көз 
оорусу. Көздүн ичиндеги басымдын жогорулашы көпчүлүк учурда көздүн 
ичиндеги суюктуктун айланышынын бузулушунан, айрым учурда көз 
суюктугунун өтө көп бөлүнүп чыгышынан пайда болот. Ага көздөгү нерв, кан 
тамыр системасынын бузулушу себеп болот. Г-нын алгачкы жана экинчи түрү 
белгилүү. 
Алгачкы Г. көздүн ичиндеги басымдын жөнгө салынышынын бузулуусунан пайда 
болот. Оору 40—50 жаштан ашкан адамдарда кездешет да, бул курактагылардын 
0,2%и жабыркайт. 
Г-нын экинчи түрүндө көздүн басымынын жогорулашына түрдүү көз оорулары, 
көз суюктугунун чыгуу жолдорунун бүтөлүп калышы себеп болот. Көздүн 
ичиндеги басымдын туруктуу жогорулашынан көрүү нервинин иши бузулат же 
таптакыр сокур болуп калат. 
Оорунун алгачкы белгилери — жарыкты караганда анын тегерегинде жарыктан 
көк жаа дого пайда болгонсуйт. Көз тунарып, буюмдар даана көрүнбөйт. Кээде 
чекеси менен чыкыйы көздү кыскандай болуп сезилет. Айрым учурда Г. 
капысынан катуу башталат. Көзү, ошол жак башы ооруп, көз кызарат, көз 
жапкактар шишип, начар көрөт. Кээде жалпы абалы начарлап, окшуп кусат, 
денеси ысыйт. Оорунун белгилери байкалып калса, бутту ысык сууга малып, 60—
70 г глиңеринди ачкарын ичүү жана токтоосуз врачка кайрылуу керек. 
Оорулууну терапиялык жол менен айыктырууга мүмкүн болбосо, операция жасоо 
талап кылынат. Оорулуу врачка убагында кайрылса тезирээк жакшы болот. 
Тезирээк сакаюу үчүн режимди туура, так сактап, убагы менен тамактанып, 
түнкүсүн 7—8 саат уктоосу зарыл. Жатарда көп тамак ичүүгө болбойт. Уйку 
алдында таза абага сейилдеп келип, желдетилген бөлмөгө уктоо сунуш кылынат. 
Башка жаздыкты бийигирээк жаздап уктаган жакшы, себеби жаздык ылдый болсо 
кан жана көздүн ичиндеги суюктук көп топтолуп, көздөгү басымды жогорулатат. 
Эртең менен бир аз гимнастика жасаган жакшы. Акыл эмгеги менен иштегендерге 
бир аз кара жумуш иштөө сунуш кылынат. Кара жумушта иштегендерге ысыкта 
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ылдый болуп (мисалы, кир жуу, огород отоо) иштөөгө, ошондой эле күнгө 
күйүүгө, ысык мончодо жуунууга болбойт. Кечки күүгүм да көздүн ичинде 
басымды жогорулатат. Ошондуктан, күңүрт көз айнек тагынууга, караңгыда 
телевизор көрүүгө болбойт. Жашыл түс көздүн басымын төмөндөткөндүктөн, 
жашыл түстөгү көз айнекти тагынуу сунуш кылынат. Атропин көздүн ичиндеги 
басымды жогорулаткандыктан аны Г-да пайдаланууга болбойт. Г-да туура, убагы 
менен тамактануу чоң мааниге ээ. Ышталган, туздалган, өткүр тамакты жебеш 
керек. Тамакты өсүмдүк майына даярдап, майы жок уй, тоок, балык этин сууга 
бышырып жеген жакшы. Сүт азыктарын (быштак, айран, сүт), жашылча-
жемиштерди пайдалануу талапка ылайык. Суткасына ичкен суюктук (чай, сорпо, 
суу) 5—6 стакандан ашпоо керек. Катуу ооруганда врач келгенче 1-саатта ар бир 
15—20 минутада, андан кийин ар бир саатта көзгө пилокарпинди тамчылатуу 
менен бирге ич алдыргыч дары (1 аш кашык күкүрт кычкыл магнезийди 0,5 
стакан сууга эритип) берип, 20—30 минутага ысык ваннага бутун салып 
отургузуп, анан жылуу жаткыруу керек. Бутуна жылыткыч, желкесине горчичник 
коюу зарыл. Ооруну убагында алдын алып дарылабаса көз соолуп, сокур болуп 
калат. Г-нын алдын алуу үчүн 40 жаштан ашкандар жылына бир жолу 
медициналык кароодон өтүп, көз басымын текшертүү зарыл. , 
ГЛИКОГЕН (жаныбарлар крахмалы)— киши жана жаныбарлардын, ошондой эле 
кээ бир бактериялар, козу карындардын, негизги запас углеводу. Боордо жана 
булчуңдарда арбын болот. Тамак сиңирүү процессинде тамактын составындагы Г. 
ферменттердин таасиринен глюкозага чейин ажыроого дуушар болот. Канга 
келген глюкозанын ашыкчасынан боор жана башка" органдарда Г. синтезделет 
да, ткандарда топтолот. Бардык органдарга энергиянын булагы катары зарыл 
материал. Глюкозанын саны канда азайганда боордогу Г. глюкозага же анын 
эфирине айланып, кан менен денеге тарайт. Ачка болгондо, кара жумуш 
жасаганда боордо, булчуңдарда Г. азаят. Г-дин синтезин жана ажыроосун 
борбордук нерв системасы менен гормондор (адреналин, инсулин жана башка) 
жөнгө салат. Айрым ооруларда (глюкозаны көп сарптаган же тескерисинче анын 
кычкылдануусу жайлаган) Г. алмашуу бузулуп, гликогеноз оорусу өөрчүйт. 
ГЛИКОЗИДДЕР — молекуласында канттуу (гликон) жана кантсыз (англикон) 
бөлүгү бар органикалык бирикмелер. Ал бөлүктөр бир-бири менен кычкылтек, 
күкүрт же азот атомдору аркылуу байланышат. Г. өсүмдүктөрдөн же синтез жолу 
менен алынат. Медицинада негизинен флавонгликозиддер (рутин), стероиддүү Г. 
(жүрөк Г-и) жана башка колдонулат. Жүрөк Г-и — жүрөк булчуңдарына өзгөчө 
таасир берип, жыйрылышын күчөтөт. Алар түрдүү өсүмдүктөрдө (оймок гүл, 
адонис, мончок гүл, даргын, строфант жана башка) болот. Жүрөк г-и миокарддын 
жыйрылуу жөндөмдүүлүгүн күчөтүп, жүрөктүн кагуусун сейректетет; диастола 
учурунда жүрөктүн карынчаларына кан толуп, систола күчөйт, жүрөктүн иштеши 
жакшырат. Ткандарды кан менен камсыз кылуу оңолот, вена кан басымы 
төмөндөйт, кан айлануу күчөйт. Натыйжада заара көбөйүп, шишик азаят. Жүрөк 
Г-и жүрөк булчуңдарындагы биохимиялык процесстерге таасир этип, миокардды 
глюкоза жана кычкылтек менен камсыз кылууну оңойт. 
Оймок гүлдүн Г-и (дигитоксин, дигоксин) узак убакыт таасир этет, кумуляция 
касиети бар, ичкенде эффективдүү, өнөкөт жүрөк жетишсиздигинде колдонулат. 
Адонис жана мончок гүлдүн препараттарынын сеп алдыруучу касиеттери бар. 
Ошондуктан алар неероздордо да колдонулат. Строфанттын (даракка окшогон 
лиана, Африкада өсөт) — гликозиди оймок гүлдүн Г-ине салыштырганда 2—3 эсе 
активдүү. Ал катуу начарлаганда венага куюлат. Жүрөк Г-и жүрөктө органикалык 
бузулуулар пайда болгондо, миокардитте, эндокардитте, пароксизм 
тахикардиясында колдонулбайт. Жүрөк Г-и ашык бергенде жүрөк ритминин ар 
кандай бузулуулары (экстрасистолия, карынчалардын тахикардиясы жана 
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фибрилляциясы) пайда болот. Жүрөк Г-и врачтын сунушу боюнча гана 
колдонулат.  
ГЛЮКОЗА (жүзүм канты) — моносахариддер тобундагы углевод. Ал киши менен 
жаныбарлардын углевод алмашуусунда негизги роль ойнойт. Организмдеги 
энергиянын булагы. Кишинин канында 100 мг%ке жакын 
Г. болот; анын 40 мг%ке чейин төмөндөп кетиши борбордук нерв системасынын 
бузулушуна алып кслет. 
Медицинада 4,5 — 5%түү (изотониялык) жана 10—40%түү (гипертониялык) 
эритмеси кеңири колдонулат. Изотониялык эритмеси организмди суюктук менен 
толуктоо үчүн тери алдына же клизма түрүндө куюлат. Ошондой эле ал жеңил 
сиңүүчү азык зат болуп эсептелет. 
Гипертониялык эритмесин венага куйганда кандын осмос басымы жогорулайт, 
зат алмашуу процесси жакшырат, жүрөк булчуңунун жыйрылуусу артат, кан 
тамырлар кеңейет, заара чыгаруу жана боордун ар түрдүү ууларга каршы 
функциясы күчөйт. Ошондуктан Г. эритмеси боордун сезгенишинде, боордун 
циррозунда, түрдүү ууланууларда, жүрөк жана жугуштуу ооруларда көбүнчө 
аскорбин кислотасы менен бирге колдонулат. 
ГЛЮКОЗУРИЯ — тамак-ашта углеводду ашыкча колдонуу, кант диабети жана 
башка учурда глюкозанын заара менен бөлүнүшү. 
ГНУС — кош канаттуу кан соргуч курт-кумурскалардын жалпы аты. Г-ка чиркей, 
желимчи, көгөн, чымын ж. б-га кирүүчү курт-кумурскалардын ЭООдөй түрү кирет. 
Ал көбүнчө дарыялардын жайылмасында, көлмөлөрдө, жасалма сугат жерлерде 
көбөйөт. Г-тун кишиге жана жаныбарларга зыяны өтө чоң. Шилекейи териге 
дүүлүктүрүүчү таасир тийгизип, кычыштырат, ачыштырат, сезгентет жана 
денени ысытат. Теринин кычышканын, ачышканын басуу үчүн нашатырь 
спиртин же ичилүүчү соданы (0,5 чай кашык соданы 1 стакан сууга эритип) 
сүйкөө керек. 
 

  

Гнустун кээ бир өкүлдөрү: а — 
кашка чиркей; чиркей; б — кара 
чиркей (эркеги); в — чиркей, г — 
безгек чиркейи . 

 
Г. өтө көбөйүп кеткенде кишилер жакшы эс албай, эмгек өндүрүмдүүлүгү 
төмөндөйт, өндүрүш кырсыктары көбөйөт. Андан сырткары кээ бир коркунучтуу 
оорулардын (безгек, желимчи ысытмасы, филяриоз жана башка) козгогучтарын 
таратат. Г. жаныбарларды көп чакканда алар арыктап, сүтү азаят. Ага каршы 
күрөшүүдө Г-тун жумурткаларын, жетилген курткумурскаларды жана алардын 
личинкаларын жок кылуу зарыл. К. Дезинсекция. Жеке сактанууда качыруучу 
каражат-репелленттерди колдонуу, репеллент сиңирилген атайын кийим кийип 
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жүрүү, жаткан жерге даки, тор тартуу сунуш кылынат. Репелленттерди 
колдонууда өтө сак болуу (көзгө, мурунга жана оозго тийгизбөө) керек.  
ГОРМОНДОР — организмде эндокрин системасынын бездери иштеп чыгаруучу 
жана башка органдар менен ткандардын ишине максатка ылайык таасир 
көрсөтүүчү биологиялык активдүү заттар. Алар тикеден тике канга куюлуп, 
тиричиликте маанилүү бардык процесстерди— зат жана энергия алмашууну, 
гомеостазды, өсүү, өөрчүү, көбөйүүнү жөнгө салат. Г-го хим түзүлүшү ар түрдүү 
заттар (белоктор, пептиддер, стероиддер, липиддер жана башка) кирет. Ал кан 
аркылуу ар кайсы орган же системага жетип, анын ишин жөнгө салат. Г. 
физиологиялык өтө активдүү болгондуктан аз гана өлчөмү органдын ишин бир 
кыйла өзгөртөт. Көпчүлүк Г. ткандарда тез бузулат, ошондуктан аларды тиешелүү 
без дайыма канга чыгарып турат. Канда Г. бош же байланышкан түрдө кездешет. 
Белоктор менен байланышкан Г. активсиз формада болот (мисалы, кош 
бойлуулукта тироксиндин өлчөмү канда көп болгону менен зат алмашуу өтө 
күчөбөйт, себеби тироксин белок менен байланышкан). Көпчүлүк Г. түрдүк 
өзгөчөлүккө ээ болбогондуктан дарылоо максатында көп учурда бодо малдын, 
чочконун эндокрин бездеринен алынган гормон дарылары колдонулат. Бирок 
киши менен жаныбарлардын белоктуу жана полипептиддүү г-у составы жана 
молекуласында аминокислоталардын калдыгынын биригүү ырааттуулугу 
боюнча айырмаланат; алардын физиологиялык активдүүлүгү да ар түрдүү. 
Айрым Г. же аларга окшош заттар (аналогдор) синтез жолу менен алынган. 
Көпчүлүк Г-дун секрециясы гипофиздин алдыңкы бөлүгүнүн функциялык 
активдүүлүгүнө көз каранды. Гормондук функцияларды жөнгө салууну мээдеги 
гипоталамус башкарат. Анын ядролорунун клеткаларында өзгөчө заттар пайда 
болуп, алар гипофиздин алдыңкы бөлүгүнө жетип, анда тиешелүү Г-дун пайда 
болушуна көмөк болот, алар калкан сымал, жыныс жана бөйрөк үстүндөгү 
бездердин секрециясын жөнгө салат. Г-дун секрециясына борбордук нерв 
системасынын башкы бөлүктөрү (мисалы, ретикул формациясы) да таасир этет. 
Г-дун организмде пайда болушу кайталанма байланыш принцибине негизделген: 
мисалы, кандагы канттын өлчөмүнүн азайышы инсулиндин чыгуусун тормоздойт 
жана глюкагондун пайда болуусун күчөтөт. Мындай өз ара аракет органнзмдин 
гомеостазын бир калыпта кармап турууну камсыз кылат. Г-дун пайда болушун 
жана таасирин, ошондой эле эндокрин системасынын ар кандай бузулууларын 
эндокринология изилдейт. 
Калкан сымал бездин горм о н д о р у . Калкан сымал безде йоду бар Г. 
синтезделет. Бул бездин клеткалары йодду өзүнө топтоого жөндөмдүү. Ал бездин 
гормонун синтездөөгө зарыл йод жетишсиз болсо, бездин тканы өсүп, богок пайда 
болот. Без клеткаларындагы йод монойодтирозин менен дийодтирозинди 
синтездөөгө керектелет, алар болсо калкан сымал бездин атайын клеткаларында 
белоктуу бирикме тиреоглобулинди пайда кылат. Тиреоглобулин атайын 
ферменттин (протеиназа) таасиринен ажырап, активдүү Г. трийодтиронин жана 
тетрайодтиронин же тироксин пайда болот. Алар канга чыгып, кан сары 
суусундагы белоктор (а — глобулиндер) менен байланышат. Трийодтиронин 
тироксинге караганда активдүү келип, кан сары суусунда 20 эсе аз болот. Калкан 
сымал бездин Г-у энергия алмашууну күчөтөт. Кишиге 1 мг тироксин бөргенде, 
анын суткалык энергияны сарп кылуусу болжол менен 1000 ккалга көбөйөт. 
Тироксин бардык тамак заттардын — углевод, май жана белоктордун да сарп 
кылуусун күчөтөт. Анын таасиринен ткандар кандагы глюкозаны көп керектейт, 
кандагы глюкозанын өлчөмү боордо гликогендин ажыроосу күчөгөндүктөн 
толукталып турат. Калкан сымал бездин Г-у организмдин өсүшүн күчөтөт, 
борбордук нерв системасын стимулдайт. Бул Г-дун ашык чыгуусунан бут-кол 
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калчылдайт. Калкан сымал без тирокальцитонин гормонун да иштеп чыгарат. Ал 
организмде кальцийдин алмашуусун жөнгө салат. 
Калкан сымал бездин жанындагы бездердин гормону . Бул бездер паратгормонду 
чыгарат. Ал кандагы кальцийди көбөйтөт. Бул гормондун жетишсиздигинде 
канда кальций менен фосфаттардын өлчөмү азаят, заара аркылуу фосфаттардын 
чыгуусу күчөйт. Паратгормон кальцийдин ичегиде сиңирилишин жана бөйрөк 
түтүкчөлөрүндө анын кайра сиңирилишин күчөтөт. 
Уйку безинин гормондор у . Уйку безинин өзгөчө клеткалардын тобунан 
(Лангерганс аралчаларынан) турат. Ал клеткалар инсулин жана глюкагон Г-нун 
чыгарат. Глюкагон клетканын ичинде гликогендин глюкозага чейин ажыроосун 
күчөтүп, канда канттын өлчөмүн көбөйтөт. Май тканында майдын ажыроосун да 
ыкчамдатат. Глюкагон инсулинге карамакаршы таасир этет. 
Бөйрөк үстүндөгү бездердин гормондору. Бөйрөк үстүндөгү бездер функциясы ар 
кандай болгон мээ жана кыртыш катмарынан турат. Мээ катмарынын Г-у — 
адреналин, норадреналин организмдин көптөгөн функцияларына таасир этет. 
Алар булчуң менен боордо гликогендин ажыроосун күчөтүп, анын запасын 
азайтат. Глюкозанын кандагы өлчөмү көбөйөт, башкача айтканда гипергликемия 
пайда болот. Адреналин жүрөктүн иштешин күчөтөт, жүрөктө нерв 
импульстарынын өтүшүн жакшыртат. Адреналин карындын жылма 
булчуңдарынын тонусун азайтып, карын менен ичегинин перисталътикасын 
басаңдатат. Бирок адреналин кээ бир жылма булчуңдарды жыйрылтат, мисалы, 
көздүн жаа сымал кабыгынын булчуңдары жыйрылып, карек чоңоёт; теринин 
жылма булчуңдары жыйрылганда түктөр көтөрүлүп, тери күдүрөйүп чыгат. 
Организм активдүү иштегенде (мисалы, күч талап кылынган жумуш иштегенде, 
суукка учураганда жана башка) бөйрөк үстүндөгү бездер адреналинди көп 
чыгарат. 
Бөйрөк үстүндөгү бездер кыртышы минерал алмашууну жөнгө салуучу 
альдестерон, дезоксикортикостерон, углевод, белок, май алмашууга таасир этүүчү 
гидрокортизон, кортизон, кортикостерон жыныс Г-ун (андроген, эстроген, 
прогестерон) чыгарат. Альдостерон кандагы натрий менен калийдин өлчөмүн 
жөнгө салат. Анын таасиринен канда жана ткань суюктугунда хлордуу натрийдин 
концентрациясы көбөйгөндө, организмде суюктук топтолуп, артериялык кан 
басым жогорулайт. Бул Г-дун жетишсиздигинде суу көп кетип, организм 
суусузданат да, жашоого мүмкүн бвлбогон өзгөрүүлөр пайда болот. Ошондуктан 
аларды тиричиликти сактоочу дейт. Гидрокортизон боордо глюкозанын пайда 
болушун күчөтүп, канда глюкозанын өлчөмүн көбөйтөт. Глюкокортикоиддер 
топтолгон майларды энергия алмашууга жумшоону күчөтөт. Бул Г-дун 
секрециясы жетишсиз болсо организмдин ооруга туруктуулугу төмөндөп, түрдүү 
жагымсыз таасирлерди көтөрө албай калат. Глюкокортикоиддер ревматизм, 
сезгенүү жана башка ооруларда организмдин ага каршы күрөшүүсүн басаңдатат, 
ошондуктан сезгенүүгө каршы колдонулат. 
Бир жер ооруганда, травмада, кан агууда, өтө ысыганда, суукка учураганда, кээ 
бир ууланууларда, жугуштуу ооруларда, катуу капа болгондо глюкокортикоиддер 
көп бөлүнөт. Анда канга адреналин арбын чыгып, ал гипоталамуска таасир этип, 
анын клеткаларында кортикотропинди чыгаруучу фактор пайда болот да, ал 
гипофиздин алдыңкы бөлүгүндө адренокортикотроптук гормондун (АКТГ) пайда 
болушуна түрткү берет. АКТГ болсо бөйрөк үстүндөгү бездердин кыртышында 
глюкокортикоиддердин чыгышын күчөтөт. 
Бөйрөк үстүндөгү бездердин жыныс Г-у — андроген жана эстрогендер — бала 
кезде жыныс органдарынын өөрчүшүндө маанилүү роль ойнойт. Жыныстык 
жетилүүдөн кийин бул Г-дун ролу төмөндөйт. 
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Жыныс бездеринин горм о н д о р у . Жыныс бездеринде синтезделүүчү жыныс Г-у 
организмдин жыныс функциясын, экинчилик жыныс белгилеринин өөрчүшүн 
камсыз кылат. Эркек жыныс Г-у — андрогендер, аялдардыкы — эстрогендер деп 
аталат. Аялдын жыныс Г-у этек кир циклинин, кош бойлуулуктун кадимкидей 
өтүүсү жана бала эмизүүгө организмдин даярданышында ролу чоң. 
Гипофиз гормондору физиологиялык мааниси боюнча 2 түргө бөлүнөт. Айрым Г. 
башка эндокрин бездеринин ишин активдештирет (мисалы, 
адренокортикотроптук гормон (АКТГ) — бөйрөк үстүндөгү бездерге; 
тиреотроптук гормон — калкан сымал бездерге). Фолликул жана сүт чыгаруучу Г. 
жыныс бездеринин функциясын жөнгө салат. Гипофиздин башка Г-у организмге 
жалпы таасир этет. Алардын ичинен өсүү гормону белгилүү. Гипофизди алып 
таштоодон, бузулуусунан же жетилбей калышынан организм начар өсүп же өспөй 
да калышы мүмкүн. Гипофиздин функциясы абдан күчөсө, мисалы, анда шишик 
өссө гигантизм, көп учурда акромегалияга алып келет. 
Интермедин гормону тери менен былжыр челдин пигментация процессинде 
катышат. Канда бул гормондун өлчөмү көбөйгөндүгү кош бойлуулукта, аддисон 
оорусунда байкалат. 
Диурезге каршы гормон организмде суунун өлчөмүн жөнгө салып, заара чыгуунун 
күчөшүнө түрткү берет. 
Окситоцин гормону жатынды жыйрылтып төрөттү ыкчамдатат, сүт бөлүп 
чыгарууга катышат. 
Жергиликтүү таасир берүүчү гормондор (ткань Г-у) эндокрин бездеринен чыкпай 
ар кайсы органдардагы атайын клеткаларда пайда болот. Биринчи иретте кайсы 
органда пайда болсо, ошонун иштешине таасир этет. Мисалы, гастрин карын 
клеткаларында пайда болуп, ал карын зилинин чыгышына түрткү берет; 
гистамин теринин ар кайсы жеринен бөлүнүп чыгып, ошол жердеги кан 
тамырларды кеңейтет, терини кычыштырат жана оорутат. Медиаторлор да 
жергиликтүү Г-го кирет. Алар нерв талчаларынын учтарында пайда болуп, 
чыккан жеринде гана таасир .берет (к. Медиаторлор). 
Г. нерв системасынын, ички органдардын, булчуң, муундардын түрдүү 
ооруларында башка дарылар менен бирге колдонулат. Бирок, Г. дарыларын өз 
алдынча колдонууга болбойт. Г-дун биологиялык активдүүлүгү күчтүү 
болгондуктан, аларды контролсуз кабыл йлуу эндокрин системасынын так 
иштешин бузуп, оор кабылдоолорго алып келет. К. ошондой эле Эндокрин 
системасы. 
ГОРМОН МЕНЕН ДАРЫЛОО — дарылоо максатында жаныбарлардын 
органдарынан жана синтез жолу менен алынган гормон дарыларын колдонуу. 
Оорунун натыйжасында айрым эндокрин бездери иштебей калганда, функциясы 
начарлаганда, анын иштөөсүн күчөтүү үчүн же гормонду ашык чыгарганда аны 
тормоздоо үчүн, ошондой эле эндокрин бездеринин функциясынын бузулуулары 
менен байланышпаган ооруларда (мисалы, ревматизм, аллергия жана башка) 
колдонулат. Г. м. д. врачтын көзөмөлүндө жүргүзүлөт. 
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Горчичник коюла турган жерлердин схемасы. 

 

ГОРЧИЧНИК — жалган кычынын (горчицанын) күкүмү сыйпалган кагаз. Аны 
колдонордо жылуу сууга малып, анан жылаңач териге же (тери сезгич болсо) 
кагаздын, дакинин, жука чүпүрөктүн үстүнөн коюлат. Г-ти тери кызарганча (5—
10 мин.) кармоо керек. Г-ти алгандан кийин, териге жабышкан горчицаны жылуу 
суу менен жууп, этияттап аарчыйт, тери өтө кызарып кетсе вазелин сыйпоо сунуш 
кылынат. Үй шартында Г-ти кургак горчицаны (балдар үчүн жарымы ун же 
крахмал болуу керек) жылуу сууга ботко болгончо аралаштырып, ал массаны 
катталган тыгыз чүпүрөккө сыйпап даярдайт. Г-ти кол менен бек басып же бинт 
менен таңат. 
 

  

Даяр горчичникти коюу ыкмалары. 

 
Жогорку дем алуу жолдорунун сезгенүүсүндө Г. көкүрөккө (көкүрөк клеткасынын 
ортосуна) жана балтырга; бронхитте — көкүрөктүн бир же эки жагына тең; 
гипертонияда — желкеге жана башка у. с. коюлат. Түрдүү тери оорулары менен 
жабыркагандарга коюуга болбойт. Эмчектеги жана кичинекей балдарды Г-ке 
ороп коюу ыңгайлуу. Ал үчүн чүпүрөктү горчицанын жылуу эритмесине (0,5л 
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сууга 1 аш кашык горчица) малып, сыгып алып, ооруган жерине тез ороп, баланы 
шейшеп же жууркан менен жаап, 3 —10 мин. кармоо жетиштүү.  
ГОСПИТАЛЬ — ооруканада жаткырып дарылоочу мекеме. Г. көбүнчө аскердик 
дарылоочу мекеме болуп эсептелет, бирок Г. деп кээ бир граждандык дарылоо 
мекемелери да аталат. Аскердик Г. тынчтык мезгилинде иштөөчү туруктуу жана 
согуш убагында гана уюшулган убактылуу болуп бөлүнөт. СССРдин Куралдуу 
Күчтөрүнүн туруктуу Г-дары борбордук, округдук, гарнизондук болуп бөлүнөт. 
Туруктуу аскер Г-ы аскер кызматчыларын, ошондой эле көп жыл иштеп, запаста 
жана отставкага кеткен офицерлерди, генералдарды жана адмиралдарды 
дарылайт. Г. согуш мезгилинде көчмө талаа (хирургиялык, терапиялык, 
инфекциялык, жеңил жарадарлар Г.) жана эвакуациялык Г-дарга бөлүнөт. Көчмө 
талаа Г-ы армиянын артынан жүрүүгө ылайыкталган. Согушта жана партизан 
отряддарында салгылашып ден соолугунан ажырагандар СССР саламаттык сактоо 
органына караштуу Г-да дарылана алат.  
ГРАЖДАНДЫК КОРГОНУУ — тынчтык жана согуш мезгилинде СССР калкын 
жана эл чарбасын массалык жабыркатуучу куралдан коргоо жана душмандын кол 
салуусунан сактоо максатында жабыркаган жерде жана табият кырсыктарына 
дуушар болгон райоңдордо куткаруу жана калыбына келтирүү жумуштарын 
жүргүзүүчү жалпы мамлекеттик коргонуу чараларынын системасы. Куралдуу 
күчтөрдө ядролук, химиялык, бактериялык жана жөнөкөй куралдардын өтө 
көбөйүшү көп малекеттерде Г. к-ну уюштУРУУга себеп болгон. Г. к-ну уюштуруу 
жана ал иштерди жүргүзүүгө бардык аскер штабдары, шаар, кыштактардын Г. к. 
штабдары да катышат. Г. к. чараларын мамлекеттик, коомдук, кооперация 
уюмдары, ишкана, мекеме, колхоз менен совхоздор жана ар бир адам билүүгө, аны 
иш жүзүнө ашырууга тийиш. Г. к. штабы — массалык жабыркатуучу куралдан 
коргоодо жана алардын залалын жоюу багытында уюштуруу ишине жетекчилик 
кылган башкаруучу уюм. Г. к-нун жетекчилик ишине туура багыт берүү 
максатында Г. к-нун республикалык, крайлык, областтык, шаар-райондук 
штабдары түзүлөт. Г. к. штабы негизинен Г. к-нун пландарын иштеп чыгат. 
Душмандын кол салуу коркунучунан калкты алдын ала сактоо чаралары менен 
бирге кабарлоо системасын уюштурат. Элдин массалык кырылуудан сактанышын 
уюштурат жана эл чарбасынын үзгүлтүксүз иштөөсүнө шарт түзөт. Бул 
милдеттерди так орундатуу үчүн Г. к. штабы кол салуу коркунучу туулганда же 
согуш убагында Г. к. боюнча кандай аракеттерди жүргүзүү керек экенин күн 
мурунтан пландайт жана негизги иштерди жүргүзөт. Душман жакын аранын 
ичинде кол сала турганы ж-дө өкмөттүн чечими боюнча «Аба тревогасы» 
сигналын жарыялайт. Бул үчүн радио уктуруу тармактарын пайдаланышат. 
Мында башка калкка эл депутаттар советинин аткаруу комитетинин массалык 
жабыркатуучу куралдан коргоо боюнча граждандык милдеттери белгиленген 
атайын токтому жиберилет. Кол салуу коркунучу жарыялангандан кийин эле Г. к-
нун бардык системасы шартка ылайык бардык чараларды көрө баштайт. 
Массалык жабыркатуучу куралдан коргоо — жоокерлерди, калкты жана эл 
чарбасын душмандын ядролук, химиялык жана бактериялык куралынан коргоо 
үчүн көрүлүүчү иш-чара комплекси. Негизги иш-чаралардын бири — адамдарга 
коргонуу жайларын куруу. СССРде коргонч жайлар аба чабуулунан коргонуунун 
жергиликтүү органдарынын жетекчилиги менен курулуп, Улуу Ата Мек. согуш 
мезгилинде шаар-кыштактардагы имараттардын подвалдары, метрополитендер, 
шахталардын орду, тоодогу үңкүрлөр пайдаланылган, ошондой эле атайын 
курулуштар да салынган. Г. к. курулуштарын куруу иши граждандык коргоо 
органдарынын жетекчилиги менен жүргүзүлөт. Г. к. курулуштарына 
сыйынткоргонч жайлар жана радиациядан сактоочу калканч жайлары кирет. 
Сыйынт-коргончтор калкты ядролук жарылуунун кыйраткыч күчтөрүнөн жана 
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бактериялык куралдардын зыян келтирүүчү коркунучунан сактайт. Коргонч 
курулуштары чоңдугуна жараша ЮОдөн бир нече миңге чейинки адамды ичине 
батырып, сан.-гигиеналык шарт түзүү үчүн суу түтүгү, канализация, жылуулук 
жана жарык берүү системасы, ошондой эле абаны алмаштырып туруучу 
чыпкалоочу желдеткич менен жабдылат. Радиациядан коргоочу калканч жай 
негизинен адамдарды радиоактивдүү нурдан сактайт. Ага нур өткөрбөгөн жер 
астындагы жайлар, имараттардын подвалы, шахталар, атайын Г. к. штабынын 
аракетинин негизинде тургузулган коргоо курулуштары кирет, ошону менен 
бирге адамдарды жеке сактануу каражаттары менен камсыз кылуу зарыл. 
Азыркы мезгилдеги согушта, эгерде аны империалисттер таңууласа душман 
жөнөкөй куралдан башка ядролук куралды, ууктургуч заттарды жана 
биологиялык куралды колдонушу мүмкүн. Ядролук курал эң кубаттуу 
жабыркатуучу каражаттардын бири, ал массалык жоготууларга алып келет. 
Ядролук куралдын жабыркатуучу бир нече факторлору бар. Ага согуу толкуну, 
жарык нурлануусу, жерди радиоактивдүү булгоо жана радиациянын таралышы 
кирет. Душман согушта ууктургуч зат колдонсо, анда аймактын көп бөлүгү, адам, 
жаныбарлар ууланат. Ууктургуч заттар бомба, снаряд, мина, ракета менен бирге 
жана самолёттон себүү менен таратылат. Биол. курал өтө зыяндуу курал жана аны 
бүткүл адамзат айыптайт. Биол. курал катары бактерия, вирус, риккетсия, грибок, 
токсиндер колдонулушу мүмкүн. Анын негизги өзгөчө касиети — сырткы 
чөйрөдө көпкө сакталышы, жугуштуу оорулардын массалык эпидемиясын пайда 
кылышы. 
Империалисттик мамлекеттердин армиясынын ядролук, химиялык, биологиялык 
куралдар менен куралданышы өлкөнүн ички аймактарындагы ири шаарлардын 
жана өнөр жай борборлорунун жабыркоо коркунучун күчөтөт. Өнөр жайы 
өнүккөн ири өлкөлөрдө жана шаарларда калктын көбү жашайт жана негизги өнөр 
жай ишканалары топтолгон. Ошондуктан согушта массалык жабыркатуучу 
куралды колдонуудан армия менен граждандык калк көп жоготууга учурашы 
мүмкүн. Ушундан улам Г. к-нун эң зор мамлекеттик мааниси бар. 
Биздин өлкөдө Г. к. 1961-ж. уюштурулган. Массалык жабыркатуучу куралдан 
калкты коргоону уюштурууда калкка Г. к-ну үйрөтүү, ири шаарлардын калкын 
шаар четине чыгаруу жана коргонуу каражаттары менен жабдуу, коргонч 
жайларын куруу иштери маанилүү роль ойнойт. Эл чарбасынын бардык 
тармактарында уюштуруу жана атайын инженер-техникалык чараларды 
жүргүзүү эл чарбасынын үзгүлтүксүз иштешине шарт түзөт. Массалык 
жабыркатуучу куралды колдонуунун залалын жоюуну ийгиликтүү аткаруу үчүн 
тынчтык мезгилде эле Г. к. күчтөрүн түзүү, жабыр тарткан калкка медициналык 
жардам көрсөтүү, шашылыш калыбына келтирүү жана куткаруу иштерин так 
уюштуруу менен жетишилет. СССРдин Г. к. иши аймактык-өндүрүштүк принцип 
боюнча уюштурулат жана курулат. Жалпы жетекчиликти СССР Министрлер 
Совети, тике жетекчиликти СССР коргоо министерствосу жүргүзөт. Г. к-нун 
составында автотранспорттук, тамак-аш жана буюм менен жабдуу, материалдык-
техникалык жабдуу, айыл чарба өсүмдүктөрү менен жаныбарларды коргоо, 
аймакты жана курулушту зыянсыздандыруу, адамдарды санитариялык тазалоо, 
коммуналык-техникалык, калканч жай, өрттөн жана коомдук тартипти сактоо, 
инженердик, медициналык, кабар берүү жана байланыш кызматы бар. Массалык 
жабыркатуучу куралдан коргоо чараларын уюштурууда медициналык 
кызматкерлер негизинен төмөнкү иштерди жүргүзөт: алар аскердик чалгындоо 
кызматы менен бирдикте душмандын капысынан кол салышын, колдонулган 
куралдардын түрүн жана ошол куралдардын адамга канчалык зыян келтиришин 
аныктап, алдын алуу, сактануу иштерин, душмандын ядролук, химиялык жана 
бактериялык куралдарынан жапа чеккен адамдарга медициналык тез жардам 
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көрсөтүү менен бирге, ал адамдарды ушул куралдардын очогунан тезинен 
эвакуациялоо, айлана-чөйрөдөгү радиациянын дозасын аныктап, анын 
кубаттуулугуна жараша аракет жасоо, эгерде радиациялык нурдун кубаттуулугу 
адамдарга коркунучтуу болсо, анда аны зыянсыздандыруу чараларын, ядролук, 
бактериялык жана химиялык куралдардан жабыр тарткан жерде дарылоо, 
эпидемияларга каршы жана сан.-гигиеналык ишчараларын жүргүзүшөт.  
ГРИПП — вирустар козгоочу катуу кармаган оору. Ал негизинен жогорку дем алуу 
жолдорун жабыркатат жана жалпы интоксикация байкалат. Оорулуудан соо 
кишиге тез жугушу, инкубациялык (жашыруун) мезгилинин өтө аздыгы (1—2 
күн) Г-тин эпидемиялык жана пандемиялык түрдө таралышына шарт түзөт. Г-ти 
вирустун үч түрү (А, В, С) пайда кылат, Вирустар суукка чыдамдуу келип, 
ысытканда, күн нурунан, дезинфекциялаганда тез өлөт. Оору демейде капысынан 
башталат; чыйрыктырып эт ысыйт (38—39°ка, кээде андан жогору). Оорулуу 
адам жөтөлүп, мурду бүтүп, булчуңдары, бүт денеси, башы катуу ооруп, алы кетип, 
тынчсызданат. Кабылдоосуз өтсө 2—4 күндөн кийин температура түшүп, адам 
өзүн жакшы сезет. Бирок алсыздык, бат чарчоо көпкө созулат. Көпчүлүк учурда 
жеңил түрдө өтөт. Мындай кишилер өзүн оорулуу катары сезишпейт, жатып 
дарыланбайт, оорунун козгогучтарынын калктын арасында тез тарап кетишине 
көмөктөщөт. Алар врачтын кеңешин аткарбай, убагында дарыланбагандыктан Г. 
оор кабылдоолорго — өпкөнүн, ортоңку кулактын (отит), мурундун кошумча 
коңулдарынын (гайморит) сезгенүүлөрүнө, жүрөктүн, мээнин ж. б-нын 
жабыркашына алып келиши мүмкүн. 
Оорунун козгогучу жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөгөндө шилекейдин чачырашы, 
какырык жана башка менен сырткы чөйрөгө бөлүнүп чыгып, абаны булгайт. Дени 
соо адамга булганган аба жана буюмдар аркылуу жугат. Айрыкча жаш балдар, 
улгайган, ошондой эле эски өнөкөт оорусу бар адамдар ооруга тез чалдыгат. 
Оорулуу адамды тезинен өзүнчө бөлүп, төшөккө жаткызып, анын идиш-аягын, 
төшөнчүсүн, буюмдарын (сүлгү, тиш жуугуч щёткасын жана башка) бөлөк кармоо 
зарыл. Ал эми колдонулган буюмдарды, идиштерди соданын 1%түү эритмесинде 
кайнатып жууш керек. Оорулуу жаткан бөлмөнү күнүнө 2 маал хлордуу 
акиташтын 0,5%түү эритмеси менен сүртүү, 3—4 жолу 15—20 минутадан 
желдетип, мебелди атайын суюктук менен тазалоо талапка ылайык. Оорулууга 
жылуу суюктукту (лимон, кыям, бал кошулган чай, жемиштердин, 
жашылчалардын маңызы), жеңил сиңимдүү жана белоктуу тамакашты (сорпо, эт, 
быштак жана башка) бат-бат берүү сунуш кылынат. Ар бир тамактануудан кийин 
соданын суюлтулган эритмеси менен оозду чайкоо, тишти 2 маал жууш керек. 
Ооруну айлана-чөйрөгө таратпоо үчүн оорулуу адам оозу-мурдун бет аарчысы 
менен жаап чүчкүрүү жана жөтөлүүгө тийиш. Оорулууну баккан киши төрт 
катталган даки маска менен оозу-мурдун жаап, аны өз убагында жууп, үтүктөп 
туруу зарыл. Г-ке чалдыккан энелер баласын эмизгенде өтө кылдаттык менен 
жогорку эрежелерди туура сактоого тийиш. 
Г-тин алдын алууда организмди чыңдоо жана сапаттуу, витаминдүү тамактын 
мааниси чоң. Айрым учурларда оору балдар коллективдеринин арасында тез 
тарайт. Ошондуктан, эгерде бала ооруп калса, аны мектепке, бала бакчаларга 
жана башка коомдук жайларга жиберүүгө болбойт. Айрыкча балдарды Г. күчөп 
турган мезгилде дүкөнгө, киного жана айылга алып барууга, бакчаларда, 
мектепте балдардын арасында ар кандай жыйындарды, кечелерди өткөрүүгө 
тыюу салынат. 
Г-тен сактануу максатында ооруга каршы алдын алуу — массалык эмдөө 
жүргүзүлөт. Ар жыл сайын күз айларында (оорунун башталышын алдын ала) 7 
жаштан жогоркулар эмделет. Эмделгендер эмделбегендерге караганда 2—3 эсе аз 
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жана жеңил түрү менен оорушат. Массалык эмдөөдөн башка, эпидемия 
мезгилинде атайын дарылоо, алдын алуучу дарылар колдонулат. 
 

Д
ДААМ — ооз көңдөйүндө түрдүү азык жана азык эмес заттар (мисалы, дарылар, 
айрым химиялык заттар) түшкөндө болуучу сезим. Д. сезимин эригич же эриген 
заттар пайда кылат. Кургак азык зат үчүн шилекей эриткич болуп эсептелет. 
Эрибеген заттар (кум, таш, жыгач жана башка) даам сезимин пайда кылбайт. Ал 
сезим эриген заттар Д. рецепторлорун дүүлүктүргөндө пайда болот. Д. 
рецепторлору тилде, жумшак таңдайда, бадам сымал безде, кулкунда жайгашкан. 
Кишинин оозунда 2000дей Д. рецепторлору болуп, алардын ар бирине бир нече 
сезгич нерв талчалар келет. Сезгич клеткалар дүүлүккөндө нерв талчаларда нерв 
импульстары пайда болот. Ооз көңдөйүндө Д. рецепторлорунан башка көп 
сандаган сезгич түзүлүштөр болуп, алар бир нерсе тийгенди, басымды, муздакты, 
жылууну сезет. Ооз көңдөйү ар кандай жытты сезгич нерв учтары жайгашкан 
мурун көңдөйү менен катнашат. 4 түрдүү (таттуу, кычкыл, ачуу, туздуу) накта Д. 
сезими бар. Бул сезимдер тийиштүү рецепторлорго белгилүү заттар таасир 
эткенде пайда болот. Мында тилдин жана ооз көңдөйүнүн ар кайсы жери түрдүү 
Д-ды (мисалы, тилдин учу — таттуу, түп жагы — ачуу, четтери — кычкыл) сезет. 
Адамдын Д. сезими көп факторлорго (мисалы, тамактын температурасына) 
байланыштуу. Айрым тамактар, мисалы, бал муздак — өтө муздатылганда. чай 
ысык болгондо гана даамдуу. 
Д-ды сезүү башка себептердин таасиринен да өзгөрөт, мисалы, жытты жакшы 
сезбей калганда тамак-аш даамсыз сезилет. Ошондой эле ички органдардын 
ооруларында да даам сезими бузулат (мисалы, өт баштыгынын оорусунда тамак 
— ачуу, тамак сиңирүү бузулганда — кычкыл, кант диабетинде таттуу 
даамданат). Тамакка табиттин ачылышы жана тамак сиңирүү процесстери Д. 
сезимине байланыштуу.  
ДААМ БЕРҮҮЧҮ ЗАТТАР — тамактын даамын жакшыртуу үчүн колдонулуучу 
азыктар тобу. Д. б. з-га татымалдар (калемпир, чеге гүл), тамак-аш кислоталары 
(лимон, уксус кислотасы), жыт берүүчү заттар (ваниль, ванилин, жыттуу 
эссенциялар), кайнатма туз жана башка кирет. Алар тамактын даамын оңойт, 
тамакка табитти ачат, ичегинин кыймылын күчөтөт. Ал жыт, даам сезүүчү 
нервдерди дүүлүктүрүп, шилекей, карын зили, уйку безинин маңызы Ж: б-дын 
көп бөлүнүшүнө шарт түзөт. Тиричиликте эң кеңири колдонулган Д. б. з-га 
кайнатма туз (хлордуу натрий) кирет. Кайнатма туз организмдин натрий менен 
хлорго болгон талабын камсыз кылып, анын физиологиялык мааниси ар түрдүү. 
Чоң киши суткасына 10—15 г, ысык климатта 25— 30 г хлордуу натрийди 
керектейт, составында хлордуу натрий бар азыктардан организмге 2—5 г гана 
түшөт, калганы кайнатма тузду тамак-ашка кошуу менен толукталат. Д. б. з-ды 
өтө көп колдонуу жарабайт, ал боор, бөйрөк, ичеги-карын ооруларына жакпайт. 
ДАЛЬТОНИЗМ, к. Түс тааныбоо.  
ДАКРИОЦИСТИТ — көздүн жаш баштыкчасынын сезгенүүсү. Мурун бүтүүнүн, 
конъюнктивиттин кабылдоосу катары пайда болот. Көздөн жаш агып, чылпак 
чыгат. Жаш баштыкчасын мурун көңдөйү менен бириктирген жаш мурун 
каналчасынын бүтөлүшүнөн жаш агып чыкпай, баштыкчада чогулуп, ал анан 
чоюлуп чоңоёт. Жаштын чыкпай, баштыкчада чогулушу былжырлуу челдин, 
кошумча коңулдардын ооруларында, мурун травмасында жана башка болот. 
Туруп калган жаш микробдорго каршы касиетин жоготот, буга байланыштуу жаш 
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чогулган баштыкчада инфекциянын өөрчүшү үчүн шарт түзүлөт. Көбүнчө чоң 
кишилерде, кээде жаңы төрөлгөн балдарда байкалат. Д-те хирургиялык дарылоо 
талапка ылайык. Дарыланбаган Д. ар кандай кабылдоолорго алып келет. 
Ошондуктан Д-тин белгиси билинери менен врачка кайрылуу керек. 
ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ, к. Электр менен дарылоо. 
ДАРЫЛАР — дары өсүмдүктөрдөн, жаныбарлардын органдарынан же минерал 
сырьёдон алынат. Азыркы кезде синтез жолу менен алынуучу Д-дын да саны 
көбөйүүдө. Д-ды чыгаруу процесси абдан татаал жана көп убакыт талап кылат. 
Химиялык лабораториялардан жаңы заттар синтезделип, изилдөө үчүн 
фармакологиялык лабораторияга жиберилет. Фармаколог адистер дары 
заттарынын таасирин түрдүү жаныбарларга эксперимент коюп, алардын 
органдары менен ткандарына кандай таасир берерин, ошондой эле дарынын 
сиңирилишин, организмде жайгашуусун, андан чыгуу жолдорун толук изилдейт. 
Изилдөөдө жаңы алынган бирикмелердин организмге тийгизүүчү терс 
таасирлерине, аны менен бирге уулуу касиеттерине өзгөчө көңүл бурушат. Эгерде 
изилдөөлөрдүн жыйынтыгы талапка ылайык болсо, бул заттар ири 
адистештирилген дарылоо мекемелерине клиникалык изилдөөлөргө жиберилип, 
анын жыйынтыгы кайрадан Фармакология комитетине келет да, анда Д-ды 
медициналык практикада колдонуу жөнүндө чечим чыгарылат. Жаңы дарыны 
өндүрүштө чыгаруудан мурда химиктер, фармацевттер анын формаларын, 
чыгаруу технологиясын, сапа-' тын текшерүү ыкмаларын иштеп чыгышат. Д-ды 
изилдөөдө жана аларды практикага колдонууга сунуш кылганда алардын 
организмге коркунучсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат. Азыркы медицинада 
кишинин организминин бардык системасына жана түрдүү патологиялык 
процесстерге таасир этүүчү Д. бар. Ошого байланыштуу алар бир нече топторго 
бөлүнөт. 
Борбордук нерв системасына таасир этүүчү Д-га наркоз каражаттары, уктатуучу 
дарылар, ооруну басаңдатуучу дарылар, дененин ысышын төмөндөтүүчү дарылар, 
психостимуляторлор, талмага каршы дарылар, аналептик каражаттар, 
психофармакологиялык дарылар, сеп алдыруучу дарылар кирет. 
Четки нерв системасына таасир этүүчү Д-дын кээ бири сезгич нервдердин 
функцияларына таасир кылат. Мисалы, жергиликтүү анестезияда колдонулуучу 
заттар нервдер менен нерв талчаларынын сезгичтигин басаңдатып, оору 
сезилбейт. Вегетатив нерв системасына таасир этүүчү заттар ар кайсы 
органдардын (жүрөк, бронх, ичеги-карын жана башка) иштешин өзгөртөт. 
Жүрөк-кан тамыр системасына таасир этүүчү Д-га жүрөк гликозиддери, 
аритмияга каршы дарылар, кан басымын төмөндөтүүчү дарылар, ошондой эле 
кан тамырды кеңейтүүчү дарылар кирет. 
Дем алуу органдарынын функциясына таасир этүүчү заттарга _ дем алууну 
ыкчамдатуучу заттар, жөтөлгө каршы дарылар, какырык чыгаруучу заттар, 
ошондой эле астмага каршы дарылар кирет. 
Ичеги-карын жолдорунун функциясына таасир этүүчү Д-га табитти жакшыртуучу 
жана басаңдатуучу каражаттар, ич алдырма Д., өт айдама Д., кустуруучу Д., 
фермент препараттары кирет. 
Бөйрөктүн бөлүп чыгаруучу функциясына таасир этүүчү Д-га заара айдама 
дарылар кирет. 
Кан жана кан пайда болуу процессинин бузулууларында кандын уюшун 
азайтуучу, кандын пайда болуусун ыкчамдатуучу дарылар колдонулат. 
Ткандардагы зат алмашууга таасир этүүчү Д-дан гормон (к. Гормондор) жана 
витамин препараттары (к. Витаминдер), ошондой эле йод, калий, кальций, 
магний туздары белгилүү. 
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Ткандардагы патологиялык процесстерге таасир этүүчү Д-га сезгенүүгө каршы 
дарылар, гистаминге каршы дарылар кирет. 
Микробдорго жана мителерге каршы Д-га антисептик каражаттар, 
антибиотиктер, сульфаниламид дарылары, туберкулёзго каршы Д., мите козу 
карындарга каршы Д., микробдорго каршы Д., безгекке каршы Д., гельминттергв 
каршы препараттар кирет. Шишиктерге каршы Д. шишиктин клеткаларынын 
өсүшүн басаңдатат. 
Д-дын таасири анын өлчөмүнө жараша болот. Ар бир дарынын дозаларынын 
белгилүү дарылык касиети бар. Керек учурда врач Д-ды эң жогорку дозада да 
берет. Бирок бул өлчөмдөн ашса дары өзүнүн уулуу таасирин тийгизиши мүмкүн. 
Кишинин организминин Д-га сезгичтиги жашка жараша да өзгөрүлүп турат. Д. 
чоң кишилерге караганда балдарга аз өлчөмдө берилип, айрымдарын 2 жашка 
чейинки балдарга берүүгө болбойт. Улгайган (60 жаштан өткөн) кишилер кээ бир 
Д-га сезгич болот (мисалы, борбордук нерв системасына таасир этүүчү, заара 
айдама жана башка Д-га). Ошондуктан алар азыраак өлчөмдө берилет. Ар бир Д. 
белгилүү мөөнөткө таасир этет. Ошондуктан аны врач сунуш кылган режимде 
гана ичүү керек. Эгер дарыны рецептте жазылганга жараша колдонбосо, аны 
менен уулануу мүмкүн. Д-дын натыйжасы аны кандай колдонгонго жараша болот. 
Мисалы, валидол же нитроглицеринди стенокардия кармаганда тилдин астына 
салбай, жутуп жибергенде анын таасири болбойт, себеби бул Д. тилдин астынан 
тез сиңирилет. Д-ды ичүү маалы да негизги ролду ойнойт. Д-дын таасири 
организмдин абалына жараша болот. Кээ бир Д. боор менен бөйрөк жабыркаганда 
организмден чыкпай уулуу таасир бериши мүмкүн. Ичкилик ичкенде Д-дын уулуу 
таасири күчөйт. Бала эмизген аялдар дарыны абайлап колдонушу зарыл, себеби 
көп Д. сүт аркылуу теңи балага өтүшү мүмкүн. Сеп алдыруучу Д-ды шофёрлор, 
учкучтар жана башка иштеген учурда ичүүгө болбойт. Ошондуктан Д. врачтын 
гана сунушу боюнча колдонулат. Д-Ды контролсуз жана туура эмес ичсе жакшы 
натыйжа бербейт (к. Дарыны ашкере колдонуу, Өзүн өзү дарылоо). 
ДАРЫЛАРДЫ САКТОО, к. Дары формалары. 
ДАРЫНЫ АШКЕРЕ ПАЙДАЛАНУУ организмге терс таасир тийгизет. Дарынын 
дозасына жараша дарылоо касиети менен катар организмге тескери таасири да 
бар. Акыркы жылдарда биологиялык активдүү көп дарылар ачылып, аларды 
пайдалануу жолдору жана организмге тийгизген таасири белгилүү болду. 
Мындай биологиялык активдүү дарыларды (сульфаниламиддер, антибиотиктер, 
гормон дарылары) кеңири колдонуу бир топ ооруларды айыктырууга же болбосо 
ооруну жеңилдетүүгө мүмкүнчүлүк берди. Ошондой болсо да ар кандай 
дарылардын кесепетинен пайда болгон оорулар көбөйүүдө. Дарынын 
кесепетинен пайда болгон оору жөнүндө биринчи жолу Е. А. Аркин жазып чыккан 
(1901-ж.). Бир эле дары дозасына жараша терапиялык (дарылоочу), токсикалык 
(ууландыруучу) жана леталдык (өлүмгө дуушарлантуучу) касиетке ээ. Айрым 
дарылардын дарылоочу дозасы менен ууландыруучу дозасынын айырмасы өтө 
эле аз, ошондуктан дарыны врач сунуш кылган дозасынан ашырбоо керек. Бир 
караганда эч зыяны жок деп эсептелген витаминдердин дозасын көбөйтүү 
организмге тескери таасир этет. Мисалы, Д витаминин ашкере колдонуу бөйрөк 
ишин жана кальций алмашууну бузушу ыктымал; С витаминин узак убакыт 
колдонуудан тромбдор пайда болот. А витаминин дозадан ашык кабыл алуудан 
чач түшүп, тери түлөйт, жүлүн суюктугунун басымы жогорулайт жана башка 
Антибиотиктерди ашкере колдонуу аллергия ооруларына жана реакцияларга (к. 
Аллергия), а. и. анафилаксиялык шокко (к. Анафилаксия) себеп болот. Кээ бир оору 
басаңдатуучу жана дененин ысышын төмөндөтүүчү дарыларды (анальгин, 
амидопирин, ацетилсалицил кислотасы) көп колдоно берүү кандын составын 
жана тамак сиңирүү жолунун былжыр челин бузат. Врачтын көрсөтмөсү жок өз 
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алдынча дарыны кабыл алуудан организм ага көнүп, дарынын таасири азаят. 
Айрыкча сеп алдыруучу жана уктатуучу дарыларды (седуксен, элениум, 
мепробамат, ноксирон, этаминал. 
фенобарбитал жана башка) ашкере колдонууда, бул дарыларга организм көнүп, 
таасири натыйжасыз болуп калат. Бул учурда дозасын көбөйтүүгө туура келет. 
Бул дарыларды ашкере колдонуудан акыры адам ага көнүп, ансыз тура албай, 
артынан түшөт. Ал дарылар борбордук нерв системасына таасир этип, киши 
психикасын өзгөртөт. Мында киши тез чарчайт, урушчаак болуп, көңүлү чөгөт, 
унутчаак болот. Өзгөчө жаш балдардын нерв системасы дарыларга өтө сезгич 
болот. Ошондой эле улгайган кишилердин кайсы бир дарылардан өзгөчө зат 
алмашуусу жана кээ бир органдарынын (бөйрөк жана башка) функциялары 
начарлагандыктан дарылар организмден эң эле жай чыгат. Ошондуктан бул 
куракта дарыдан уулануу көп болушу мүмкүн. 
Организмге терс таасир бербеген эч бир дары жок экенин жалаң гана врачтар 
эмес ар бир киши билүүгө тийиш. Үйдөгү аптечкада йод, бинт, кебез, термометр, 
нашатырь спирти, ошондой эле өнөкөт оорусу бар үй-бүлө мүчөсүнө тиешелүү 
дарылар (мисалы, жүрөк ооруларында колдонулуучу валидол, нитроглицерин) 
болушу зарыл, к. Өзүн өзү дарылоо.  
ДАРЫ ӨСҮМДҮКТӨР — медицинада, ветеринарияда ооруну дарылоо, алдын алуу 
максатында колдонулуучу өсүмдүктөр. Алардын дарылык касиети составындагы 
алкалоиддер, гликозиддер, витаминдер жана башка заттардын болушуна 
негизделген. Дары заттар кээ бир өсүмдүктөрдүн бүчүрүндө, жалбырагында же 
сабагында; айрымдарынын гүлүндө же мөмөсүндө, тамырында же кабыгында 
жана башка органдарында топтолот. Ошондуктан өсүмдүктөрдүн керектүү 
бөлүгүн гана жыйнап алуу керек. Активдүү заттар түрдүү органдарда ар башка 
убакытта жыйналгандыктан, Д. ө-үн чогултуу мезгили чоң мааниге ээ. Тамыр-
сабак, тамыр, түймөктөр эрте жазда жана күзүндө казылып, жууп кургатылат. 
Бүчүрү ачылып кете электе чогултуу керек. Кабыкты жазында катып кете электе 
сыйрып алган оң. Жалбырактар богок пайда болуу, гүлдөө мезгилинде 
чогултулуп, чирип кетпес үчүн кургатылат. Даярдалган дары сырьёлору 
даярдоочу уюмдарга өткөрүлөт. Айрым Д. ө-үндө күчтүү таасир этүүчү жана уулуу 
заттар болорун эстен чыгарбоо керек. Аларды бир аз эле ашыкча кабыл алуу 
ууланууга же ооруну күчөтүүгө дуушарлантат. Ошондуктан Д. ө-үн врачтын гана 
көрсөтмөсү боюнча пайдалануу сунуш кылынат. Төмөндө кеңири белгилүү Д. ө. 
берилди. 
ЭГИЛМЕ ЖАЛБЫЗ — көп жылдык дары өсүмдүк. Жалбырагынын составында 
ментол бар. Андан алынган препараттар көңүл айныганда, куску келгенде, жылма 
булчуңдардын спазмасында, ошондой эле өт айдама, оору басаңдатуучу зат 
катары, ментол майы муун ооруларында, миозитте, невритте майлоо, сүйкөө үчүн 
колдонулат. Жалбыз майы сергитүүчү жана антисептикалык зат катары, тиш 
чайкоочу жана жуугуч күкүмдөргө, пасталарга кошулат, айрым дарылардын 
даамын жакшыртуу үчүн да пайдаланылат. 
АЙЫР — жапайы өсүмдүк. Тамырсабагы жара ооруларын дарылоочу препараттар 
комплексин (викалин жана викаир) даярдоодо колдонулат. Тамырынан алынган 
күкүм табитти ачып тамак сиңирүүнү жакшыртат. 
АЛОЭ — жапайы жана үйдө өстүрүлүүчү өсүмдүк. Дары өсүмдүк катары Ажарияда 
өстүрүлөт. Анын маңызында ферменттер, витаминдер көп болуп, андан сырткы 
ириңдүү жараларды, күйүктү, теринин сезгенүү ооруларын дарылоочу шире 
даярдалат. Өнөкөт ич катууда күнүнө 2—3 жолу (тамак ичерден жарым саат 
мурда) 1 чай кашыктан ичүү сунуш кылынат. 
АПТЕКА ЖЕ ДАРЫ РОМАШКАСЫ — бир жылдык чөп өсүмдүк. Аптека ромашкасы 
Кыргызстанда кеңири таралган. СССРдин Европа бөлүгүнүн бардык жерлеринде, 
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Кавказда, Сибирде, Ыраакы Чыгышта жана Орто Азияда кездешет. Гүлү татаал 
себетче. Ромашканын гүлү дарылык касиетке ээ. Гүлүнүн кайнатмасы ич өткөндө, 
тердетүүчү, жел чыгаруучу каражат катары, ичеги түйүлгөндө кеңири 
колдонулат. Ангина, оозул болгондо сезгенүүгө каршы жана антисептик зат 
катары аны менен оозду чайкоо сунуш кылынат. Бир стакан кайнак сууга бир 
кашык кургатылган ромашканын гүлүн демдеп, жарты стакандан күнүнө 3 жолу 
ичүү, клизма жасоо сунуш кылынат. 
АРЧА жапайы өсүмдүк. Мөмөсүнүн тундурмасы заара айдама каражат катары 
колдонулат. 
АЮУ МӨМӨ — жапайы өсүмдүк. Дары катары жалбырагы колдонулат. Ал 
жазында, жайдын башында (май, июнь) чогултулат. Ачытмасы, кайнатмасы заара 
жолдорунун сезгенүүсүндө заара айдама жана дезинфекциялоочу дары катары 
пайдаланылат. 
БАКА ЖАЛБЫРАК — көп жылдык чөп өсүмдүк. Жер бетинде кеңири таралган. 
Кыргызстандын бардык жерлеринде кездешип, айрыкча арык жээктеринде, жол 
бойлорунда, тоо этектеринде, жайытта өсөт. Жалбырагы дарылык касиетке ээ. 
Андан плантаглюцид дарысы даярдалып, ичеги-карын оорусунда (гастрит, колит 
жана башка), кургатылган жалбырактардын маңызы жөтөлгө жана жара 
оорусунда колдонулат. Элдик медицинада кургатылган жалбыракты чай сыяктуу 
демдеп, какырык чыгаруучу дары катары, көк жөтөлгө, дем алуу жолдоруна суук 
тийгеңде, дизентерияда, ич өткөндө кеңири колдонулат. Жай бою өсүп жетилген, 
бүтүн жалбырактарын сабагы менен чогултуп, көлөкө жерге, үйдүн чатырында 
кургатуу керек. Кургак жалбыракты (10—15 г) бир стакан кайнак сууга демдеп, 
суугандан кийин чыпкалап, аш кашык менен күнүнө 5—6 жолу ичсе болот. 
БИЙИК КАРЫНДЫЗ ЖЕ САРЫНДЫЗ — көп жылдык жапайы өсүмдүк. Ал 
Украина, Кавказ, Белоруссия, Батыш Сибирь жана Орто Азияда кездешет. 
Кыргызстанда кеңири таралып, бадалдардын арасында, суунун жээгинде жана 
башка нымдуу жерлерде өсөт. Негизинен тамыры дарылык касиетке ээ. Тамыры 
күзүндө же жаз алды менен казылат да, дароо муздак сууга жууш керек. Кургатуу 
алдында тамырларын туурасынан кесип бөлүп, ачык жерге кургатылат. 
Кургатылган тамырынын маңызы какырык чыгаруучу жана сезгенүүгө каршы 
зат катары сунуш кылынат. Майдаланган тамырды (15— 20 г) бир стакан сууга 10 
мин. кайнатып, чыпкалап, күнүнө 4—5 жолу кашык менен ичүү сунуш кылынат. 
БӨРҮ КАРАГАТ — жапайы бадал өсүмдүк. СССРдин Европа бөлүгүндө, Крым, 
Кавказ, Орто Азияда кеңири таралган. Көбүнчө тамыры, жалбырагы, мөмөсү 
дарылык касиетке ээ. Мөмөсү органикалык кислоталарга — лимон, алма 
кислоталарына, Е, С, К витаминдерге бай. Бышып жетилбеген мөмөсүндө, 
жалбырагында, тамырында алколоиддер бар. Мөмөсү сергитүүчү, сеп алдыруучу, 
тердетүүчү, заара чыгаруучу дары катары пайдаланылат. Гүлдөп бүтөрү менен 
жыйналган жалбырагы көлөкө жерге же үй чатырына кургатылат. Кургатылган 
жалбырактын тундурмасы боор, бөйрөк ооруларында, өзгөчө өттүн таш 
оорусунда кеңири колдонулат. 
ГҮЛКАН (алтей) нымдуу шалбааларда, бадалдын арасында, суу жээктеринде өсөт. 
Аны атайы совхоздордо өстүрөт (Украина, Кубань). Дары катары тамыр-сабагы 
менен тамыры колдонулат. Ал жазында же күзүндө чогултулат. Андан алынган 
дары дем алуу жолдору сезгенгенде жана какырык чыгаруучу зат катары 
колдонулат. 
ДОЛОНО — жапайы өсүмдүк. Мөмөсүнүн экстракты менен гүлүнүн ачытмасы 
жүрөк-кан тамыр системасынын айрым ооруларын дарылоодо колдонулат. 
ЖӨРГӨМҮШ — бир жылдык чөп өсүмдүк. Кыргызстандын бийик тоолорунда, 
шалбааларында, саздарда өсөт. Медицинада гүлдөгөн мезгилде жыйналган чөбү 
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гинекологиялык практикада кан токтоткуч, заара айдама дары катары, ичеги-
карын ооруларында, сыздоокто пайдаланылат. 
Жүгөрү, жүгөрү чачысы — бир жылдык эгилме өсүмдүк. Сотосу бышып 
жетилгенге чейинки жүгөрүнүн чачысы дары катары пайдаланылат. Анын 
тундурмасы жана суюк экстракты боор ооруларында (холецистит, холангит, 
гепатит), ошондой эле кан токтотуучу, заара айдама дары катары колдонулат. 
Майда чачыгын (10—15 г) 1 стакан кайнак сууга демдеп ичүү керек. 
ИТ МУРУН — жапайы жана эгилме өсүмдүк. Токой четинде, бадалдардын 
арасында, суу жээктеринде өсөт. Дары сырьёсу катары мөмөсү пайдаланылат. Аны 
күздөн баштап кышка чейин жыйнап алса болот. Мөмөсүндө С жана башка 
витаминдер бар. Ит мурун препараттары витамин катары жана тамак сиңирүүнү 
жакшыртуу үчүн сунуш кылынат, боор жана өт ооруларында сезгенүүгө каршы 
колдонулат. 
ИТ УЙГАК — бир жылдык чөп өсүмдүк. СССРдин бардык жеринде кездешет. Анын 
чөбү дарылык касиетке ээ. Балдарды киринтүүдө — антисептик каражат; 
диатезди дарылоо үчүн да колдонулат. Ит уйгактын суу маңызы боор, көк боор 
ооруларында, ар кандай тери борусунда пайдаланылат. Майдаланылган 15 г 
чөптү 1 л кайнак сууга бир түнгө чылайт да, чыпкаланган маңызын жарым 
кашыктан күнүнө 3—4 жолу ичсе болот. 
КААКЫМ — көп жылдык чөп өсүмдүк. Суу жээгинде, жолдун боюнда, огороддо, 
талаа-шалбааларда жана башка жерде өсөт. Медицинада каакымдын тамыры 
дары катарында колдонулат. Элдик медицинада кургатылган тамырын жана 
чөбүн демдеп өт баштыкчасынын оорусуна жана тамакка табитти жогорулатуучу 
дары катары, ошондой эле тамак сиңирүү бездеринин секрециясын ылдамдатуу 
үчүн да колдонулат. 10 г чөптү жана тамырын бир стакан кайнак сууга чылап 
тундуруп, чыпкалап күнүнө 5—6 жолу кашык менен ичет. 
КАЗ ТАМАН — көп жылдык чөп өсүмдүк. Тамыр сабагы жакшы өөрчүгөн. Каз 
таман ачык нымдуу жерлерде, бадалдардын арасында өсөт. Медицинада тамыр-
сабагы жана тамыры колдонулат. Аны күзүндө (август—сентябрь) же жазында 
(март — май) жыйнап алат. Андан алынган препарат ичегикарындын 
сезгенүүлөрүн дарылоодо, ангина, оозул болгондо оозду чайкоо жана кан 
токтотуучу зат катары, ошондой эле түрдүү гинекологиялык ооруларда 
колдонулат. 20 г кургатылып, майдаланган тамыр-сабагын 0,5 л сууга 10 
мин.кайнатып, чыпкалап күнүнө 3 жолу бир кашыктан ичилет. 
КАЗ ТАҢДАЙ — көп жылдык тамыр сабактуу чөп өсүмдүк. Биздин өлкөдө кеңири 
таралган; токой, талаа шалбааларда өсөт. Кыргызстанда азия жана биберштейн 
каз таңдайы кеңири тараган. Медицинада каз таңдайдын чөбү жана топ гүлү дары 
катарында колдонулат. Жалбырагында жана гүлүндө эфир майы, ачуу даамды 
берүүчү — алкалоид, витамин К, уксус, кумурска кислотасы бар. Каз таңдайдын 
чөбүнүн ачытылган маңызы гастритте, тамакка табитти жогорулатуу жана кан 
агууну токтотуу үчүн пайдаланылат. 
КЫЗЫЛ МЫЯ — жапайы өсүмдүк. Тамыр-сабагынан жана тамырынан какырык 
чыгаруучу жана ич алдырма, ошондой эле сезгенүүгө жана спазмга каршы 
колдонулуучу каражат алынат. 
МЭЭР ЧӨП (женышень) — көп жылдык чөп өсүмдүк. Тамыры жоон, маңыздуу, 
адамдын тулку боюна окшошуп кетет, ошондуктан кытайча «женьшень» — киши 
тамыр деп аталат. Кытайдын түндүк чыгышында, СССРде — Приморье, Хабаровск 
крайында, Уссириянын токойлорунда кездешет. Мээр чөптүн тамыры 
медицинада кеңири колдонулат. Андан алынган дары (тундурмасы, күкүмү) 
артерия кан басымы төмөндөгөндө, өтө чарчаганда, неврастенияда сергитүүчү 
каражат катары, ошондой эле адамдын ишке жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн 
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жүрөк-кан айлануу системасынын бузулушунда, жыныс бездеринин иши 
начарлаганда колдонулат. 
МЫШЫК ТАМЫР — СССРдин бардык райондорунда кеңири таралган. 
Токойлордо, суу өрөөндөрүндө, талаада, бадал арасында өсөт. Азыр колдо 
өстүрүлөт. Дары катары тамыры, тамыр-сабагы колдонулат. Аны жайдын 
аягында жана күзүндө чогултуп алат. Андан алынган ачытма жана экстракт сеп 
алдыруучу каражат катары пайдаланылат. 
ӨГӨЙ ЭНЕ-ӨЗ ЭНЕ — көп жылдык чөп өсүмдүк. СССРдин Европа бөлүгүндө, 
Кавказда, Сибирде, Орто Азиянын тоолорунда кеңири таралган. Биздин 
республикада Чүй өрөөнүндө, Ала-Тоо, Алай тоо кыркасында, Борбордук Тянь-
Шанда өсөт. Медицинада кургатылган жалбырагы жана топ гүлү кайнатып же 
ачытып, какырык чыгаруучу дары катарында колдонулат. Аны июнь — июль 
айында чогултуп, ачык абада, бөлмөдө, үй чатырында тез-тез которуп кургатат. 
ӨЧПӨС ГҮЛ — көп жылдык чөп өсүмдүк. СССРдин Европа бөлүгүндө, Орто Азияда, 
Кавказда, кумдак топуракта, шагылдуу күңгөйдө өсөт. Медицинада боор 
ооруларын, өт жолдорунун ооруларын дарылоодо гүлү колдонулат. Гүлүнөн суюк 
экстракт — фламин дарысы алынат. 10 г гүлүн бир же бир жарым стакан кайнак 
сууга демдеп, чыпкалап, жарым стакандан жылуу бойдон тамактануунун алдында 
күнүнө 3 жолу ичсе болот. 
САРЫ ЧАЙ ЧӨП — көп жылдык чөп өсүмдүк. СССРдин Европа бөлүгүндө, 
Кавказда, Батыш Сибирде, Орто Азияда көп таралган. Шалбааларда, адырларда, 
суу жээктеринде, токой четинде өсөт. Медицинада дары катарында анын чөбү 
колдонулат. Чөбүн гүлдөп жаткан мезгилде чогултуп алуу керек. Бул чөптүн 
маңызын ич өткөктө антисептик (микробдорду жок кылуу), кан токтотуучу, нерв 
системасын тынчтандыруучу, сергитүүчү дары катары, ошондой эле стоматит 
жана башка ооруларда колдонулат. Чөптөрүнөн алынган дарылар түрдүү тышкы 
жарааттарды, өзгөчө күйүктү, ошондой эле өт, заара айдама зат катары жана 
сезгенүү ооруларын дарылоодо пайдаланылат. 
ТЕҢГЕ ГҮЛ — бир же көп жылдык өсүмдүк. Медицинада анын топ гүлү кеңири 
колдонулат. Гүлдөн алынган тундурмасы жана майы ириңдеген жараатта, 
күйүктө, карындын жарасында, ангинада (тамакты чайкоо үчүн) пайдаланылат. 
ЧАЛКАН — көп жылдык өсүмдүк. Бардык жерде кездешет. Анын жалбырагы 
дарылык касиетке ээ. Жалбырагы жайында гүлдөгөн убакта жыйналып көлөкөдө, 
үй чатырында кургатылат. Кургатылган жалбырагы медицинада кан токтоткуч, 
жараатта, витамин жетишпегенде пайда болуучу ооруларда колдонулат. Элдик 
медицинада чалкандын маңызы кызыл жүгүрүк, бөйрөк, табарсык жана боор 
оорусунда пайдаланылат. 
ЧЕКЕНДЕ — жапайы өсүмдүк. Өркүнү муунактуу. Чекенденин гүлдөгөн жана мөмө 
байлаган учурдагы жашыл бутактары дарылык касиетке ээ. жаш бутактары эрте 
жазда, жайында жыйналат. Чекенденин кургатылган жашыл бутакчаларынан 
эфедрин алкалоиди алынып, таблетка, порошок, суюктук түрүндө кан тамырды 
тарытуучу дары катары колдонулат. 
ЧЫЧЫРКАНАК — Сибирь, Кавказ, Казакстан жана Орто Азияда өскөн тикендүү 
өсүмдүк. Көлмөлөрдүн жээгинде, саздуу шалбааларда өсөт. Мөмөсү Е, С, В, В, 
витаминдерине, каротин, аскорбин кислотасы, органикалык кислоталарга бай. 
Чычырканак мөмөсүнөн чычырканак майы алынат. Майында А, Е витаминдери, 
олеин, линол кислотасы бар. Чычырканак мөмөсү кеч күздө, суук түшө 
баштаганда жыйналат. Чычырканак майы гастрит, карын, он эки эли ичегинин 
жарасында, кызыл өңгөч рагында, денедеги күйүктү, үшүктү дарылоодо, 
гинекологияда пайдаланылат. 
ШАЛФЕЙ — эгилме өсүмдүк. Жалбырагы дары сырьёсу катары керектелип, 
гүлдөө алдында чогултулат. Жогорку дем алуу жолдору менен ооздун былжыр 
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челинин сезгенүүлөрүн дарылоо жана дезинфекциялоо үчүн чайкоочу препарат 
алынат. 
ДАРЫ ФОРМАЛАРЫ — дары заттар дын колдонууга ыңгайлуу формалары. Алар 
аптекада же химиялык— фармацевтикалык заводдордо жасалат. Д. ф. суюк, 
жумшак жана катуу болуп бөлүнөт. Бир эле дары заты түрдүү Д. ф-нда жасалышы 
мүмкүн. Суюк Д. ф-на эритмелер, маңыздар, тундурмалар, былжырлар, 
эмульсиялар, суспензиялар, микстуралар кирет.  
ЭРИТМЕЛЕР — катуу же суюк заттар ар кандай эриткичтерде эритилгенден 
пайда болгон суюктуктар. Көп учурда эриткич катары дистилляцияланган суу, 
кээде этил спирти, глицерин, суюк майлар (зайтун, күн карама жана башка 
майлары) колдонулат. Эритмелер тунук болот. Алар ичүүгө, инъекция түрүндө, 
чайкоого, тамчылатканга (көзгө, мурунга) жана башка колдонулат. Ичүүгө 
колдонулуучу эритмелер аш же чай кашык менен өлчөнөт. 
Уулуу же күчтүү заттардан жасалган эритмелер тамчы менен өлчөнөт.  
МАҢЫЗДАР. Өсүмдүк сырьёсун (жалбырак, гүл, кабык жана башка) белгилүү 
мөөнөттө температурасы 100°С сууга чылоодон өсүмдүктөрдүн дары заттары 
суюктукка чыгат. Алар менен кошо кээ бир кошумча заттар (кант, танин жана 
башка) да чыгат. Маңыздар тез (3—4 күндө) бузулгандыктан алар аптекадан 
берилерде аз өлчөмдө (200 млге чейин) жасалат. Үйдө салкын жерде сакталат. 
Ичүүгө жасалган маңыздар кашык менен өлчөнөт. Бул Д. ф-н чайкоого, жуунганга 
да колдонсо болот.  
ТУНДУРМАЛАР (настойкалар) — дары өсүмдүк сырьёсун спиртке, спирт менен 
сууга же спирт менен эфирге чылоодон алынган тунук суюктуктар. Алар 
химиялык-фармацевтикалык заводдордо белгилүү технол. норма боюнча 
жасалат. Тундурмалар тамчылатып ичилет, көпкө сакталат. Караңгы жерде бөлмө 
температурасында бек жабылган айнек идиште сактоо зарыл.  
ЭКСТРАКТТАР тундурмалардан даярдалып, коюу болот. Коюулугуна жараша 
суюк, коюу, кургак болуп бөлүнөт. Экстракттар ичкенге берилет; суюгун 
тамчылатып өлчөйт, коюу жана кургагы катуу түрүндө колдонулат.  
БЫЛЖЫРЛАР — коюу жана илээшкек суюктуктар. Алар сууга ар кайсы илээшкек 
заттарды (мисалы, өрүктүн чайыры, зыгырдын уругу жана башка) 
аралаштыруудан пайда болот. Былжырлар тери менен былжыр челдерди жука 
плёнка менен каптап, аларды түрдүү дүүлүктүргүчтөрдүн таасиринен сактайт, 
ошондуктан алар суюк Д. ф-на кирет.  
ЭМУЛЬСИЯЛАР — сууда эрибеген суюктуктардын (мисалы, майлар) эң майда 
бөлүкчөлөрү калкып жүргөн суюк Д. ф-нын түрү. Табигый майлуу эмульсияга сүт 
кирет. Эмульсия суюк майды (касторка, бадам майы жана башка) сууга 
аралаштыруудан алынат. Майды эң майда бөлүкчөлөргө ажыратып, аралаштыруу 
үчүн эмульгаторлор колдонулат. Эмульсия ичкенге же сыйпоого, компресске 
жарайт. Алар туруксуз, 3—4 күнгө гана жасалат. Эмульсия салкын жерде сакталат 
жана ичерде чайкап аралаштыруу зарыл.  
СУСПЕНЗИЯЛАР — майдаланган дары заттардын бөлүкчөлөрү кандайдыр 
суюктукта эрибей калкып жүрүүчү суюк Д. ф. Аларды ичерде же териге сыйпарда 
чайкап аралаштыруу керек.  
МИКСТУРАЛАР — суюк жана катуу дары заттардын аралашмасы. Алардын 
составына маңыздар, тундурма, экстрактар, эмульсиялар, сууда эрүүчү же 
эрибөөчү күкүмдөр кирет. Эрибеген же оңой эрибеген заттардан турган 
микстураларды колдонордо чайкап аралаштыруу, ошондой эле салкын жерде 
сактоо керек. 
Жумшак Д. ф-на дары майлар, линименттер, паста, шамчалар кирет.  
ДАРЫ МАЙЛАР — бир өңчөй, бүртүксүз жумшак массалар. Алардын составына 
дары заттар жана дары майдын негнзи (формага келтирүүчү заттар) кирет. Дары 
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майдын негизин вазелин, ланолин (койдун жүнүн жууганда чыгуучу зат), 
парафин, мом жана башка түзот. Дары майлар (териге же көзгө, мурунга) 
сыйпоого колдонулат. Кээде тери аркылуу жеңил сиңүүчү дарыларды берүү үчүн 
да дары майлар жасалат. Алар ички органдардагы патологиялык процесске 
таасир этүүчү максатта сыйпалат. Дары майлар оозу бекитилген банка же сыкма 
идиште салкын жерде сакталат.  
ЛИНИМЕНТТЕР (суюк дары майлар) — коюу суюктук же дене температурасында 
эрүүчү килкилдек масса. Суюк дары майлардын составына түрдүү суюктуктар 
(хлороформ, өсүмдүк майлары жана башка) жана илээшкек заттар (мисалы, ак 
кайыңдын кара майы) кирет. Линименттер негизинен териге сыйпалат.  
ПАСТАЛАР — дары майлардын түрү. Анда кургак заттар 25%тен 65%ке чейин 
болуп, абдан коюу келет. Пасталардын кургатуучу касиети болгондуктан 
сезгенүүгө каршы таасир берет. Ошондуктан пасталар жарадан ириң чыгып, 
операция болгон жердин орду сууланганда колдонулат.  
ШАМЧАЛАР дозаланган Д. ф-на кирет, башкача айтканда дары майларындай 
жасалбастан дозага (өлчөмгө) бөлүнүп жасалат. Бөлмө температурасында алар 
катуу; дене температурасында эрийт. Алар дарыдан жана шам негизин түзүүчү 
заттардан турат. Шамчалар жатын кынына жана көтөн чучукка киргизилүүчү 
болуп бөлүнөт. Алар аялдын жыныс органдарынын ооруларында, ошондой эле 
бойго бүтүрбөө максатында пайдаланылат. 
Көтөн чучукка киргизилүүчүлөр көтөн чучуктун ооруларында түздөн түз таасир 
этүүгө жана ички органдардын ооруларында колдонулат. Алар кургак жана 
салкын жерде, парафинделген кагазга, целлофанга оролуп сакталат. Кургак Д. ф-
на күкүм, гранул, таблетка, дражё, пилюлялар кирет.  
КҮКҮМ — чубурма касиети бар кургак Д. ф-нын бири. Эки түрдө колдонулат. 
Сыртка колдонулуучу күкүм эң майда, жарага же былжыр челге себилет. Ичүүгө 
берилүүчү күкүм дозаланган (белгилүү өлчөмгө бөлүнгөн) жана дозаланбаган 
болот. Дозаланбаган күкүм уусуз дарылардан (мисалы, натрий гидрокарбонаты, 
магний кычкылы) жасалып, врачтын көрсөтмөсү боюнча аш кашыктан 
(минералдуу суу менен) ичилет. Дозаланган күкүмдөр аптекада парафинделген 
же пергамент кагазга салынат.  
КАПСУЛАЛАР — дозаланган күкүмү же коюу Д. ф-н салуучу атайын жасалган 
капчалар. Капсулалар желатинден жана крахмалдан жасалып, даамы, жыты 
жаман же ичеги-карын жолдорунун былжыр челин дүүлүктүрүүчү заттар 
салынат. Капсуланы бүтүндөй жутуу керек.  
ТАБЛЕТКА — фармацевтикалык заводдордо атайын автоматтар менен 
пресстелген күкүм. Формасы тегерек, сүйрүрөөк, жалпак же эки жагы жалпак 
дөмпөйгөн пластина түрүндө болот. Таблетка ичүүгө ыңгайлуу келип, көпкө 
сакталат, жагымсыз даамы да көп билинбейт. Таблеткалар бүтүндөй жутулат, 
кээде гана майдалап ичилет. Кээ бир таблеткалардын (нитроглицерин, изадрин 
жана башка) составындагы заттар ооз көңдөйүнүн былжыр челинен жакшы 
сиңилет, ошондуктан аларды тилдин астына салып, түгөнгөнчө жутпай коюу 
зарыл.  
ДРАЖЕ — дары жана кошумча заттарды канттуу гранулдардын үстүнөн кабат-
кабат жабуу менен алынуучу кургак Д. ф. Драже тоголок, жылма, түсү бир өңчөй 
(боёктун өңүнө жараша) болот. Ал бүкүлү жутулат.  
ПИЛЮЛЯЛАР бир өңчөй массадан жасалган тоголок формадагы кургак дары. 
Ичүүгө берилет. Пилюлялар аптекада даярдалат. Алар дары жана пилюля 
даярдалуучу кошумча заттардан (крахмал, ак чопо, глицерин жана башка) турат. 
Катуу Д. ф-нын өзгөчө бир түрүн дары чөптөр түзөт. Алар майда тууралган дары 
өсүмдүктөрдөн турат, кээде туз, эфир майы жана башка кошулат. Ооруган жерге 
басуу үчүн дары чөпкө ысык суу куюп, коюу масса пайда болгондон кийин 
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чүпүрөккө ороп, керектүү жерге басылат. Кээде керектүү темп-рада ысытылып, 
кургак колдонулат. Ичүүгө кайнатма, маңыз да жасаса болот. Дары чөп кагаз 
пакетте кургак жерде сакталат. 
Инъекция түрүндөгү Д. ф-на эритме суспензия, эмульсия, ошондой эле 
стерилденген күкүм (алар стерилденген эриткичтерге дарыны куярда эритилет) 
кирет. Бул Д. ф. стерилдүү түрдө гана чыгарылат жана алар тери астына, булчуңга, 
венага, артерияга ийне менен куюлат. Инъекция түрүндөгү Д. ф-н үйдө 
медициналык персонал (медициналык сестра, фельдшер) гана жасайт. 
ДАРЫЛАРДЫ САКТООшондой Ар бир үй-бүлөдө үй аптечкасы бар. Эгер дары 
үйдө көпкө турса, алар күн нурунун, нымдын, жылуулуктун жана башка 
таасиринен бузулуп, кээде таасирсиз же уулуу продуктулар пайда болот. 
Ошондуктан дары сактоо эрежелерин колдонуу өтө зарыл. 
Бардык дарынын этикеткасы болот. Заводдон чыккан этикеткасында дарынын 
канча убакытка жарай тургандыгы белгиленет. Эгер ал мөөнөт берилбесе, аны 5 
жылдан көп сактоого болбойт. Дарынын этикеткасында мындан башка сактоо 
шарты (салкын, күн тийбеген жерде сактоо) белгиленген. Дарынын 
этикеткасында «Уу», «Абайлап колдонгула», «Оттон сактагыла», «Балдардан 
сактагыла» деген жазуулар болсо, андай дарыларды өзгөчө шартта сактоо зарыл. 
Аптекада даярдалган дарыларды тез пайдалануу керек. Мисалы, көзгө 
тамчылатуучу дарылар, эритмелер, маңыздар аптекадан эки күндөн, эмульсия, 
суспензия 3 суткадан өтпөй, калган дарылар 10 күндүн ичинде алынышы керек. 
Маңыздар тез бузулат, бөлмө температурасында 2—3 күн, муздаткычта 5—6 
күндөй сакталат. Маңыздар бузулганда чаңгылт болуп, үстүнө кебер калкып 
калат. Пенициллинден даярдалган эритмелер, дары майлар бат бузулат, аларды 7 
—10 күндүн ичинде пайдалануу керек. Ар бир жарым жылда аптечкадагы 
дарыларды текшерүү зарыл. Эгерде дарылар этикеткасыз же жазуусу билинбей, 
ошондой эле сырткы көрүнүшү өзгөрүлсө, жарактуу мөөнөтү өтсө, аларды таштоо 
керек. 
Дарыларды туура эмес сактоо кырсыкка учуратышы мүмкүн. Уулуу заттарды, 
ичилүүчү жана сыйпалуучу (балдардыкы өзүнчө) дарыларды өзүнчө бөлүп коюу 
зарыл. Үй аптечкасы үчүн атайын кулпулуу шкаф керек.  
ДЕБИЛДҮҮЛҮК — психикалык өөрчүүнүн кечеңдеши; олигофрениянын жеңил 
түрү. Абстракттуу ой жүгүртүүсү начар болуп, оюна келгенин жасайт. Аларды бир 
аз окууга, айрым эмгек процесстерин үйрөтүүгө болот; көмөкчү мектепте 
окутулат (кадимки мектептерде окуй алышпайт). Жаза жана окуй билишет, кенен 
ой жүгүртө албагандыктан макал-ылакаптын маанисин түшүнүшпөйт, өжөр 
келишет. Кем акылдыктан көзү көргөн нерсени гана эстеп калат. Д-түн 
психиатрияда оор, орточо, жеңил түрү белгилүү.  
ДЕГАЗАЦИЯ — адамдарды уулануудан алдын алуу максатында ууланган 
объектилердеги ууландыруучу заттарды зыянсыздандыруу же жок кылуу. Мында 
ууландыруучу заттар менен булганган жер, курулуш, аба, суу, тамак-аштар, кийим 
жана башка буюмдар тазаланат. Д-да механикалык, химиялык жана 
физикалыкхимиялык жолдор пайдаланылат. Д-нын механикалык жолу уу 
заттарды самын, сода жана башка жуугуч каражаттарды колдонуп, ысык суу 
менен жууп кетирүү, уу заттарды сиңирип алуучу чыпкаларды, эритки^терди 
(бензин, керосин, ацетон жана башка) пайдалануу. Д-нын бул ыкмасын 
колдонгондо ууландыруучу заттар бузулбайт. Д-ны химиялык жол менен 
жүргүзүүдө химиялык заттар жана алардын аралашмалары пайдаланылат. Алар 
ууландыруучу заттар менен реакцияга кирип, уулуулугу аз же уу эмес 
продуктуларды пайда кылат. Бул максат үчүн хлор акиташы, моно-, 
дихлораминдер, жегичтердин суудагы эритмелери жана башка пайдаланылат. Д-
нын химиялык жолу натыйжалуу жана кеңири колдонулат. Д-нын 
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физиологиялык ыкмасында ууландыруучу заттар ысык буу, күйгүзүү менен 
жоготулат. Ошондой эле объектиден ууландыруучу заттар өзүнөн өзү акырындык 
менен бууланып же абанын нымы менен аракеттенишинен бузулуп, табигый Д. 
жүрөрүн унутпоо керек. Бирок бул учурда ууландыруучу заттын таасири анын 
мүнөзүнө, жыл мезгилине, аба ырайына, ууланган материалга жараша болот. 
Мисалы, жайдын ысык күндөрү туруктуу уу заттар менен булганган жерлерге 
(иприт, люизит) терини коргоочу каражатсыз эле 10—12 сааттан кийин барса 
болот, ал эми кышында бул уу заттардын уулуулугу жазга чейин сакталышы 
мүмкүн. Үй шартында атайын дегазациялоочу каражаттар жок болгондо турак 
жайды желдетүү, самындуу суу менен сүртүү, буюмдарды кайнатуу, бензин, 
керосин, ошондой эле соданын эритмеси, жыгачтын күлү жана башка колдонулат. 
Хим. уулануу очогундагы турак үйдүн тегерегин жана ал жердеги объектилерди 
Д. жүргүзгөндөн кийин гана желдетүү керек. Мебелдер кир жуугуч күкүм, 
самындын эритмеси же бензинге нымдалган чүпүрөк менен сүртүлүп тазаланат. 
Үйдүн полу 2 — 3%түү көмүр кычкыл сода же 5%түү жыгач күлүнүн эритмеси 
менен жуулат. Ачык идиштеги суу жана азык заттар колдонулбайт. Хим. уулануу 
зонасындагы майда суулар жана кудуктар дегазацияланат. Д-ны граждандык 
коргонуунун атайын бөлүмдөрү жүргүзөт. Тамак-аш көпкө кайнатуудан кийин 
пайдаланылат. Ич кийим, шейшептер соданын 2%түү эритмесинде 30 мин. 
кайнатылат. 
Д-ны противогаз, резиналанган комбинезон, фартук жана резина кол кап кийип 
жүргүзүү керек. Д. толук эмес жана толук болуп айырмаланат. Толук эмес Д. 
химиялык кол салуу болор замат жумушта колдонулуучу гана объектилерге 
(буюмдарга) жасалат. Бул Д-ны жабыр тарткандар өздөрү жүргүзөт. Толук Д-да 
объектилер бүт бойдон тазаланат. Д. жасаган адамдар санитариялык тазалоодон 
өтөт.  
ДЕЗАКТИВАЦИЯ (деконтаминация)— сырткы чөйрөдөгү объектилерден 
(курулуш, курал, буюм, кийим, суу, тамак продуктулары жана башка) 
радиоактивдүү заттарды жоготуу. Адамдын денесинен радиоактивдүү заттар 
санитариялык тазалоо жолу менен жок кылынат. Д. ядролук курулуштар аварияга 
учураганда, радиоактивдүү заттар менен иштөөдө жана ташууда коопсуздук 
эрежелери бузулуп, чөйрө радиоактивдүү заттар менен булганганда, согуш 
мезгилинде душман ядролук курал колдонгондо анын жабыркатуучу таасирин 
жок кылуу максатында жүргүзүлөт. Радиоактивдүү заттар таасир этүүчү өнөр 
жайларда иштеген жумушчулар пландуу түрдө Д-дан өтүп турат. Коргоочу 
объектини радиоактивдүү заттардан тазалоо — радиоактивдүү булгануудан 
сактоонун бирден-бир жолу. Себеби радиоактивдүү элементтин ажыроосун 
азырынча киши токтото да, акырындата да албайт. Ошондой эле аны 
микроорганизмдер сыяктуу жоготууга же химиялык заттардай нейтралдоого 
болбойт. Д-нын негизги максаты — радиоактивдүү заттар менен булганууну 
мүмкүн болушунча уруксат этилген чекке чейин төмөндөтүү. Бул максатта 
физикалык, химиялык, физикалык-химиялык жана биологиялык ыкмалар 
колдонулат. Радиоактивдүү заттар буюмдун бетине чаң түрүндө түшсө, анда 
физиологиялык ыкма (объектинин бетинен чаңды суу менен жууп, ар кандай 
аппараттар менен тазалоо) колдонулат. Д-нын физиологиялык методу натыйжа 
бербесе, химиялык, физикалык-химиялык ыкма колдонулат. Кийимди Д-лоонун 
жөнөкөй ыкмасы — кийимди күбүп-кагуу жана чаң соргучтар менен чаңын 
сордуруу, атайын кир кетиргич каражаттар менен жууп тазалоо. Суюктукту Д-лоо 
үчүн ион алмаштыргыч чайырлар, көбүктөнтүү, коагуляция, суюлтуу жана башка 
ыкмалар колдонулат. Булардан башка биологиялык чыпкалар да пайдаланылат. 
Д-нын сапаты атайын дозиметриялык жана радиометриялык аспаптардын 
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жардамы менен текшерилет. Д. жүргүзгөн киши сактануу каражаттарын 
пайдаланып, Д-ны бүткөндөн кийин толук санитариялык тазалоодон өтөт.  
ДЕЗИНСЕКЦИЯ — оору козгогучтарды таратуучу, азык-түлүк жана өсүмдүктөргө 
зыян келтирүүчү курт-кумурскаларды, кенелерди жок кылуу. Д. турмуш-
тиричиликте чымын, таракан, кантала, бүргө, биттерди жок кылуу, ошондой эле 
чиркей, кене, желимчилердин чагуусунан сактануу үчүн жүргүзүлөт. Д-лык 
чаралар шарттуу түрдө алдын алуучу жана жок кылуучу болуп бөлүнөт. 
Алдын алуучу Д-лык чаралар турак жайларды таза кармоо, эшик, терезелерди 
тордоо, тамак-ашты жана анын калдыктарын чымын, таракан жана кумурскалар 
кире албаган идиштерге салуу, өздүк гигиенаны сактоо. Ич кийим, шейшептерди 
өз убагында жууп, алмаштырып турса биттер пайда болбойт. Турак жайды, 
кброону таза кармап, такай желдетип турса ал жерге желимчи чиркейлер 
топтолбойт, майда көлмө, арыктарды тазалап, коо, аңды чөөттөрдү көөмп салса, 
чиркейлер азаят. Жок кылуучу чараларга физикалык, химиялык жана 
биологиялык жол колдонулат. Физ. жолдорго кийим, төшөнчү, килем, терезе 
жапкычтарды күбүп,' кагуу, чаң соргучтар менен чаңын сордуруу, чымын, таракан 
кармагычтар, ысык утюг, лампа, кайнак суу жана башка пайдалануу кирет. 
Хим.жол менен жоготууда химиялык каражат катары гексахлоран, ДДТ 
дихлорпинен, хлорофос, карбофос жана башка өсүмдүк инсектициддери — 
пиретрум жана башка колдонулат. Алар эритме, күкүм, аэрозол түрүндө болот. 
Биол. жолдо Д. үчүн курт-кумурска менен кенелердин оору козгогучтары же 
алардын табигый душмандары пайдаланылат. Анын аткарылышы татаал 
болгондуктан азырынча тиричиликте кеңири таралган эмес. _ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ (жугушсуздандыруу) — жугуштуу оорулардын козгогучтарын 
(бактерия, вирустар жана башка) жок кылуу. Д-га дезинсекция (адамга зыяндуу 
курт-кумурска, кенелерди жок кылуу), дератизация (зыяндуу кемирүүчүлөрдү 
жок кылуу) да кирет. Д. күндөлүк (оорулуу жаткан жерде үзгүлтүксүз 
жүргүзүлөт), акыркы (оорулуу ооруканага жаткырылгандан же айыккандан 
кийин) жана алдын алуучу (ыпылас суу, таштандылар, адам көп чогулган 
имараттарды — вокзал, мончо, базар, дүкөндөрдү жугушсуздандыруу) болуп 
бөлүнөт. Д-да механикалык, физиологиялык жана химиялык ыкмалар 
пайдаланылат. Механикалык ыкмага бөлмөнү жууп-тазалоо, кийим, 
төшөнчүлөрдү күбүү, чаң соргуч менен чаңын сордуруу, бөлмөлөрдү актап, 
сырдап, желдетип туруу кирет. Д-нын физикалык ыкмасына кургатуу, күн нуру, 
ультра кызгылт көк нур (сымап-кварцтуу лампа), таштанды, калдыктарды 
өрттөө, металл буюмдарды кызытуу, кайнатуу кирет. Д. камерасында суу буусу 
жана ысык аба пайдаланылат. Химиялык ыкмада кислоталар, жегичтер, хлор 
акиташы, хлорамин, фенол, крезол (лизол, нафтализол), формалин, сулема жана 
башка ар кандай концентрациядагы эритмелер колдонулат. Бир катар жугуштуу 
ооруларда Д-ны үй шартында жүргүзүүгө туура келет. Ичеги инфекциясында 
(дизентерия, ич келте жана башка) бөлмөнү самындап же кир кетиргич 
каражаттар кошулган ысык суу менен тазалап, тез-тез желдетип турат, оорулуу 
колдонгон идиштер соданын 1%түү эритмесине, ич кийим, шейшеп, бет аарчы, 
сүлгүлөр атайын идишке чогултулуп, кир жуугуч күкүм же соданын 2%түү 
эритмесине чыланып, 15 мин. кайнатылат. Оорулууну багууда пайдаланылган 
буюмдарды (жылыткыч, төшөлүүчү клёнка, муз салгыч баштыкча жана башка) 
хлораминдин же бензол хлор фенолдун эритмесине чыланган чүпүрөк менен 
сүртүү керек. Жууркан-төшөктү чаң соргуч же хлорамин эритмесине нымдалган 
щётка менен тазалоо оң. Баш келте, кайталанма келте жана башка менен 
ооругандар жана аны менен бирге болгондордун кийим-кечеси, төшөнчүсү Д-лык 
камерадан өткөрүлөт. Гриппте, кызылчада, паротитте оорулуунун идишаягын 2—
3 жолу ысык суу менен жууп, бет аарчы, сүлгүлөрүн кайнатуу, жаткан бөлмөнү 
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желдетип, полду 2—3 жолу хлораминдин 0,2%түү эритмеси менен сүртүү сунуш 
кылынат. Туберкулёздо оорулуунун жеке түкүргүчү болуп, бир аз суу куюп алып, 
түкүргүч толгондо ага 10 г кургак хлор акиташын салып коюп, бир сааттан кийин 
төгүү керек. Идиш-аягын, сүлгү, ич кийим, шейшептерин 15 мин кайнатуу зарыл. 
Мебелдерди керосин же «Полироль», «Глянец» жана башка суюктуктарына 
нымдалган чүпүрөк менен сүртүү керек. 
ДЕЗИНФЕКЦИЯЛООЧУ КАРАЖАТТАР айлана-чөйрөдөгү оору козгоочу 
микроорганизмдерди жок кылуу үчүн пайдаланылат. Хим. каражаттарды 
тандоодо, анын өлчөмүн, концентрациясына жугушсуздандыруу узактыгын 
белгилөөдө оору козгогучтун касиети жана дезинфекциялануучу объекттин 
өзгөчөлүгү эске алынат. Көп колдонулуучу химиялык Д. к-га хлорамин, хлордуу 
акиташ, кальций гипохлорити, формалин кирет. 
Хлорамин — ак (же саргыч күкүм; күңүрт, оозу жабык айнек идиште же 
полиэтилен баштыкчада караңгы жерде сакталат. Көбүнчө 0,2—3%түү эритме 
түрүндө турак жайларды, идиш-аякты жана башка дезинфекциялоого (30—60 
мин.) пайдаланылат. Хлорамин эритмесин күңүрт жабык идиште 15 күнгө чейин 
сактоого болот. 
Хлордуу акиташ— ак күкүм; жарыктын, жылуулуктун, нымдын таасиринен тез 
бузулат, аны аба, жарык өтпөгөн, дат баспаган идиште темпрасы 20°Сден ашпаган 
кургак жайда сактайт. Кургак (оорулуунун заңына 1 саатка сээп коёт) жана 10—
20%түү эритме (хлор-акиташ сүт) түрүндө дааратканаларды, таштанды төгүлгөн 
жерлерди дезинфекциялоо, дубалдарды актоо үчүн колдонулат; 0,5—1%түү 
эритмесин турак жайларды, үй буюмдарын, идиш-аякты жана башка 
дезинфекциялоо үчүн пайдаланат. Хлордуу акиташтын эритмеои көпкө 
сакталбайт, ошондуктан аны пайдаланарда даярдап алган дурус. Кездеме менен 
металл (сырдалбаган) хлордуу акиташтын жана анын эритмесинин таасиринен 
жараксыз болуп калгандыктан аларды башка химиялык каражаттар менен 
жугушсуздандырат. Нымдуу, начар желдетилген жайларда да хлордуу акиташты 
колдонуу сунуш кылынбайт. 
Кальций гипохлорити— ак кристалл күкүм. 0,1 — 1%түү эритмесин идиш-
аякты, ваннаны, кол жуугучтарды жана башка дезинфекциялоого, ошондой эле 
оорулуунун заңын жугушсуздандыруу үчүн кургак колдонот. 
Формалин формальдегиддин кескин жыты бар 40%түү эритмесй камералык 
дезинфекциялоодо, ошондой эле теринин грибок оорусунда бут кийимдерди жана 
мээлейди дезинфекциялоо үчүн колдонулат, к. Дезинфекция.  
ДЕЗОДОРАЦИЯ — жагымсыз жыттарды жок кылуу. Жагымсыз жыттар ар кандай 
таштандылар, киши жана жаныбарлар бөлүп чыгарган заттар, тамак-аш 
азыктары жана башка чирип ажыраганда пайда болот. Жагымсыз жыттар 
жылчыксыз жабылган жана начар желдетилген имараттарда болот. Кээ бир өнөр 
Жай ишканаларында (айрыкча тери, химиялык өнөр жайларда) өзгөчө жыттар 
байкалат. Имарат ж.б. объектилерди пайдалануунун санитариялык эрежелерин 
бузганда, коммуналыктиричилик объектилерин кир кармаганда, чала 
желдеткенде, өздүк гигиенаны сактабаганда жагымсыз жыттар пайда болот. 
Жагымсыз жытты болтурбоо үчүн азык-түлүктү туура сактоо, таштанды жана 
булганычтарды убагында жок кылуу, даараткана, таштанды түтүгүн туура 
санитариялык нормада колдонуу, турак жайларды, ишкана имараттарын таза 
кармоо, жеткиликтүү желдетүү, өздүк гигиенаны сактоо керек. 
Жаман жыттанган таштандыны алып чыгуу кыйынчылыкка турса (транспорт 
жок болуп), желдетүүгө, жууп салууга мүмкүнчүлүк болбосо Д-нын химиялык 
жана физиологиялык жолдору колдонулат. Анда чириген массанын үстүнө 8—10 
см калыңдыкта топурак, кум, чым көң же хлордуу акиташ ташталат. Хлордуу 
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акиташ чириткич микробдорду өлтүрүүчү касиетке ээ. Бул Д-лык каражат 20%түү 
эритме түрүндө колдонулат. 
Үй шартында даараткана, ваннаны Д-лоо үчүн марганцовканын 0,5—-1,0% түү 
эритмесин жана суутек өтө кычкылын колдонсо болот. 
Адамдын денесинин, оозунун жана бутунун жагымсыз жыттарын (тердин жыты, 
шыбоо, колоңсо жана башка) жоготуу максатында атайын чаралар көрүлөт. К. 
Ооздун жыты, Терчилдик.  
ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИН КИСЛОТАСЫ, ДНК — нуклеотиддерден турган 
биополимер; нуклеин кислоталарынын бири. Ал ар бир организмдин клетка 
ядросунда бар. ДНК тирүү организмдин түзүлүшү, өөрчүшү жана жеке касиеттери 
жөнүндөгү генетикалык информацияны сактап, укумдан тукумга берет. ДНКнын 
молекуласы полинуклеотид тизмегинен түзүлгөн кош спиралдан турат. Ал 
тизмек 4 түрлүү көп сандаган нуклеотиддерден түзүлөт. Анын составына азот 
негиздери (аденин гуанин, цитозин, тимин), канттуу бөлүк (дезоксирибоза) жана 
фосфор кислотасы кирет. 
 

  

ДНК молекуласынын бир 
бөлугүнүн түзүлүш схемасы. 
Азоттуу негиздер: А — 
аденин, Т — тимин, Г — — 
гуанин, Ц — цитозин. 
Атомдор: Ф — фосфат, ДЗ — 
дезоксирибоза. 

 
ДНК чынжырчасында катар жайгашкан 3 нуклеотиддердин айкалышы (триплет 
же кодон) генетикалык кодду түзөт. ДНК чынжырчасындагы ңуклеотиддердин 
ырааттуулугунун бузулушу организмдин тукум куума өзгөргүчтүгү — мутацияга 
алып келет. ДНК гендин өзгөчөлүгүн жана химиялык касиеттерин белгилейт. 
ДНКнын молекуласы организмдин ар бир клеткасынын ядросунда туруктуу 
өлчөмдө болот. ДНКнын туруктуулугу генетикалык информацияны кийинки 
муундарга так берүүнү камсыз кылат. Клетка бөлүнгөндө ДНКнын 
молекуласынын кош чынжыры ажырап, ар бир чынжырынан баштапкы 
молекулага так окшош кош чынжырлуу молекула пайда болот. ДНКнын 
молекуласынын түзүлүшүн табуу жана аны өзгөртүү жаныбарлар, өсүмдүктөр, 
микроорганизмдерде тукум куума өзгөрүүлөрдү алууга, ошондой эле тукум куума 
кемтиктерди оңдоого жол берет. 
ДЕКОМПРЕССИЯЛЫК ООРУЛАР көбүнчө суучулдар (терең сууга түшкөндө), 
учкучтар, кессондогу жумушчулар (кессон оорусу) жогорку басымдуу зонада 
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болгон мезгилде каны жана ткандары азот менен өтө каныккандан болот. 
Жогорку басымда киши дем алып жаткан абадагы жана ткандагы азот бирдей 
деңгээлге жетмейинче ткандар азот менен каныга берет. Бул процесс адатта бир 
нече саатка созулат. Учкучтар, суучулдар, кессончулар иштей турган демейдеги 
басымда ткандын азот менен каныгуусу алардын организмине терс таасирин 
тийгизбейт (жумуш эрежеси бузулбаса). Бирок жогорку (4 атчмдан жогору) 
басымда делөөрүү, галлюцинация, унутчаактык пайда болот. 10 агжда эстен 
танышы мүмкүн. 
Д. о-дын бирден-бир себеби — канда азоттун көп топтолушунан жана анын 
өпкөнүн альвеоласы аркылуу тез чыгып кетпегенинен болгон майда кан 
тамырларга жел толуп бүтөлүшү. Организмдин ткандары үшүп калганда кан 
айлануунун бузулушу да Д. о-дын маанилүү себеби болуп эсептелет. Оорунун 
алгачкы белгилери жогорку басымдуу зонадан чыккандан кийинки бир саат 
убакыттын ичинде байкалат. Кишинин териси кычышып, муундар, сөөк, 
булчуңдар жабыркап ооруйт, ткандар шишийт. Нерв системасы жабыркаса баш 
айланат, кулак тунуп, эстен танат, кусат, алы кетип, кээде шал болушу ыктымал. 
Жүрөк жана мээ кан тамырлары бүтөлүп калса, өлүмгө учуратат. Оорунун алдын 
алуу үчүн жогорку басымдуу зонадан чыгуунун туура режимин сактоо, суучулдар, 
кессончулар, учкучтар пайдалануучу атайын жабдууларды текшерип туруу, 
алардын ден соолугуна дайыма көз салуу керек. 
ДЕМ АЛУУ — организмдин айлана чөйрөдөн кычкылтекти алып, аны 
кычкылдануу процессине пайдалануу жана организмден көмүр кычкыл газын 
бөлүп чыгаруучу процесстердин жыйындысы. Бул процессте организмдин 
тиричилигине керектүү энергия бөлүнүп чыгат. Бир клеткалууларда жана 
жөнөкөй түзүлүштүү организмдерде Д. а. дененин үстүңкү бети аркылуу өтөт. 
Татаал түзүлүштүү жаныбарларда жана кишиде сырткы Д. а. атайын дем алуу 
органдары, ткандык Д. а. кан аркылуу жүрөт. Кишиде сырткы Д. а. 
өпкө аркылуу гана ишке ашат. Организм кабыл алган кычкылтектин 1 — 1,5%и 
гана тери жана тамак сиңирүү жолу аркылуу сиңет. Адамдын Д. а-су атмосфера 
абасы менен өпкө альвеола абасынын ортосундагы алмашууну (сырткы Д. а.), 
альвеола абасы менен кандын ортосундагы газ алмашууну, кан аркылуу газдарды 
ташуу, кан менен ткандын ортосундагы газ алмашууну жана клеткалык Д. а-нун 
механизмин камтыйт. Адам тынч турганда 1минутада (16—20 жолу Д. а. 
кыймылын жасап) 6—9 л абаны дем алып, кайра чыгарат; ушундай эле көлөмдөгү 
кан (5л) бул мезгилде өпкөнүн майда кан тамырлары (капиллярлары) аркылуу 
өтөт. Өпкөнүн альвеолаларындагы кычкылтек өпкө капиллярындагы канга, ал 
эми көмүр кычкыл газ тескерисинче кандан өпкөнүн альвеолаларына, башкача 
айтканда өпкө альвеолаларында кычкылтектин концентрациясы өпкөгө келген 
(капиллярдагы) кандыкынан жогору болгондуктан кычкылтек канга өтөт, ал эми 
канда көмүр кычкыл газынын концентрациясы жогору болгондуктан өпкө 
капиллярынан альвеолага, андан сыртка чыгат. Андан кийин кычкылтек кандын 
агымы менен ткань жана органдарга келип, кандан бул ткандардын жана 
органдардын клеткаларына өтөт. Клеткалар тынымсыз иштегендиктен 
кычкылтекти тынымсыз талап кылат жана көмүр кычкыл газын бөлүп чыгат. 
Клеткадагы кычкылтек концентрациясы кандагы кычкылтек 
концентрациясынан дайыма төмөн, ал эми көмүр кислотасынын концентрациясы 
дайыма жогору болот. Ошентип кычкылтек өпкөдөн ткандарга чейин, жогорку 
концентрациялуу чөйрөдөн төмөнкү концентрациялуу чөйрөнү көздөй жылып, 
акыры клеткаларда керектелет. Ал эми көмүр кычкыл газы органдан 
концентрациясы аз канга өтүп, өпкөгө келет, андан сыртка чыгат. Мындан 
тышкары организмде дем алуу кошумча механизмдердин жардамы менен да 
ишке ашырылат. Кандын суюк чөйрөсүндө (кан сары суусу) газдар начар эрийт. 
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Мындай кыйынчылыкты кандагы өзгөчө зат — гемоглобин жеңилдетет. 
Гемоглобин кан суюктугуна караганда кычкылтекти 70 эсе, көмүр кычкыл газды 
20 эседен көп байланыштырат. 
Өпкөгө келген кычкылтек өпкө капиллярындагы канга, андан эритроцитке өтөт. 
Эритроциттеги гемоглобин кычкылтек менен кошулуп, оксигемоглобинди пайда 
кылат. Мунун натыйжасында эритроциттеги кычкылтек азайып, кычкылтектин 
жаңы молекуласынын келишине шарт түзөт. Ошентип кан өпкө капилляры 
аркылуу өтүп жаткан мезгилде эритроциттер кычкылтекти өзүнө тартып алып, 
канда кычкылтектин концентрациясы жогорулайт. Өпкөдө, башкача айтканда 
кычкылтек концентрациясы жогору жерде оксигемоглобин пайда болот. Ал эми 
кычкылтек концентрациясы төмөн ткандарда оксигемоглобин ажырап, бошогон 
кычкылтек ткандарга сиңет. Борбордук нерв системасындагы Д. а. борбору Д. а-
нун ылдамдыгын, тереңдигин башкарат. Сырткы Д. а-ну организмдин талабына 
ыңгайлаштырат. Сырткы Д. а-нун натыйжалуулугу көп учурда кишинин 
кемтигине байланыштуу (бүкчүйүп жүргөндөрдө аз). Атайын машыгуунун, 
мисалы, дем алдыргыч гимнастика же башңа көнүгүүлөрдүн жардамы менен Д. а-
нун натыйжалуулугун жогорулатууга болот. 
ДЕМ АЛУУ ОРГАНДАРЫ, к. Дем алуу системасы. 
ДЕМ АЛУУ СИСТЕМАСЫ — организм менен сырткы чөйрөнүн (абанын) 
ортосунда газ алмашууну ишке ашыруучу органдар жыйындысы. Д. а. с. аба 
өткөрүүчү жолдордон (мурун көңдөйү, коко, кекиртек жана бронхтор) жана 
өпкөдөн турат. Мурун көңдөйүндө, ошондой эле жыт сезүү органы да жайгашкан 
(к. Мурун, Мурундун кошумча кобулдары). Аба мурун көңдөйү аркылуу өтүп 
жылып, нымдалып, тазаланат да, адегенде мурун - кулкунга, андан кийин 
кулкундун ооз бөлүгүнө келет. Бул жерге аба ооз менен дем алганда да келет. 
Бирок бул учурда аба тазаланбайт жана жылыбайт, ошондуктан мурун менен дем 
алган туура. Аба кулкундун коко бөлүгүнөн аба өткөрүү менен бирге үн пайда 
кылууга катышуучу кокого өтөт. Кокодон ары кекиртекке жылат. Кекиртек IV—V 
көкүрөк омурткасы тушта эки (оң жана сол) бронхко бөлүнөт. Ал аркылуу аба 
андан ары өтө майда бронхторго өтүп, өпкө альвеоласына жетет. Альвеоланын 
өтө жука капталы биологиялык өткөргүч мембрана болуп эсептелет.  

  

Дем алуу системасынын схемалык көрсөтүлүшү: 1—мурун 
көңдөйү; 2— катуу таңдай; 3— ооз көңдөйү; 4— кулкун; 5 — 
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кулкундун ооз бөлүгү; 6— коко жапкыч; 7— коко; 8— кызыл 
өңгөч; 9— кекиртек; 10— сол өпкөнүн чокусу; 11—сол өпкө; 
12-сол ири бронх; 13-өпкө альвеоласы; 14-майда бронхтор; 
15-тил. 

Ал аркылуу кан тамыр капиллярындагы кан менен альвеоладагы абанын 
ортосунда газ алмашуу жүрөт. Газ алмашууда дем алгандагы кычкылтек канга, ал 
эми кандагы көмүр кычкыл газы альвеола абасына өтөт ( к.  Дем алуу). Дем алууну 
көкүрөк клеткасы менен анын булчуңдары, боор эт, аба өткөрүүчү жолдор жана 
өпкө сыяктуу дем алдыргыч аппарат ишке ашырат. Дем алуу процессин 
борбордук нерв системасынын атайын бөлүгү — дем алуу борбору жөнгө салат. 
Дем алуу борбору дем алдыргыч жана дем чыгаргыч болуп эки бөлүктөн турат. 

ДЕМ АЛУУ СИСТЕМАСЫНЫН ООРУЛАРЫ ЖАНА АЛАРДЫ АЛДЫН АЛУУ. Д. а. с-
нын оорулары (бронхит, өпкөнүн сезгениши, трахеит, ларингит, плеврит, сасык 
тумоо жана башка) бардык жерде кеңири таралган. Дем алуу жолунун жана 
өпкөнүн көпчүлүк катуу кармама жана өнөкөт ооруларын вирустар, бактериялар, 
мите козу карындар чакырат. Кээ бир жугуштуу оорулар (мисалы, грипп, көк 
жөтөл, кызылча) да дем алуу }колун жабыркатышы мүмкүн. Дем алуу жолу чөйрө 
менен такай байланышта болгондуктан абадагы жугуштуу оорулардын 
козгогучтары ага дайыма түшүп турат. Д. а. с-ндагы ар кандай микроорганизмдер 
организм өтө начарлаганда (мисалы, суукка урунганда, өтө чарчаганда) жана 
анын коргонуу күчү төмөндөгөндө гана оору пайда кылат. 
Д. а. с-нын мите ооруларынан эхинококкоз көп кезигет. Өнөр жайлуу ири 
шаарларда көмүр, нефть көп күйгүзүлгөндүктөн абада кычкылтек азайып, 
көмүртек кычкылы, азот, көмүр кычкыл газы жана башка зыяндуу кошулмалар 
көбөйөт. Мындай аба Д. а. с-на терс таасир тийгизет. Бул системанын сезгенүү 
оорулары инфекциянын киришинен гана эмес, башка факторлордун (мисалы, 
чөйрөнүн тескери таасири, башка орган же системанын абалы, аллергия) 
таасиринен да болот. Организмди кычкылтек менен атмосферадагы аба камсыз 
кылгандыктан, абанын составынын өзгөрүшү Д. а. с-нын функциясын бузат. Күз, 
кыш айларында абанын өтө нымдуулугунан, шамалдын таасиринен сасык тумоо 
оорусу көп жолугат. Тамеки тарткан кишинин өпкө жана бронхунун сезгенүү жана 
шишик ооруларынын пайда болушундагы негизги себеп — тамеки түтүнү (к. 
Тамеки чегүү). Д. а. с-нын ооруларынын пайда болушунда организмдин жеке 
өзгөчөлүгү да негизги роль ойнойт. Аз кыймылдоо, жетишсиз же ашкере 
тамактануу, витамин жетишсиздиги, узак убакыт өтө чарчоо, өнөкөт оору жана 
уулануу, аракечтик жана башка организмдин коргонуу функциясын начарлатат. 
Айрыкча, балдар жана улгайгандар сасык тумоо менен көп ооруйт. Көкүрөк 
клеткасы кырсыкка учураганда, деформацияланганда өпкөдө газ алмашуу 
төмөндөп, өпкөнүн сезгениши пайда болот. Д. а. с-нын катуу кармама оорулары 
көп учурда айыгып кетет. Кээде кабылдап, өнөкөт формасына өтүп, өпкө 
эмфиземасы, пневмосклероз, бронхоэктаздар пайда болушу мүмкүн. Оору өтүшүп 
кеткенде плевра көңдөйүнө суюктук (к. Плеврит), газ (пневмоторакс) чогулуп, 
өпкө ириңдеп, өпкөдөн кан агат (к. Кан түкүрүү). Д. а. с-нын ооруларында дем алуу 
функциясы бузулуп, кандын кычкылтек менен байышы, көмүр кычкыл газдын 
бөлүнүп чыгуусу төмөндөйт. Өпкөнүн өнөкөт жабыркашы өпкө кан тамырларын 
бузуп, анда кан басымы көТөрүлөт, ал жүрөктүн оң болүгүнүн ишин кыйындатып, 
жүрөк иши бузулат. Бул учурда дем кыстыгып, тери көгөрүп, бут шишийт. Дем 
алуу өпкө жана кан тамыр системасынын өнөкөт ооруларында гана бузулбастан, 
дем алуу борбору жабыркаганда (ууланганда), көкүрөк клеткасы кырсыкка 
учураганда, плевра көңдөйүнө суюктук толгондо да бузулат. Дем алган абада 

 
www.bizdin.kg

203



кычкылтек жетишсиз болсо (мисалы, өтө бийиктикке көтөрүлгөндө, 
желдетилбеген бөлмөдө) да артерия канында кычкылтек жетишсиздиги 
байкалат. Муну дарылоо негизги себебине жараша жүргүзүлөт. Башын бийик 
жаздап жатуу, отуруу дем алдыргыч булчуңдардын ишин жеңилдетет. Өпкөдө газ 
алмашууну жакшыртуу үчүн айрым учурда врачтын сунушу боюнча кычкылтек 
жыттатат. Азыркы медицинада дем алуу жетишсиздигин дарылоодо натыйжалуу 
каражаттар бар. Мисалы, дем алуу өтө бузулганда өпкөгө жасалма аба киргизүүчү 
аппарат колдонулат (ооруканада). 
Д. а. с-нын ооруларын аныктоодо рентгендик, бронхоскопиялык, бактериол. 
изилдөөлөр кеңири колдонулат. 
Азыркы кездеги аспаптык жана лаборялык диагностика Д. а. с-нын ооруларын 
эрте таап, дарылоо ыкмаларын иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Бул системанын 
ооруларын дарылоого жогорку натыйжалуу антибиотиктерди, сезгенүүгө, 
аллергияга каршы каражаттарды, гормондорду колдонуу, дем алууну 
жакшыртуучу жаңы ыкмаларды иштеп чыгуу, дарылоонун хирургиялык ыкмасын 
жакшыртуу кирет. Акыркы жылдарда Д. а. с-нын ооруларын дарылоо натыйжалуу 
жүргүзүлүүдө, бирок оорулуу врачка өтө кеч кайрылып, ооруну күчөтүп 
жибергенде дарылоо кыйыйдайт. Дем алуу жолдору менен өпкөнүн сезгенүүсүндө 
дене ысып, алы кетип, көкүрөгү ооруп, жөтөлгөн учурда ар кандай дары менен 
катар горчичник, оңко коюу, жылуу суюктук ичирүү оорулуунун абалын 
жеңилдетет. Бул каражаттарды врач сунуш кылат. Өзүн өзү дарылап ар кандай 
дарыларды колдонуу кабылдоого алып келет. Оорулуу дененин ысышын басуучу, 
сезгенүүгө каршы антибиотиктер жана сульфаниламид каражаттарын баш 
аламан колдонгондо оорулуунун абалы кескин начарлайт же айыккансып калып 
врачка кеч кайрылып калат. Акыркы жылдарда натыйжалуу антибиотиктер, 
гормон каражаттары пайдаланылууда. Өпкөдө газ алмашуу бузулганда атайын 
аппараттан же кычкылтек баштыгынан кычкылтек менен дем алуу сунуш 
кылынат (к. Кычкылтек менен дарылоо). Өпкөсү ириңдеген алсыз оорулууларга 
кан, канга аралжы суюктуктар, белоктуу жана дары суюктук куюлат. Кийинки 
жылдарда өпкө ооруларын хирургиялык дарылоо да кеңири колдонулууда. 
Д. а. с-нын ооруларын алдын алууда өтө көп кезигүүчү жугуштуу ооруларга 
(грипп, кызылча, көк жөтөл жана башка) каршы эмдөө, аларды убагында 
дарылоонун мааниси чоң. Сасык тумоону жайылтпоо үчүн бөлмөнү убагында 
желдетип, үйдөгү оорулууну туура багуу керек (к. Оорулууну багуу). Тамеки 
чегүүдөн, алкоголь ичимдиктерин ичүүдөн баш тартуу, ошондой эле бөлмөнү 
кургатпай атайын суу чачкыч менен суу чачып туруунун мааниси чоң. Сыртта таза 
абада уктоо да пайдалуу. Д. а. с-нын ооруларын алдын алууда мурун менен туура, 
бир калыпта, ыргактуу терең дем алуу талапка ылайык. Эгер мурун тосмосу 
кыйшайса, аденоид өсүп кетсе убагында оңдоп, алып таштоо керек. Басып 
баратканда, кара жумуш иштөөдө дем алуу ыргагы менен арыш айкалышып 
турушу талапка ылайык (2—3 арышта дем алып, 3—4 арышта дем чыгаруу). Дем 
алуу актысы бузулганда кан начар айланып, кычкылтек азаят. Атмосфераны 
булгануудан сактоо өпкө ооруларын алдын алууда мааниси чоң. Ири өнөр жайлуу 
шаар калкы шаардын сыртына чыгып, жөө, лыжа менен жүрүү сунуш кылынат. 
Организмдин инфекцияга туруктуулугун жогорулатуу маанилүү. Мурун 
кобулунда, тамак безинде инфекция очогу болсо врачка кайрылып жакшылап 
дарылануу керек. Организмди чыңдоо жана машыгуунун мааниси өтө чоң. 
Айрыкча дем алуу органы оорулуулар организмди дайыма жана узак убакыт 
чыңдоо максатка ылайык (бирок оору кабылдап турганда организмди чыңдоочу 
процедура тескери таасир этет). Аба ваннасы, сүртүнүү, сууга түшүү жана башка 
сыяктуу организмди чыңдоочу чаралар белгилүү. Булар бардык орган жана нерв 
системасынын суукка чыдамдуулугун арттырат. Ар кандай физкультура 
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көнүгүүлөрү булчуңдун, а. и. дем алуу булчуңунун ишин оңдойт. Организмдин 
инфекцияга туруктуулугун арттырууда витаминдин, айрыкча С витамининин 
ролу чоң. Эгерде С витамини жетишпесе (жазында), врачтын сунушу менен аны 
толуктоо керек. Өпкө ооруларында мүнөздөп тамактануу маанилүү. Дем алуу 
органы ооругандар санаторий, курорттордо дарыланса болот. Д. а. с-нын 
ооруларын алдын алуу жана азайтууда калкты медициналык текшерүүдөн 
өткөрүп туруу (к. Медициналык кароо), айрым оорулууларды диспансерлөө 
маанилүү. 
ДЕМИГҮҮ — организмге аба жетпегендей сезилип, дем алуунун ылдамдыгы, 
ыргагы жана тереңдигинин бузулушу. Д. организмге күч келгенде (физиол. Д.) же 
кээ бир орган жана системанын оорусунда (патол.д.) организмдин ыңгайлануу 
реакциясынын бири болуп эсептелет. 
Физиол. Д. организм күч эмгеги менен иштегенде кычкылтекти көп 
керектегенден болот. Терең жана тез-тез дем алганда организмге өпкө аркылуу 
келүүчү кычкылтектин саны 2—3 эсе өсөт. Ошол мезгилде дем чыгаруу менен 
организмдеги көмүр кычкыл газ бөлүнүп чыгат. Физиол. Д. абада кычкылтеги аз 
бийиктикке чыкканда, чөйрөнүн абасы ысып кеткенде жана башка болот. Киши 
өзүнүн дем алуусун башкара алат. 
Патологиялык Д. дем алууну жөнгө салуу бузулганда же мээде дем алдыргыч 
борбор жабыркаганда, уктатуучу же наркоздук заттар менен ууланганда болот. 
Көкүрөк клеткасы кырсыкка учураганда, өпкө абдан жабыркаганда (өпкөнүн 
сезгениши, туберкулёз, бронх астмасы, өпкө эмфиземасы жана башка) өпкө Д-сү 
пайда болот. Бул учурда дем алуунун тереңдиги, ылдамдыгы бузулат, тери жана 
былжыр чел көгөрөт, моюн веналары көөп, бет чыңалып чыгат. Мындай Д. кичине 
эле күч жумшаганда күчөйт. Жүрөк Д-су жүрөк начарлаганда болуп, оорулуу 
көгөрөт, кол-бут муздайт. Күч келгенде Д. күчөйт. Бронх астмасы жана жүрөк 
астмасынын пристубунда болгон Д-дө оорулуу муунат. Патологиялык Д-дө 
оорулуунун көкүрөгүн кыскан кийимдерин чечип, башына бийик жаздап төшөккө 
жаткырып, терезени ачып, бөлмөнү желдетип, тез жардам чакыруу керек. 
Дарыны врач гана сунуш кылат. Д-нүн мүнөзүн билбей туруп, дары колдонуу 
коркунучтуу. 
ДЕНЕНИН ЫСЫШЫН ТӨМӨНДӨТҮҮЧҮ ДАРЫЛАР — жылуулукту жөнгө салуучу 
процесстерге таасир этип, ысытма абалында дененин температурасын 
төмөндөтүүчү дары заттар. Аларга салицил кислотасынын бирикмелери, 
амидопирин, анальгин, фенацетин жана башка кирет. Бул дарылардын эффектиси 
мээде жайгашкан жылуулукту жөнгө салуучу борборго түздөн-түз таасири менен 
байланыштуу. Кээ бир ооруларда (сезгенүү, жугуштуу) жылуулукту жөнгө салуучу 
борборлордун козголуусу күчөйт. Анда кан тамырлар спазм болуп, жылуулукту 
берүү азайып, жылуулук пайда кылуу күчөйт, натыйжада эт ысыйт. Дарынын 
таасиринен жылуулукту жөнгө салуучу борборлордун козголгучтугу өзгөрөт, 
теринин кан тамырлары кеңеет, тердеп жылуулукту берүү күчөйт жана дене 
температурасы төмөндөйт. Бул дарыларды колдонуу дененин температурасын 
төмөндөтүү менен оорунун себептерин көмүскөлөп, айрым оорулардын 
айыгуусун кечететет. Кээде дененин ысышы организмдин коргонуу 
реакцияларынын бири болуп эсептелет. Эт ысыганда дарыларды врачтын 
көрсөтмөсү жок кабыл алуу жугуштуу оорулардын белгилерин өзгөртүп, 
диагнозду эрте аныктап дарылоого тоскоол болот. Ошондуктан эт ысыганда өзүн 
өзү дарылап, температураны төмөндөтүүчү дарыны баш аламан кабыл алуу 
коркунучтуу.  
ДЕНЕ ТАРБИЯ, к. Физкультура.  
ДЕНЕ ТЕМПЕРАТУРАСЫ — киши организминин жылуулук абалынын 
комплекстүү көрсөткүчү. Д. т. организмдин ички чөйрөсүнүн жана терисинин 
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температурасы болуп айырмаланат. Ички органдардын температурасы аларда 
болуучу биохимиялык процесстердин интенсивдүүлүгүнө жараша ар түрдүү. 
Боордун температурасы жогору (38°ка жакын) болот. Ички органдардын 
температурасы териникинен жогору. Киши терисинин ар кайсы бөлүгүндө 
температура ар кандай: моюн, дене, бет, кол-бутка караганда колтукта жогору 
болот. Кара жумуш иштегенде Д. т. жогорулайт. Д. т. чөйрө температурасына, 
нымдуулугуна, кыймылга, кийимге, теринин тазалыгы жана нымдуулугуна жана 
башка жараша болот. Улгайган жана карыган кишилердин Д. т. орто 
жаштагыларга салыштырганда бир аз төмөн. Кичине балдардын Д. т. ар кандай 
абалда өзгөрүп турат. 
Д. т. ар кандай ооруларда жана жылуулукту жөнгө салуу бузулганда өзгөрүлөт. 
Көпчүлүк сезгенүү жана жугуштуу ооруларда Д. т. көтөрүлөт. Д. т-нын төмөндөшү 
ууланганда (кураре, никотин, эфир менен), кома болгондо, кээ бир начарлатуучу 
ооруларда байкалат. Д. т-н жасалма төмөндөтүү — гипотермия — кээ бир 
операцияларда пайдаланылат. 
 

  

Дененин ар кайсы жериндеги 
температуранын орточо көрсөткүчү. 

 
Д. т-н өлчөөнү, к. Медициналык термометр макаласын.  
ДЕН СООЛУК — организмдин айлана чөйрө менен тең салмакташ болуу жана 
оорунун жоктугу менен мүнөздөлгөн табигый абалы. Кишинин Д. с-гу 
биологиялык жана социалдык факторлор менен белгиленет. Д. с. ооруга карама-
каршы түшүнүк. Оору баштала электе оору алдындагы абал болот, анда 
организмдин коргонуу жана ыңгайлануу күчтөрү өтө жогорулап же басаңдаганда 
демейде ооруну пайда кылбаган зыяндуу фактор мындай шартта ооруну козгошу 
мүмкүн. Дени соо кишинин организминдеги айрым өзгөрүүлөр, мисалы, жашка 
жараша кан тамырлардын атеросклероздук бир аз өзгөрүүсү Д. с-ка анча таасир 
тийгизбейт. Ага байланыштуу «дени сак киши» деген түшүнүк пайда болгон. Анда 
организмдеги өзгөрүүлөр кишинин абалын көп өзгөртпөйт жана ишке 
жөндөмдүүлүгүнө таасир этпейт. 
Д. с-ту билдирүүчү көрсөткүчтөр ар бир кишинин жашына, жынысына, 
тамактануусуна, жашоо шартына, иштеген ишине жараша өзгөрүлүп турат. 
Ошондуктан Д. с. ар бир кишинин субъективдүү абалын жана антропометриялык, 
клиникалык, физиологиялык, биохимиялык көрсөткүчтөрүн белгилеп, аньг 
менен бирге жынысын, жашын, климаттык шартын эске алып аныкталат. 
Мисалы, өрөөндө жашаган дени соо киши бийик тоолуу жерге барганда бийик тоо 
шартындагы кычкылтектин жетишсиздигине жана атмосфералык басымдын 
төмөндүгүнө көнө албай бир топко өзүн начар сезет. Ошондуктан бийик тоолуу 
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жерге адаптация болгондо ал өзүн ооругандай сезет, организмдин ыңгайлануу 
механизмдери өтө күчөйт, бирок Д. с. бул учурда бузулбайт. 
Калктын Д. с-гун төрөт саны, өлүмчүлүк, оорукчандык, кишилердин дене 
өөрчүшү, өмүрдүн орточо узактыгы белгилейт. Калктын Д. с-уна реалдуу эмгек 
акысы, иш күнүнүн узактыгы, эмгек жана жашоо шарты, тамактануусу, 
саламаттык сактоо жана санитариялык абал таасир этет. Жеке кишинин жана 
калктын Д. с-ун коргоонун илимий уюштуруусу организмдин коргонуу 
функциясын күчөтүүгө жана кишинин ар кандай оору козгогуч менен тыгыз 
байланышын алдын алуучу шарт түзүүгө же организмге алардын таасирин 
басаңдатууга негизделет. Айлана чөйрөнү коргоо, өндүрүштө коопсуздук 
техникасын сактоо, эпидемияга каршы чара көрүү, калктын маданиятын, 
ошондой эле үй-бүлөдө жана иште ыңгайлуу шарт түзүү маанилүү ролду ойнойт. 
Ага ооруну алдын алуу жолдору, акысыз, бардык элди жетиштүү, 
квалификациялуу дарылоо, алдын алуу-дарылоо мекемелерин, эс алуу үйлөрүн, 
санаторийлерди көбөйтүү, физ-ра менен спортту массалык түрдө уюштуруу 
түрткү болот.  
ДЕПРЕССИЯ — адамдын психикалык абалынын начарлашы (көңүл коштук, 
маанайы пастык) жана кыймыл-аракетинин бузулушу ( жалпы тонус солгундап, 
тамак сиңирүү, уйку начарлайт) менен мүнөздөлгөн оору. Д. баш мээнин жана кан 
тамырдын бузулушунда, аракечтикте, баңгиликте, климакс учурунда, айрым 
жугуштуу оорулардан (грипп) кийин да пайда болот. Өтүшүп кеткен Д-да 
жашоого кызыкчылык жоголот, көңүл чөгүп, жашоодон кечет. Оорулуу эмгекке 
жөндөмдүүлүгүн жоготот, үй-бүлөгө кайдыгер мамиле жасайт. Ой-пикири чар-
жайыт болуп, жай ойлонот, бир калыпта көпкө кыймылсыз отурат, шалакылык 
пайда болот. Алар жүрөктү өйүгөн, зээнди кейиткен, жагымсыз көңүл оорусун 
сезишет. Турмушту сансыз жаңылыштардын түрмөгү, жаман жоруктардын 
туундусу деп билишет, өздөрүн да айыпташат, өзүн-өзү өлтүрүүнү самашат. 
Жеңил Д-да (субдепрессия) ички органдардын функциясы бузулат, ишке 
жөндөмдүүлүк начарлайт, уйку качат. Кээде көңүл чөгүү максатсыз кыймыл 
аракет менен коштолуп, ачуулануу, кыжырлануу сезими пайда болот. 
Психиатрия менен тааныштыгы жок адамдар жаман маанайды, жагымсыз абалды, 
өтө чарчап-чаалыгууну, жазында организмде витаминдин азаюусунан болуучу 
убактылуу алсызданууну Д. деп түшүнүшөт. Д. жогоркулардан айырмаланат, 
көпкө создугуучу туруктуу оору. Д. психиканы козгогон себептерди (кайгы, оор 
дарт) жойгондон кийин да өөрчүшү мүмкүн. Д. көп учурда картаюу алдындагы 
психоздун жана шизофрениянын, ошондой эле мания депрессиялык психоздун 
белгилери болот. 
Дарылоо психиатриялык ооруканада өткөрүлөт, антпесе оорулуу өз жакындарын 
да өлтүрүп коюшу ыктымал. Амбулаториялык дарылоо мезгилинде дарыларды, 
тамак-ашты врачтын көрсөтмөсү менен гана ичүү керек, анткени Д-ны дарылоочу 
дарыларды айрым тамак-аш менен кошуп ичүү зыян. 
Дарылануу мезгилинде ичкилик ичүүгө такыр болбойт, андан жүрөк-кан тамыр 
системасынын иштөөсү бузулуп, коллапс болушу ыктымал. Айрым дарылар акыл-
эсти бир аз начарланткандыктан айрыкча машина айдоочулар иш убактысында 
кабыл алууга болбойт. 
ДЕРАТИЗАЦИЯ — кишинин жугуштуу ооруларынын козгогучтарынын булагы 
болгон, ошондой эле чарбасына экономикалык жактан зыян келтирүүчү 
кемирүүчүлөрдү кырып жок кылуу. Д-да алдын алуу жана жок кылуу (кыруу) 
чаралары жүргүзүлөт. 
Алдын алуучу Д-да кемирүүчүлөрдүн көбөйүшүнө шарт түзүүчү азыгы жана 
ийини жок кылынат. Азыктар атайын идиштерге салынып сакталып, желдетүүчү 
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тешиктерге тор тартып, алардын жолдорун цементтейт, жер төлө жана чатырдын 
терезелерин айнектейт. 
Кемирүүчүлөр пайда болору менен ар бир мекеме, ишкана жоготуучу Д-ны 
жүргүзүүгө милдеттүү. Жок кылуучу Д-нын биол., механикалык, химиялык 
жолдору бар. Д-нын биологиялык жолунда мышык, ит, кээ бир учурда кирпи 
пайдаланылат. Табиятта кээ бир жырткычтарды (күзөн, айры куйрук, үкү жана 
башкалар) кармоого тыюу салуу кемирүүчүлөрдү жок кылуунун натыйжалуу 
ыкмасы болуп эсептелет. Д-нын механикалык жолуна ар кандай кармагычтар 
колдонулат. Д-нын химиялык ыкмасында ар кандай уу заттар (зоокумарин жана 
башкалар) төмөндөгүдөй өлчөмдө аралаштырылат: 100 г нандын күкүмү, 2—3 г 
өсүмдүк майы жана 1 — 2 г уу зат (кумарин) жана крахмал. Алар жечү азыгына 
кошулуп берилет жана ийиндерге чачылат. Мындай аралашма кошулган азыкты 
кемирүүчүлөргө көрүнө жерге 4—5 күн калтырып, 7-күнү алынып ташталат. 
Ууландырылган жемди балдар жана үй жаныбар лары жетпеген жерге коюу 
керек. 
Уу заттар менен иштөөдө сактык эрежелерин колдонуп, колду, идишти ысык суу 
менен жууп, уу заттардын идишине «уу» деген белги коюу зарыл. Ууландым деп 
шек санаганда тезинен врачка кайрылуу керек.  
ДЕРМАТИТ — теринин сезгениши. Оору физиологиялык (рентген, күн нурлары), 
химиялык (жегич, кислота), механикалык таасирлерден пайда болот. Д. жөнөкөй 
жана өнөкөт түргө бөлүнөт. Жөнөкөй түрү көпчүлүк учурда дүүлүктүргүч таасир 
эткен жерде (контакт болгондо), башкача айтканда теринин ачык жерлеринде 
болот. Хим, заттар менен иштегендерде көп жолугат. Д. өтө сезгич териге йод, 
сымап, новокаин, синтомицин жана башкалар дарыларды жана алардын майын, 
эмульсиясын, эритмелерин колдонгондо болот. Кийимдин туура эмес тандалышы 
(мис., бут кийим өйкөгөндө, кысканда) Д-тин өнүгүшүнө көмөк берет. Өндүрүш 
шартында жумушчулардын терисине металл, жыгач, айнек, таш көмүр чаңдары 
да таасир этүүдөн Д. болот. Жогорку жана төмөнкү температурадан болгон Д-ке 
күйүк, үшүк алуу кирет (к. Аллергия). Дүүлүктүргүч таасир эткенден бир аз 
убакыт өткөндөн кийин тери кызарып, шишип, тунук сары суюктуктуу 
ыйлаакчалар пайда болот. Эгерде дүүлүктүргүчтүн таасири токтотулса, анда 
кабылдабай Д. тез өтүп кетет, ыйлаакчалар жарылат же кургап, кийин үбөлөнүп 
түшүп, бир нече күндөн кийин айыгат. Ал эми дүүлүктүргүч аз жана начар таасир 
эткен болсо, тери кызарып, бат эле кургап кетет. 
Жалпы белгилери ар түрдүү болушу мүмкүн: дене ысыйт, дүүлүгөт, сиркеси суу 
көтөрбөйт, уйку качат, нерв системасынын иши начарлайт жана башкалар Д. 
болгон жер тызылдап ачышып, кычышат, ысып, сайгылашат. 
Дарылоо врачтын көзөмөлүндө жүргүзүлөт. Алды менен Д-тин себептерин таап 
аны четтетүү зарыл. Өз алдынча дарылануу кабылдоолорго алып келет. Д-ти 
алдын алууда сан.-гигиеналык чаралар жана жумуш орундарынын тазалыгына 
көз салуу, желдетүү, жумушчуларды атайын кийимдер (алжапкыч, мээлей жана 
башкалар), көз айнек, тосмолор жана башкалар менен жабдуу чоң мааниге ээ. 

  
Дерматиттер: 1—3—дерматиттии айрым түрлөрү: 1—кийимдин боёгунан 
болгон дерматит; 2— косметика каражаттарынан болгон дерматит; 3—кир 
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кетиргич күкүмдөн болгон дерматит. 
Алдын алуу максатында колду адегенде жылуу суу менен самындап жууп, анан ага 
төмөнкү составдагы май сыйпалат: вазелин, ланолин, шабдалы майы (ага теңме-
тең 2% бор кислотасы кошулат). Д-ге витаминдүү майлар, аскорбин жана 
ацетилсалицил кислоталары бар майлар жагымдуу келет. 
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ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ — тери жана венера ооруларын алдын алуу, диагноздоо 
жана дарылоо боюнча атайын даярдалган жана тери-венерологиялык 
диспансерде же дарылоо, алдын алуу мекеменин атайын бөлүмүндө (кабинетте) 
иштеген адис-врач.  
ДЕРМАТОЗДОР, к. Тери оорулары.  
ДЕРМАТОЛОГИЯ — медицинанын тери жана анын оорулары жөнүндөгү бөлүгү. 
Д. теринин функциясын, түзүлүшүн, тери ооруларынын организмдин түрдүү 
патологиялык абалына байланышын изилдейт, түрдүү тери ооруларынын 
себебин түшүндүрүп, анын диагностикасын, дарылоо жана алдын алуусун иштеп 
чыгат. Д. венерология, жугуштуу оорулар, аллергология, эндокринология, 
хирургия, гинекология, невропатология жана башка менен тыгыз байланыштуу. 
Тери оорулары б. заманда эле белгилүү болгон. 19-к-дан бактериологиянын 
өсүшүнө байланыштуу Д-да оорунун этиологиясын үйрөнүү башталган. 20-к-да 
аллергология, иммунология, химия, биология, биохимия, микробиология 
илимдеринин жетишкендиктери Д-нын өсүшүнө шарт түздү.  
ДЕРМОГРАФИЗМ — тери кан тамырларынын реакциясы. Терини механикалык 
дүүлүктүргөндө дүүлүккөн жерде кызыл же ак сызыктар пайда болот. Д. ар бир 
кишиде байкалат. Капиллярлардын спазмында — ак, алардын кеңейишинде 
кызыл Д. пайда болот. Д. вегетатив нерв системасын изилдөөдө колдонулат. Д-
дин түрүн аныктоо нерв жана эндокрин системаларынын ооруларына диагноз 
коюуда маанилүү.  
ДЕФЕКАЦИЯ (заңдоо) — ичегиден заңды чыгаруучу татаал физиологиялык 
процесс. Д. процесси рефлекс жолу менен жүрөт. Көтөн чучуктун сфинктери 
жазылат да, шакекче булчуңдары жыйрылып, заң чыгат. Ага дем алууну кармоо, 
ич, боор эт жана жамбаштын булчуңдарынын чыңалуусу түрткү болот. Терс 
эмоциялар Д-га таасир этип, ич катат. ошондуктан күндө бир убакта заңдоо 
зарыл. Кээ бир терс эмоциялар (мисалы, абдан коркуу) эрксиз Д-га алып келиши 
да мүмкүн. Ич өткөндө Д. күчөйт. 
ДИАБЕТ, к. Кант диабети, Кантсыз диабет. 
ДИАГНОЗ — оорулуунун абалы жана оору жөнүндө кыскача медициналык 
корутунду. Медицинанын атайын бөлүмү — диагностика иштеп чыккан методдун 
жардамы менен ооруңун белгилерин оорулуудан сурап билүү (к. Анамнез), 
ошондой эле оорулууну ар тараптан текшерүүнүн натыйжасында коюлат. Д-ду 
так коюунун оорулууну туура дарылоодо гана эмес, ошондой эле алдын алуу 
чараларын жүргүзүүдө да мааниси чоң.  
ДИАГНОСТИКА — оорунун белгилерин изилдөө жана ага диагноз коюу 
ыкмалары, принциптери жөнүндөгү медициналык илимдин бөлүмү; ооруну 
таанып-билүү, ага диагноз коюу. Д. оорулууну ар тараптан системалуу түрдө 
изилдөөгө негизделген. Ал изилдөөлөргө анамнез чогултуу; ооруган жерди 
кармап (к. Пальпация), каккылап (к. Перкуссия) көрүү, тыңшоо (к. Аускультация), 
көздү, кулакты, муундардын кыймылын, рефлекстерди жана башка текшерүү; 
лабор-ялык текшерүүнүн (кан, заара, какырык жана башка) жыйынтыгын 
изилдөө; рентгендик изилдөө, кардиография, сфигмография), 
электрокардиография, электроэнцефалография, эндоскопия, биопсия жана башка 
кирет. Жугуштуу жана аллергиялык ооруларды аныктоодо серологиялык жана 
бактериологиялык ыкмалардын мааниси зор. Диагноздун туура, убагында 
коюлушу натыйжалуу дарылоого, оорулуунун тез сакайышына мүмкүндүк берет. 
Патологоанатомиялык Д. (өлгөндөн кийин) өлүктү союп көрүп, ткандарды 
химиялык жана микроскопиялык жол менен изилдейт. Тирүү кезиндеги 
изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен салыштырып, диагноздун туура же туура эмес 
коюлганын аныктайт; сан.-медициналык практикада кенен колдонулат.  
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ДИАТЕЗ — организмдин кадимки дүүлүктүргүчтөргө өзгөчө реакциясы, тигил же 
бул ооруга жакындыгы; организмдин тубаса же кийин пайда болгон өзгөчө 
сезгичтиги. Айрыкча жаш балдарда көп байкалат. 
Зат алмашуунун бузулушунан пайда болгон экссудат — катардык Д. кеңири 
таралган, анда айрым тамак-аш (көбүнчө сүт, жумуртка, кулпунай, цитрус 
жемиштери, бал, шоколад) жакпайт. 
Негизги белгиси: тизеде жана каштын үстүндө түлөгөн саргыч тактар пайда 
болуп, бети кызарып түлөйт, чач какачтанат, териси бышат. Мындай балдарга 
суук бат тиет, конъюнктивит, отит болуп, көп ооруйт, ичи бирде өтүп, бирде 
катат, организмде суунун көп кармалышы (борпоң балдар) байкалат. Аларда тери 
оорулары (экзема, нейродермит, кычыткы), дем алуу органдарынын оорулары 
(бронхит, бронх астмасы) көп жолугат; балдардын жугуштуу оорулары узакка 
созулуп, оор өтөт. Адатта Д. 3—5 жаштан кийин азаят же такыр жоголот. Дарылоо 
врачтын көрсөтмөсү боюнча гана жүргүзүлөт. Ата-эненин өз алдынча дарылоого 
аракеттенүүсү баланын абалын начарлатат. Врач адегенде Д-ди пайда кылган 
азыктарды кошпой, мүнөздөп тамактандырууну сунуш кылат. Сезгенип сууланган 
териге дары кошулган ванна, нейродермитте майлар жана пасталар (врачтын 
көрсөтмөсү боюнча гана) пайдалуу. Алдын алуу үчүн кош бойлуу аялдар жана 
бала эмизген энелер аны пайда кылуучу тамак-ашты жебеши же аз жеши керек. 
Кош бойлуулар талгактан жана башка оорулардан өз убагында дарылануусу 
зарыл. 3 жашка чейинки балдарга да мындай тамактарды берүүгө болбойт; айрым 
балдар үчүн өзүнчө тамак даярдоо керек.  
ДИАТЕРМИЯ, к. Электр менен дарылоо. 
ДИЕТА — дени соо жана оорулуу кишинин тамактануу режими. Анын негизи — 
организмдин азык заттарды керектөөсүн камсыз кылуу. Дени соо кишинин 
кесибине, жашына жараша тамактануу режимин түзүүнү — тамактануу 
гигиенасы, ал эми оорулууга Д-ны иштеп чыгууну диетология (мүнөздөп 
тамактануу жөнүндө илим) изилдейт. Ооруга жараша түзүлгөн Д. негизинен 
карын менен он эки эли ичегинин жара оорусу, колит, өтө семирүүдө 
пайдаланылат. Ар бир Д-нын оорунун стадиясына жараша түрү болот. Туура 
түзүлгөн Д. түрдүү дарылардын таасирин күчөтүп, дарылоого жардам берет. 
Катуу кармаган оорунун өнөкөткө айлануусун алдын алууда Д-нын мааниси чоң. 
Ооруканада атайын аз тамактанган күндөр белгиленет (мисалы, балык, кефир, 
жашылча, жемиш гана берилет жана башка). Жеке Д-ны врач белгилейт, врач 
менен кеңешпей Д. кармоо зыян келтириши мүмкүн.  
ДИЗЕНТЕРИЯ — жоон ичегини жабыркатып, ичти өткөрүүчү жана жалпы денени 
ууландыруучу (алы кетип, шалдырап, баш ооруп, дене ысыйт, жүрөгү айланып, 
кээде кусат), катуу кармама жугуштуу оору. Ооруну ичеги бактериясы козгойт. Д-
нын козгогучу сырткы чөйрөнүн ар кандай шартына өтө туруктуу. Айрыкча сүт, 
каймак, май, быштак, кам каймак, бышкан эттен жана жашылчадан даярдалган 
тамак азыктарында бир нече күнгө чейин сакталат. Жылуу жерде өзгөчө жай 
күндөрүндө мындай азыктарда Д-нын таякчалары жакшы көбөйөт. Козгогучтар 
оорулуунун заңы менен булганган сууда, жер кыртышында 3 — 5 айча жана 
ыпылас таштоочу чуңкурларда, көлмөлөрдө 50 күнчө сакталат. Д. таякчалары 
оорулуудан же бактерия алып жүрүүчүдөн (к. Бактерия алып жүрүүчүлүк) анын 
заңы менен сыртка бөлүнүп, жер кыртышын булгайт. 
Д. кишиге булганган сууну ичкенде, тамак-ашты жегенде, кир колдон, булганган 
тиричилик буюмдарын колдонгондо жугат. Д. калк арасында негизинен үч жол 
менен (суу, тамак-аш жана үй тиричилик буюмдары аркылуу) тарайт. Д. арык, 
көлмө, көлчүк жана башка дагы булганган сууларды ичкенде же ал сууга 
түшкөндө жугат. Жылуу мезгилде (жай, күздө) Д-нын козгогучун чымын да 
таратышы мүмкүн. Чымын канатына, бутуна Д-нын таякчаларын жабыштырып 
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алып, даяр тамакка конуп, аларды булгайт. Оору тамак-аш аркылуу таралышы 
мүмкүн. Айрыкча бала бакчада, коомдук тамактануу жайында, сүт өнөр жайында 
жана башка иштеген оорулуу же бактерия алып жүрүүчүлөр гигиенаны одоно 
бузганда, бул оору абдан көбөйүп кетүү коркунучу туулат. Д. оорулуу же бактерия 
алып жүрүүчүнүн кир колу жана ал колдонгон буюмдар (идиш-аяк, сүлгү, оюнчук, 
ич кийим, шейшеп жана башка) аркылуу таралышы мүмкүн. Оорунун мындай жол 
менен жугушу көпчүлүк учурда оорулууну баккан жана чогуу жашаган кишилер, 
айрыкча жаш балдар гигиенаны сактабаганда болот. Бактерия ооз аркылуу 
ичегиге түшүп ал жерде өсүп, көбөйүп ооруну пайда кылат. Карынга түшкөн 
бактериянын бир катары өлүп, уу зат — эндоксин (к. Токсиндер) бөлүп чыгарат. 
Ал ичегиден канга өтүп жалпы организмди ууландырат. Бир катар микроб жоон 
ичегиге келип, көбөйүп ичегини жара кылып жиберет. Оорунун жашыруун 
мезгили 2 — 7 күнгө, өтө оор учуру бир нече саатка чейин гана созулушу мүмкүн. 
Д. өтө катуу башталат. Ооруган кишинин алы кетет, чыйрыгат, денеси ысыйт. 
Суткасына 10—25 жолу ичи өтөт. Ичи бурап, толгоо сыяктуу ооруп, кан, ириң, 
көбүк аралаш өтөт, ошондой эле оорулуу заңдагысы келгенсип, ыйынат. Ооруган 
адамды врач келгенче өзүнчө бөлмөгө жаткызып, буюмдарын (идиш-аяк, сүлгү, 
жууркан, төшөгүн жана башка) бөлүп коюу зарыл. Оорулууну ооруканага 
жаткыруу же үйдө дарылоону врач чечет, анын көрсөтмөсү жана көзөмөлүндө 
дарыланат. Өз алдынча дарыланууга болбойт. Сүт, куурулган, ышталган, майлуу 
же ачуу азыктарды жегенге, ичкилик ичүүгө дээрлик болбойт. Тамак диетасы 
врачтын көрсөтмөсү менен белгиленет. 
Ооруну алдын алууда оорулуу колдонгон буюмдарды өз убагында тазалоо, 
жугушсуздандыруу ишин жүргүзүү керек, оорулуу колун тамак ичээрде жана 
даарат ушаткандан кийин самындап жууп туруусу зарыл. Колдонулган күлтүк 
хлордуу акиташтын 1%түү (10 л сууга 7 аш кашык) эритмесинде чыланат. Идиш-
аяк, сүлгү, оюнчуктар, ич кийим жана шейшептер 2%түү самын-сода (1 л сууга 1,5 
аш кашык ичилүүчү сода) эритмеси менен кайнатылып, жугушсуздандырылат. 
Коомдук ашканаларда, балдар бакчасында, соода түйүндөрүндө тамак даярдоонун 
технологиялык эрежесинин туура сакталышы, чымынды өз убагында жоготуу, 
айрыкча, өздүк гигиенанын туура сакталышы, жашылча-жемишти ысык суу 
менен жууп колдонуу, идиш-аякты таза сактоо, сүттү жана сүттөн даярдалган 
азыкты жана арык суусун кайнатып ичүүнүн Д-ны алдын алууда мааниси чоң. 
ДИПСОМАНИЯ — аракечтиктин өзгөчө түрү; көңүлдүн чөгүшүнө (депрессия, 
дисфория) байланыштуу мезгили менен ичип кетүү. Анда баш ооруйт, уйку качат, 
адам бир нече күн же эки-үч жума бою күнүнө 1 л ден ичкилик ичет. Д. капилеттен 
токтойт, анткени ичкиликтен көңүлү кала түшөт. Андан соң кыйла мезгилге 
ичпей коюшу мүмкүн. Д. көбүнчө психопатия, талма, шизофрения ооруларында, 
мания-депрессиялык психоздордо болот. 
ДИРИЛДӨӨ — катуу телолордун механикалык термелиши. Д-нү өнөр жай менен 
тиричиликте кеңири колдонулуучу пневматикалык жана механикалаштырылган 
электрдик кол аспаптар, түрдүү машиналар, станоктор пайда кылат. Д. техникада 
гана колдонулбастан, медицинада да кээ бир нерв жана булчуң ооруларын 
дарылоодо (вибротерапия, вибромассаж) пайдаланылат. Өндүрүштө жана 
тиричиликте болсун Д-лөр адамга жагымсыз таасир тийгизип, кээ бир 
физиологиялык процесстердин бузулушуна, ал эми узак убакытка чейин таасир 
этсе, адам ооруга чалдыгышы мүмкүн. Д. жергиликтүү жана жалпы болуп бөлүнөт. 
Жергиликтүү Д-дө иштеген адамдын колуна таасир тийгизет. Жалпы Д-дө 
полдун, отургучтун кыймылдашы адамдын бүт организмине таасир тийгизет. 
Жергиликтүү Д-нүн таасиринен ооруга чалдыккан адамдын колу чымырап, 
манжалары, белдин, жүрөктүн тушу ооруйт. Оорунун белгиси: четки кан 
тамырларда кан айлануу бузулат. Кол, бут ооруну сезбей калат, эндокрин бездери, 
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ички органдар, зат алмашуу начарлайт. Оорулуу алсызданат, бат чарчайт, башы 
ооруйт, уйкусу качат. Ал эми жалпы Д-нүн таасиринен пайда болгон ооруда 
вестибюль системасы жабыркап, баш ооруп, айланат. 
Дарылоодо витамин жана физиотерапия, айыктыруучу гимнастика пайдалуу, 
курортто дарылануу да натыйжалуу. Д-дөн пайда болгон ооруну алдын алуу үчүн 
гигиеналык норма менен катар машина, жабдуулардын, аспаптардын термелүүнү 
пайда кылуучу күчүн теңдештирүү менен Д-нү жоюу жүргүзүлөт. Аны 
басаңдатуучу мээлей жана бут кийим кийилет. Д. ооруларына чалдыкпоо үчүн 
коопсуздук техника нормаларын жана иштин белгиленген эрежесин сактоо, эмгек 
жана эс алууну туура айкалыштыруу жана башка чоң мааниге ээ. 
ДИСБАКТЕРИОЗ — организмдеги микрофлоранын түрдүк составы менен сандык 
катышынын өзгөрүшү. Кадимки микрофлораны түзүүчү микроорганизмдердин 
саны  азайып же такыр жок болуп, ага мүнөздүү эмес микробдордун өөрчүшү 
менен мүнөздөлөт. Көбүнчө начар төрөлгөн балдарда түрдүү оорудан (анемия, 
гипотрофия, авитаминоз жана башка) кийин организмдин ооруга каршы 
туруктуулугу начарлаганда жана антибиотиктерди ашкере колдонуудан пайда 
болот. Ашкере колдонулган антибиотиктер оору чакыруучу микробдорду гана 
жок кылбастан, организмге пайдалуу микробдорго зыян келтирет. Көпкө 
дарыланууда организмдин ооруга туруштук берүүсү начарлайт, дарылардын 
таасирине туруктуу микробдун саны көбөйөт. Анын натыйжасында организмге 
пайдалуу микробдорго караганда оору микробдун саны көбөйөт да, ал адамдын 
эски оорусун күчөтүп, башка оорунун чыгышына себеп болот. Д-дун алдын алуу 
үчүн дарыны врачтын көрсөтмөсү боюнча гана пайдалануу керек. 
ДИСМЕНОРЕЯ — этек кир циклинин бузулушу. Анда ичтин ылдый жагы, бел 
ооруйт, шакый кармап, жүрөк тез-тез кагат, кустурат, ич өтүп, уйку бузулат. 
Биринчилик Д. менен төрөбөгөн аялдар, кыздар ооруйт. Бул Д. көбүнчө 
жыныстык турмуш калыбына келгенде же төрөттөн кийин жоголот. Экинчилик Д. 
аялдын жыныс органдарында сезгенүү ооруларынын, шишиктердин пайда 
болушунан, ошондой эле биринчи этек кир келип коркуп кеткендиктен, көп 
убакыт боюна болбогондон жана башка келип чыгат. Дарылоо себебине жараша 
жүргүзүлөт. 
Алдын алууда организмди чыңдоо, туура тамактануу, эмгек менен эс алууну 
айкалыштыруу, жугуштуу ооруларды өз убагында дарылоо чоң мааниге ээ. 
ДИСПАНСЕР — оорулуулардын белгилүү тобун дарылоо жана алдын алуу боюнча 
жардам көрсөтүүчү жана алардын саламаттыгынын абалына системалуу байкоо 
жүргүзүүчү адистештирилген медициналык мекеме. Алардын максаты — өзүнө 
тийиштүү ооруларды табуу, каттоого алуу, дарылоо жана байкоо, алардын эмгек, 
турмуш-тиричилик шарттарын такай үйрөнүү жана жакшыртуу, ошондой эле 
ооруга каршы чараларды иштеп чыгуу. Д-дин адистелишине жараша өзүнүн 
өзгөчөлүктөрү болот. Туберкулёзго каршы Д. калкты дайыма массалык 
флюорографиялык текшерүүлөрдөн өткөрүп турат, оорулуу менен бирге болгон 
адамдарды каттоого алышат. 
Д-дин амбулаториялык адистештирилген кабинеттери, диагностикалык 
лабораториялар жана уюштуруу-методикалык атайын кабинеттери бар, көпчүлүк 
Д-дин стационарлары болот.  
ДИСПАНСЕРЛӨӨ — советтик саламаттык сактоонун негизги багыты болгон 
дарылоо жана алдын алуу ишинин негизги методдорунун бири. Д. ооруну жаңы 
башталган кезинде таап, врачтык көзөмөл жүргүзүү; калктын жана 
оорулуулардын айрым тобуна системалуу түрдө байкоо жүргүзүү; атайын каттоо, 
оорунун кабылдашынын алдын алуу үчүн өз убагында дарылоо жана алдын алуу 
иштерин жүргүзүү; адамдын ден соолугун, эмгекке жарамдуулугун калыбына 
келтирүү; диспансердик каттоодо тургандардын өндүрүш жана турмуш-
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тиричилик шартын текшерүү; оорунун көбөйүшүнө шарт түзгөн факторлорду 
жоюу иштерин камтыйт. Диспансердик системалуу байкоого оор өнөкөт оорулар 
(туберкулёз, жүрөк-кан тамыр), карын жана он эки эли ичегинин жарасы менен 
ооругандар, жаңы төрөлгөн, мектеп жашына чейинки жана мектеп жашындагы 
балдар, 14—18 жаштагы өспүрүмдөр, кесипчилик-техникалык окуу жайынын 
окуучулары, кош бойлуу аялдар, спортсмендер, шахтёрлор, зыяндуу цехтерде 
иштеген жумушчулар, аскер кызматындагылар жана башка алынат. 
Диспансердик байкоо атайын адистештирилген диспансерлерде жана 
поликлиника мекемелеринде жүргүзүлөт.  
ДИСПЕПСИЯ — тамак сиңирүүнүн бузулушу. Көбүнчө эмчектеги балдарды туура 
эмес тамактандыруудан (ашыкча баш аламан эмизүү, жакпаган тамак берүү жана 
башка) пайда болот. Д. түрдүү оорулар (сасык тумоо, өпкөнүн, кулактын 
сезгениши) менен коштолушу мүмкүн. Анын өнүгүшүнө ысык мезгилде балага 
ысык өтүү да түрткү берет. Д-нын белгилери — тамактангандан кийин кулгуйт, 
кусат, баланын ичи көбөт, суткасына 5—10 жолу ичи өтөт, заңы суюк, кычкыл 
жыттуу, көбүнчө жашыл түстө болот. Бала анча чоңойбойт, начар уктайт, 
чыргоолонот. Балада оорунун белгилери байкалар замат врач-педиатрга 
кайрылуу керек. 
Тамактандыруу режими бузулуудан болгон Д-да балага убактысынча тамак 
бербей (12 саат же андан көп), кайнак суу, таттуусуз мала чайды аздан бат-бат 
ичирип туруу зарыл (суткасына 3—4 стакандан кем эмес). Андан кийин эмчек 
сүтүн же сүт-айранды (тежемел багылса) кичинеден бере баштап, күнүгө 
көбөйтүү керек. 
Оор түрүндө ууландыруучу Д-да ич тез-тез (суткасына 10—15 жолу) өтөт, 
арыктайт. Бул түрү ара төрөлгөн, дистрофия, итий, диатез менен жабыркаган, 
түрдүү оорулардан алсызданган балдарда көп учурайт. Кээде капысынан кармап, 
баланын абалы начарлап, шалдырайт же өтө чыргоолонот, кээде эстен танат. 
Кусуу, ичи көп өтүүнүн натыйжасында бала сууну көп жоготуп, организм 
суусузданат. Тамак жакшы сиңбегендиктен жана ичинде микробдор көбөйүшүнөн 
пайда болгон уулуу заттар канга сиңип, боорду, нерв системасын жабыркатат, 
акырындап рефлекстери жоголуп, бала ооруну сезбей калат; өңү кубарып, 
тамыры тез-тез кагат, кан басымы төмөндөйт. Бул абал баланын өмүрүнө 
коркунучтуу. Оор Д-ны үй шартында дарылоо мүмкүн болбогондуктан тезинен 
ооруканага жаткырылат. 
Д-нын алдын алуу үчүн баланы туура, убагы менен тамактандыруу талапка 
ылайык. Жашылча-жемиш маңыздарын аз-аздан берип көндүрүү, өтө ысуудан 
сактоо керек. Жогорку белгилери жугуштуу ооруларда (дизентерия, тамак-аштан 
уулануу, колиэнтерит) да болот. Ошондуктан оорулуу баланын жалаяктарын 
кайнатып жууп, үтүктөп, үйдөгү башка балдарды оорудан сактоо зарыл. 
Чоң кишилерде тамак сиңирүүнүн бузулушунун айрым белгилери (зарна болуу, 
кекирүү, ич өтүү, көбүү, курулдоо жана башка) Д. деп аталат.  
ДИСТРОФИЯ (балдарда) — организмдин азык заттарды сиңирүүсү, зат 
алмашуусу бузулуу менен коштолгон тамактануунун өнөкөт начарлашы. Жаш 
балдарда көп жолугат. Д. балдарды сапатсыз жана жетишсиз же ашкере 
тамактандыруудан (өзгөчө углеводдуу тамактарды көбүрөөк берүүдөн), көпкө 
ачка болуудан, тамак сиңирүүнүн бузулушунан пайда болот. Түрдүү инфекциялык 
оорулар (мисалы, дизентерия, өпкөнүн сезгениши), баланы туура эмес багуу жана 
башка да себеп болот. Эне сүтү баланы тойгузбай, сүттө азык заттар, витаминдер 
жетишсиз болгондо Д. эмчектеги балдарда да болот. 
Оорунун белгилери: бала арыктап, салмагын жоготот, начар өсөт, ичеги карын 
иши, нерв системасы бузулат, ошондой эле организмдин ар кандай ооруларга 
туруктуулугу начарлайт. Д-нын башка түрүндө бир түрдүү (сүт, ундан жасаган 
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тамактар) тамактандыруудан балдар толук көрүнөт, бирок денеси чымыр эмес, 
борпоң болуп аз кыймылдайт, алсызданып, өңү кубарып, ооруга бат чалдыгат. 
Дарылоону себебине карата врач жүргүзөт. Эгер Д. тамак-аш жетишсиздиктен 
болсо, ага кошумча тамактандыруу белгиленет, күчтүүлөп, витаминдүү 
тамактандыруу, массаж, гимнастика сунуш кылынат, гигиенаны сактоо зарыл. 
Д-ны алдын алууну бала төрөлө электе, кош бойлуу кезден баштоо керек. Кош 
бойлуу аялдар күн тартибин туура сактап, түрдүүлөп тамактануусу зарыл. Бала 
төрөлгөндөн кийин жетиштүү туура тамактандырып, күн тартибин сактап, 
жакшы тарбиялоо, балдарда көп кездешүүчү ооруларды (ангина, тиш оорулары 
жана башка) өз убагында дарылоо керек. Эне сүтү балага алмаштыргыс азык 
болгондуктан эмчек сүтү менен тамактандыруу талапка ылайык. Эгерде эненин 
сүтү жетишсиз болсо, анда бала өз убагында кошумча тамак алууга тийиш. 
Кошумча тамак менен бирге балага керектүү өлчөмдө витаминдерди, айрыкча С, 
А, В жана Д витаминдерин берүү пайдалуу. 
Арыктаган балдарды жугуштуу оорулардан сактоо керек. Баланы таза кармап, 
тамактарын туура даярдап жана бала ойногон оюнчуктарды жууптазалап туруу 
талапка ылайык.  
ДИСФАГИЯ — жутуунун бузулушу. Д. ооз көңдөйү, кулкун, кызыл өңгөч, колко 
сезгенгенде, бөтөн нерсе тыгылганда, тарыганда жана шишикте, кээ бир нерв 
ооруларында болот. Мында жутуу кыйындайт же жутууга мүмкүн болбой калат, 
ооруйт, тамак же суюктук мурунга, колкого, кекиртекке кетет. Дарылоо негизги 
себебине карата жүргүзүлөт. 
ДИСФОРИЯ — айрым психикалык ооруларда капалуу көңүлсүздүк, кыжырлануу; 
себепсиз эле туталанып, көңүл чөгөт, ачууланып, кээде агрессияга барат. Көбүнчө 
талма ооруларда болот; оору капысынан башталып, бир нече минутадан бир нече 
күнгө созулат да, капысынан токтойт. Д. борбордук нерв системасынын 
ооруларында, психикалык ооруларда да байкалат. Кээде спирт ичимдиктерин көп 
ичүүдөн да болот. 
ДИФИЛЛОБОТРИОЗДОР — адамдын жана жаныбарлардын тасма мите курттар 
пайда кылуучу оорусу. Курт башындагы жуп жылчыгы менен ичегиге бек 
жармашып алат. Моюнунан муунакчалар бөлүнүп тургандыктан денеси узара 
берет. Эң арткы муунактарында жумурткалары өөрчүп, заң менен сыртка чыгат. 
Жумурткалары сууга түшкөндө 3—5 жумадан кийин личинкага айланат. Алар 
циклоптун денесинде, андан ары аны менен тамактанган балыктын денесинде 
өсүп-өөрчүйт. 
Адам менен жаныбарларга (мышык, түлкү жана кээ бир чымчыктар) Д. оорусу 
чийки же чала бышырылган балыкты жегенде, булганган сууну ичкенде, 
булганган буюм аркылуу жугат. Алардын ичегисинде личинкалар жетилип, чоң, 
узун тасма куртка айланат. 
Ооруган адамдын жүрөгү айланып кусат, башы, ичи ооруп, ичи өтөт, алсырайт, 
уйкусу качат, аз кандуулук байкалат. Кээде курт тоголоктошуп ичегини бүтөп 
калат. Мындай учурда тезинен операция жасоо зарыл. Лабораторияда оорулуунун 
заңынан Д-дун жумурткаларын тапкандан кийин ооруунун диагнозун туура коюп, 
врач дарылайт. Дарылоо ооруканада жүргүзүлөт. 
Д-дун алдын алууда балыкты жакшылап бышырып же кууруп жеш керек. Дарыя 
суусун жана көлдү булгануудан сактоо, өздүк гигиенага көңүл буруу, оору адамды 
дарылап айыктыруу зарыл. 
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Солдо диффузиялык ууландыруучу 
богок менен жабыркаган аял (көзү 
тостоюп арыктаган), оңдо — ошол 
эле аял дарылоодон кийин. 

 
ДИФФУЗИЯЛЫК УУЛАНДЫРУУЧУ БОГОК (Базедов оорусу, тиреотоксикоз) — 
калкан сымал безинин иши күчөп, канга гормонду көп бөлүп чыгарышынан 
болуучу оору; мында бездин көлөмү чоңоёт. Аны менен көбүнчө аялдар ооруйт. 
Психикалык жабыр чегүү, нервге күч келүү, жугуштуу оорулар, аялдын жаш 
өзгөчөлүгүнө жараша ички секреция бездеринин ишинин өзгөрүшү, тукум куума 
ыңгайлануусу жана башка түрткү болот. Диффузиялык ууландыруучу богокто 
калкан безинин гормондорунун канга көп келиши зат алмашууну бузат (к. Зат 
жана энергия алмашуу).  
Оорулуу ачуулуу болуп, жүрөгү тез-тез согот, жүрөгүнүн тушу ооруйт, кара жумуш 
жасаганда деми кыстыгат, уйкусу бузулат, тер басат, ичеги-карындын иши 
начарлайт, колун сунганда манжалар калтырайт. Көзү тостоюп (экзофтальм), 
жалтырап турат. Оору көпкө созулат, абдан күчөгөндө оорулуу арыктайт, жүрөк, 
боор, жыныс бездери жабыркайт. Нерв-психикалык чарчоо, күндө көпкө болуу 
жана башка ооруну күчөтөт. 
Дарылоону врач жүргүзөт. Калкан сымал безинин ишин калыбына келтирүүчү, 
нерв системасын тынчтандыруучу каражат берилет. Врачтын көзөмөлүсүз дары 
ичүү коркунучтуу. Оорулуу өтө чарчабай, абдан тынч жерде эс алып, уйку 7—8 
сааттан кем болбоого тийиш. Түрдүүлөп витамин, белок жана углеводу көп 
тамакты күнүнө 4 маал ичүү сунуш кылынат, ичкилик ичүүгө, тамеки тартууга 
болбойт. Таза абада болуу пайдалуу, бирок түштүктөгү курортторго баруу тескери 
таасир берерин эстен чыгарбоо зарыл. Керек болсо өз убагында жүргүзүлгөн 
хирургиялык дарылоо ооруну толук айыктырат. 
ДОЗА — организмге жиберилүүчү заттын же дарынын белгилүү так өлчөмү. Д. 
оорулуунун жашына, организмдин жеке өзгөчөлүгүнө, оорунун мүнөзүнө жана 
өтүшүнө жараша болот. Дарылоо коопсуздугун камсыз кылуу үчүн уулуу жана 
күчтүү дарыларга СССРдин мамлекеттик фармакопеясында бир жолку Д. (бир эле 
жолу берилүүчү) жана суткалык Д. белгиленген. Д-ларды врачтын көрсөтмөсүсүз 
көбөйтүүгө болбойт, ал ууланууга алып келет. Дары г жана г бөлүктөрү (деци—, 
санти —, милли —, микрограмм) менен өлчөнөт. Суюк дарылар мл, ошондой эле 
чай же аш кашык, тамчы менен берилет. Антибиотиктер жана кээ бир 
витаминдердин Д-лары эл аралык бирдиктер менен белгиленет. Жаш балдар чоң 
кишилерге караганда дарыларды сезгич келет. Аларга тиешелүү жогорку Д-лар 
фармакопеяда берилген. 60 жаштан өткөндөргө да дарынын өлчөмү азыраак. 
ДОНОР — өз каалоосу менен канын бирөөгө куюуга, ошондой эле дары 
препараттарын жасоого берүүчү адам. Донорлор оорулуулардын ден соолугун 
жана өмүрүн сактоого жардам берет. Жашы 18ден жогору, ден соолугу таза адам 
Д. боло алат. Донорлордон кан алуу жана аларды консервалоо кан куюу 
станцияларында жүргүзүлөт. Ал станциялар районундагы ооруканаларды жана 
башка дарылоо мекемелерин кан менен камсыз кылат. Д. алдын ала медициналык 
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текшерүүдөн өткөрүлөт. Биринчи жолу кан берген Д-дон 200—250 мл, кайталап 
бергендерден 450 млге чейин кан алынат. 

  

«Ардактуу донор» 
медалы. 

 
Кайталап кан берүүгө 2 айдан кийин гана уруксат берилет. Д-дун каны атайын 
идишке алынып, идиште канды консервалоочу заттар болот. Идиштин сыртына 
кандын тобу, Д-дун фамилиясы, кан алынган дата жазылат. Д-го кан берген күнү 
атайын тамак берилет жана кызматтан бошотулат. Ал күндөрдө ишинин орточо 
айлыгы сакталат, курорт, эс алуу үйлөрүнө путёвкаларды 1-кезекте алышат. Д-
лукка жана аларды уюштурууну Кызыл Крест жана Кызыл Жарым Ай коому 
жүргүзөт. Активдүү Д-го «СССРдин ардактуу донору» деген наам берилчи. 
ДОПИНГ — организмдин күч-аракети менен акыл-эсинин иштешин тездетүүчү 
жана убактылуу күчөтүүчү заттар. Д. катары негизинен борбордук нерв 
системасын козгоочу заттар, сеп алдыруучу дарылар жана башка колдонулат. Д. 
контролсуз колдонулса, ага организм көнүп калып, керектүү натыйжага жетиш 
үчүн дарынын өлчөмүн көбөйтүүгө аргасыз болот. Ал болсо кишинин ден 
соолугуна терс таасирин тийгизет (к. Баңгилик). 
Д-ди кээ бир капиталисттик өлкөлөрдө спортто колдонушкан. 1967-ж. Эл аралык 
олимпиялык комитет Д-ди спортто колдонбоо жана эл аралык мелдештерде Д-ге 
каршы текшерүүнү түзүү жөнүндө чечим чыгарган. Эгер спортсмен Д. колдонуп 
мелдешке чыкса, ал дисквалификацияланат.  
ДРЕНАЖ — жараатардын кан-сөлүн, дене көңдөйлөрүндөгү суюктук же ириңди 
сыртка чыгаруу. Ал үчүн тешиги бар айнек, резина же пластмасса түтүкчөлөрү, же 
даки колдонулат. Д-дын сырткы учу териге пластырь менен бекитилет же 
көңдөйдүн ичине кирип кетпес үчүн аны даки же жип менен бир нерсеге байлоо 
керек. Даки өзүнө нымды жакшы тартат. Урологияда Д. бөйрөк менен 
табарсыктын функциясын кайра калыбына келтирүүгө жана алардагы сезгенүү 
процессин жоготуу үчүн жасалат. 
ДУОДЕНИТ— он эки эли ичегинин былжыр челинин жана анын бүт катмарынын 
сезгениши. Көпчүлүк учурда жара оорусун, гастрит, панкреатит, холецистит 
ооруларын коштойт. Д-ти сезгенүү очогунан келген микробдор, токсиндер, 
ичегидеги ар кандай мителер пайда кылат. Анын өнүгүшүнө убагында 
тамактанбоо, өткүр тамак ашты, ичкиликти көп ичүү, тамеки тартуу түрткү берет. 
Д-тин катуу кармама (чанда) жана өнөкөт түрү бар. Катуу кармама Д. күйүк 
оорусунда, катуу ууланганда болот. Өнөкөт Д. көпкө созулуп, мезгили менен 
айыгып жана кабылдап турат. Д-те ичтин жогору жагы ооруйт, ачка болгондо же 
тамак ичкенден 2 — 3 сааттан кийин ооруганы күчөйт. 
Дарылоону себебине жараша врач жүргүзөт. Кээде хирургиялык жол колдонулат. 
Алдын алууда тамактануу режимин сактоо, инфекция очогун, ичегидеги 
мителерди жоготуу, тамеки тартпоо чоң мааниге ээ. 
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ДУШ — гигиеналык жана дарылоо, алдын алуу максатында колдонулуучу суу 
процедурасы. Гигиеналык максатта самын менен жумасына 1—2 жолу, 
температурасы 36—38° болгон суу менен жуунат. Дарылоо Д-у суу менен 
дарылоочу жайда жүргүзүлөт, анда оорулуунун денесине суу белгилүү басымда 
жана түрдүүчө таасир этет. Д. теридеги нервдердин учтарына механикалык жана 
температуралык таасир тийгизет. Д. агымдын багыты жана түрү боюнча аттырма 
(Шарко, шотланд Д-у), жамгырлатма, циркулярдуу, жогору багытталган, суу 
алдындагы массаж болуп бөлүнөт. 
Шарко Д-у адегенде азыраак басым менен, андан кийин басымды чоңойтуп, 
белгилүү иретте буттан жогору жиберилет. Суунун температурасы оорулуунун 
абалына жараша адегенде 35 — 32° (кээде 42—40°) болуп, күндө ал 1°ка 
төмөндөтүлөт да, оорулуунун абалына жараша 20—15°ка чейин түшүрүлөт. 
Суунун температурасын төмөндөткөндө, агымдын басымын күчөтөт. Эки 
түтүктөн суунун контрастуу (ысык жана муздак) температурасы берилсе 
Шотланд Д-у деп аталат. 
Жамгырлатма  Д-та суу атайын майда тешикчелүү тордон бөлүнүп чыгат. 
Циркулярдуу  Д-та вертикалдуу тегеректе коюлган түтүктөрдүн ич жагындагы 
майда тешиктерден суу горизонталдуу ичке агым менен оорулуунун денесине 
туш-туштан тиет. 
Жогору багытталган Д-та оорулуу тегерек орундукка отуруп, тор аркылуу басым 
менен чыккан суу чаткаякка тиет. Суунун температурасы ар түрдүү (жылуу, 
салкын, муздак) болот. Суу алдындагы массаж көп таралган. Жылуу сууда жаткан 
оорулуунун денесин кол менен укалабай, ага атайын аппараттан суунун агымы 
басым менен жиберилет.  
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 Душтун түрү: 1— аттырма; 2— жамгырлама; 
3 — айланта; 4—багытталган; 5—суу 
алдындагы массаж. 

 
Жамгырлатма Д. негизинен нерв системасынын функциялык бузулууларында; 
Шарко, Шотланд  Д-у  зат алмашуу бузулуп өтө семирип кеткенде, жогору 
багытталган Д. көтөн чучуктун ооруларында, урология ооруларында жана башка; 
душ-массаж  — булчуң, муун, зат алмашуу ооруларында колдонулат. Бул душтар 
врачтын сунушу боюнча гана берилет. Үй-тиричиликте колдонулуучу жылуу Д. 
нерв системага сеп алдыруучу таасир берет. Муздак Д. нерв системасынын 
тонусун жогорулатып, организмдин суукка туруктуулугун күчөтөт, организмди 
чыңдоого көмөк болот.  
ДҮЛӨЙ-ДУДУКТУК — тубаса же бала чакта пайда болгон дүлөйлүк, дудуктук. 
Дудук болуу дүлөйлүктөн келип чыккандыктан, угуу органдарынын 
өөрчүшүндөгү бардык кемтиктер жана угуу функциясынын өтө жана туруктуу 
өзгөрүүлөрүнө чалдыктыруучу оорулар Д.-ка алып келет. Мээдеги угуу сүйлөө 
борборунун жабыркашы да ага себеп болот. Анын тубаса жана кийин пайда 
болгон түрү бар. 
Тубаса Д.-д. кийин пайда болгонго караганда аз кездешет. Тубаса түрүнүн 
өнүгүшүнө — генетикалык факторлор себеп болот. Тубаса дүлөй-дудук ата - 
энелерден дүлөй-дудук балдар көп төрөлөрү белгилүү. Байкоолорго караганда 
жакын туугандардын бири бирине үйлөнүүлөрү таралган жерлерде тубаса дүлөй 
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балдар көп төрөлөт. Тубаса дүлөйлүккө кош бойлуунун жугуштуу оору менен 
оорушу, эне менен баланын резус-факторлорунун айкалышпай калышы, ошондой 
эле түйүлдүктүн кокустукка учурашы жана башка себеп болот. Түйүлдүк өөрчүп 
жатканда эненин организмине кээ бир уу заттардын (алкоголь, стрептомицин 
жана башка) таасиринен да болушу мүмкүн. 
Д.-д-тун кийин пайда болушунда балдардын жугуштуу оорулары, а. и. менингит, 
мээ кабыкчаларынын сезгенүүсү, пневмония, кызылча, дизентерия, скарлатина, 
көк жөтөл жана башка оорулар негизги роль ойнойт. Кээ бир учурда аденоиддер 
да угууну начарлатат. Бул учурда хирургиялык жол менен дарыласа болот. Эгерде 
дүлөйлүк айыкпай турган болсо, баланын сүйлөөсүн өөрчүтүүгө аракет жасоо 
керек. Окутууну канчалык эрте баштаса, ошончолук натыйжалуу болот. 
ДҮЛӨЙЛҮК — кулактын укпай калышы же өтө начар угушу. Мында катуу 
үндөрдү (ышкырык жана башка) же кулактын түбүнө кыйкырып сүйлөгөн 
тааныш сөздөрдү гана жакшы угат. 
Д. эки жактуу жана бир жактуу болот. Көбүнчө бир жактуу Д. кездешет. Эки 
кулагы тең укпагандар атайын сурдологиялык жардамга муктаж болушат. Анын 
тубаса жана кийин пайда болгон түрү бар. Тубаса Д-кө тукум куучулук жана кош 
бойлуулардын ар түрдүү жугуштуу оорулар менен оорушу же алкоголь 
ичимдиктерди ичиши же баланын кызылча, грипп, паротит менен оорушу түрткү 
болот. Ошондой эле кош бойлуу кезде кулактын калыптанышына таасир этүүчү 
дары заттарды колдонушу жана резус-фактор сыйышпастыктан келип чыгышы 
да мүмкүн. Төрөлгөндөн кийин пайда болгон Д-кө кээ бир жугуштуу жана башка 
оорулар же кулактын кырсыкка чалдыгышы алып келет. Ошондой эле кесип 
зыяндуулугу (ызы-чуу, дирилдөө), металл буулары (мисалы, коргошун, сымап, 
мышьяк) менен уулануу түрткү болот. Бала сүйлөй баштаганда (3 жашка 
чейинки) кулагынын укпай калышы дүлөй-дудуктукка алып келиши мүмкүн. Д. 
капысынан (катуу кармаган Д.) же барабара пайда болушу мүмкүн. Капысынан 
болгон Д-кө мээге кан куюлуу же ички кулакты кан менен жабдуучу кан 
тамырлардын бүтөлүп калышы, ошондой эле капыстан өтө катуу дүңгүрөгөн 
үндүн таасири, артерия басымынын кескин өзгөрүшү, баштын кырсыкка 
чалдыгышы, өтө уулануу себеп болот. Отосклероздо, мээ кан тамырынын 
атеросклерозунда жана кесип зыяндуулугунда Д. бара-бара пайда болот. Бул Д-
түн эң алгачкы белгиси — кулак чуулдоо. Угуунун төмөндөшү өтө жай 
жүргөндүктөн, ал укпай калганда гана сезилет. Ошондуктан Д-тү пайда кылуучу 
ооруну өз убагында дарылоо зарыл. Ар кандай кесип зыяндуулугу туруктуу Д-кө 
алып келгендиктен жумушчулардын угуусун текшерип туруу, ызы-чуу жана 
дирилдөөнүн таасирин четтетүүчү чаралар көрүлүшү керек. Алдын алууда бала 
бакчадагы балдарды текшерүүнүн мааниси чоң. Дарылоодо ар кандай 
хирургиялык операция жакшы натыйжа берүүдө. 

Ж 
ЖАДАТМА АБАЛ — ноокастын эркинен тышкары ойго келүүчү санаа, эскерүүлөр, 
коркунучтуу ойлор, аракеттер жана башка Ноокас сарсанаа болуу зыян экенин 
түшүнөт, бирок андан кутула албайт, ошондуктан бул абал жадатма деп аталат. Ж. 
а. нерв-психиканын түрдүү бузулуусунан келип чыгат, кээде соо адамдарда да 
байкалат, бирок көбүнчө невроз оорулууларда болот. Мындай абалга адам 
демейдеги абалынан башкача, кандайдыр бир күтүлбөгөн окуяны башынан 
өткөргөндөн, өтө чарчап-чаалыгуудан, өнөкөт уулануудан (а. и. аракечтиктен), 
түрдүү оорулардан кийин келиши мүмкүн; айрыкча тынчы жок, асан кайгы 
адамдар кириптер болот. Оору капысынан кармайт (башы айланат, жүрөгү тез 
кагат, алы кетет жана башка). Адам мындай күтүүсүз абалдан чочулап, анын 
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кайталанышын аңдып, күтүп калат. Жүрөк оорудан мүрт кеткен кимдир 
бирөөнүн өлүмү жөнүндөгү кабардан улам өз жүрөгү токтоп калуучудай коркуу 
сезими туулат. Мындай ноокастар «жүрөк пристубу» кармаганда жанында эч ким 
болбой калышынан кооптонуп, жалгыздыктан коркот. Мында өлүмдөн коркуу, 
кандайдыр бир жугуштуу дарттан сактануу, бийиктен, тереңден, оттон, суудан, 
жол жүрүүдөн чочулоо жана башка сыяктуу абалдар өнөкөткө өтөт. Кээде ноокас 
сезиминдеги коркунучтан сактануу үчүн түрдүү жөрөлгөнү жасайт, мисалы, 
белгилүү бир түрдө кийинет, жолдун кандайдыр бир тарабы менен гана жүрөт 
жана башка Мындай нервдик абал создукса, адамдын мүнөзү өзгөрөт: шектенүү, 
олку-солкулук, кооптонуу пайда болот, тапшырманы туура аткардымбы, эч 
нерсени унуткан жокмунбу, үйдү бекиттимби жана башка деп сарсанаа болот. 
Мындай ноокастар өз кыймыл-аракетин кайра-кайра текшерет. Көбүнчө өз ден 
соолугу үчүн тынчсызданат, катуу оору менен ооруп калуудан чочулайт. Кээде 
акылдан адашуу коркунучу туулат. Мындай абал көбүнчө жүрөк тез кагуу, 
терчилдик, жүрөк айлануу, баш айлануу, ич оору жана башка менен коштолот. 
Айрымдары жадатма саноо (терезелерди, үй кабаттарын, тепкичтерди, көчөдөгү 
адамдарды), жадатма эскерүүлөр (өткөн окуяларды ийне-жибине чейин эсине 
түшүрүү), жадатма ойчулдук (турмушта болбогон көрүнүштөргө ой жүгүртүү) 
кыйнайт. Мындай абалды жүрөгү дүкүлдөө, ичи ооруу жана башка коштогондо 
ноокас врачка кайрылуусу зарыл, анткени убакыт өткөн сайын мындай реакция 
күчөйт. Оорулууга квалификациялуу жардам канчалык тез берилсе, ал ошончолук 
тез айыгат. Ырым-жырымга ишенген соо адамдардан жадатма оорулууларды 
айырмалоо зарыл. 

ЖАКЫНДАН НАЧАР КӨРҮҮ (гиперметропия) — көрүүнүн кемчилдиги, буюмду 
бүдөмүк көрүү (өзгөчө жакындан). Мында буюмдан чагылган нур көздүн тор 
кабыкчасына түшпөстөн, анын артына өтүп кетет. Ж. н. к. көздүн тунук челинин 
жана чечекейинин сындыруу күчүнүн начарлыгына же көздүн алдыңкы-арткы 
огунун кыскалыгына байланыштуу болот. Ал тубаса же кийин пайда болот. 
Дээрлик бардык балдар төрөлгөндө жакынды начар көрүшөт, бирок өсүү жана 
өнүгүү процессинде (10 жаш чамасында) көпчүлүгүнүн көрүүсү калыбына келет. 

  

Соо көздүн (1), жакынды 
начар көрүүчү көздүн көз 
айнексиз (2) жана көз 
айнек кийгенден кийин 
(3) жарыкты өткөрүү 
схемасы. 
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Ж. н. к-нүн бир аз жана орточо даражасында ( + 3 диоптрийге чейин) көздүн 
курчтугу адатта өзгөрбөйт, ошондуктан атайын көз айнек менен жөнгө салуунун 
(коррекциялоонун) зарылчылыгы жок. Анын жогорураак даражасында (диоптрий 
+5тен ашканда) кээде көздүн курчтугу бузулат, көз айнек тагынганда көрүү 
кадимки абалына келбейт. Ж. н. к. күчөгөндө көз айнекти пайдаланбаган 
кишилердин көзү бат чарчап башы ооруйт, чекеси уюп, көздө басым байкалат, 
окуганда тамгаларды ажырата албай калат. Окууну токтоткондо көрүү убактылуу 
калыбына келет. 
Мектеп окуучуларында баш оору пайда болсо, врачка кайрылуу зарыл. Ж. н. к. 
байкалган балдар көз айнек тагынуусу керек. Айрым учурда балдарда ал күчөсө 
көз чалыр болуп калат.  
ЖАЛГАН МУУН — сөөк сынганда же оорудан бузулганда анын учтарынын бири-
бири менен биригип бүтпөй калышы. 

  

Сол каруудагы жалган 
муун. 

 
Ал көбүнчө аябай ажыраган сыныктардын ортосуна булчуң эттер же башка 
ткандар тыгылганда, теринин чоң жери жабыркаганда, ошондой эле кашка 
жиликтин моюнчасы сынганда (сынган сөөктө кандын айланышы 
бузулгандыктан) болот. 
Ж. м. негизинен шыйрактын эки сөөгү тең сынганда байкалат. Өтө сейрек 
кезигүүчү тубаса Ж. м. жатындагы баланын сөөк кемтигинде болот. Анын сынык 
учтарында бара-бара муунга окшогон кемирчек, аны тегерете курчаган чел кабык, 
ичинде муун суюктугу пайда болот. Негизги белгилери — буту-кол начар иштеп 
(бутка туруп баса албайт, кол менен эч нерсе жасай албайт), ал жер кыймылдап 
турат. 
Аны адис врач (травматолог, ортопед) дарылайт. Көбүнчө хирургиялык операция 
жасалат. Пластикалык операция (оорулуунун өз сөөгүн көчүрүп жамоо, ошондой 
эле металл жана пластмассадан жасалган медициналык аппараттардын жардамы 
менен сөөк сыныктарынын учтарын бекем туташтырып, кыймылсыз карматуу) 
көп колдонулат. Акыркы мезгилде ушул максат менен ар кандай 
конструкциядагы аппараттар кеңири колдонулууда. Бутка же колго салынган 
мындай аппарат сөөк сыныктарынын учтарын бири-бирине бекем кысып 
кыймылсыз абалда кармайт, сөөктүн бүтүшүн тездетет, ошондой эле бир 
мезгилде эле кыскарган буту-колдун бөлүгүн узартууга болот. Оорулуу аппарат 
салынган алгачкы күндөн баштап эле бутуна таянып баса алат. 
Ж. м-ду алдын алууда сыныкты дарылоонун режимин толук сактоо зарыл. Үйдө 
же поликлиникада дарылоону улантуу үчүн ооруканадан чыгарылган оорулуу 
таңылган гипсти өз алдынча мөөнөтүнөн эрте чечүүгө болбойт, ал Ж, м-га алып 
келиши мүмкүн.  
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ЖАЛПАК ТАМАНДУУЛУК (май таман) — бир же эки буттун тең таманынын 
жалпак болушу. Соо бутта тамандын ички жагы көтөрүлүп кобул пайда кылып, 
улам сыртына карай кобул жоголуп, жерге тамандын сырты тийип турат. Ал эми 
Ж. т-та тамандын ички кобулу жоголуп, басканда таман толук бойдон жерге 
тийип калат. Ж. т. көбүнчө бала кезде башталып, таманга келген күч 
булчундардын, байламталардын жана сөөктөрдүн чыдамына ылайык келбегенде 
болот. Ага баланын денесинин ашыкча салмагы, итий жана башка түрткү берет. 
Чоң кишилерде Ж. т. көпкө чейин тикесинен туруу, оор кара жумуш жасоо, 
ыңгайсыз бут кийим кийүү, кызыл ашык муундарынын кырсыкка 
чалдыгышынан жана башка болот. Тубаса Ж. т. өтө сейрек кезигет. Кийин пайда 
болгон Ж. т-тун себебине жараша бир нече түрү белгилүү. 
Статикалык Ж. т. эң көп кездешет. Мында семирүүдөн булчуң эт, тарамыштар 
чоюлуп, таман кобулу жоголуп, жалпак болуп, тамандын майда сөөктөрү бүт 
бойдон жерге тийип калат. Ж. т-тун бул түрү менен оор жүк көтөрүп иштегендер 
(жүк көтөрүүчүлөр, усталар, куруучулар жана башка), туруп иштегендер (мисалы, 
тиш доктурлар, чач тарачтар, нан жапкандар, сатуучулар жана башка) ооруйт. 
Ошондой эле 4—5 жашка чейинки балдарда байкалганы менен кийин эч кандай 
дарылоосуз эле, бала өскөндө таман коңулу да өсүп кетет. Ж. т-тун бул түрүнүн 
белгилери анча байкалбайт. Көп басканда адегенде тизе ооруп, таман ысып, 
сайгылашат, бир аз эс алгандан кийин оорусу басаңдап калат. Адамдын басыгы 
бузулат. Барабара кызыл ашыктын томугу, тизе, бел да ооруй баштайт. Сыртынан 
караганда тамандын өзгөргөнү байкалбайт, бирок тургузганда таман жалпайып 
көрүнөт. Согончок, буттун манжалары, кызыл ашык мууну шишигенсип калат. 
Акырындык менен буттун бармагы сыртка карап, сөөмөйдү басып калат да, бут 
кетменинин сырткы тарамыштары тырышып, тартышат. 
Итий менен ооруган балдардын сөөгү жумшак, ийилчээк, чоюлчаак болуп 
калгандыктан, итийден кийин да Ж. т. пайда болот. 
Сыныктан кийин болгон Ж. т. кызыл ашыктын томуктары, согончок же манжалар 
сынып туура эмес бүтүп калгандан кийин болушу мүмкүн. 
Шал оорусунан кийин болуучу Ж.т. көбүнчө балдардын шал оорусунда таман 
кобулдарын туура абалда кармап туруучу булчуңдардын тарамыштары шал 
болгондо келип чыгат. 

 
Жалпак тамандуу бут 
кетмениннн көрүнүшү: таман 
коңулунун тоому билинбей 
калган (стрелка менен 
көрсөтүлгөн). 

 

1—2— соо буттун таманы жана анын 
изи; 3—4— жалпак тамандын жана 
анын изинин көрүнүшү. 

 

 

Соо жана жалпак тамандуулукта бут 
кетмен сөөгүнүн жайгашуу схемасы. 

 

 
Ж. т-ту дарылоодо дене тарбияга өзгөчө көңүл бурулат. Денени чыңдоо, керектүү 
витаминдерди берүү, атайын дарылоо, массаж жасоо, убактысынча гипске таңуу, 
атайын батек (супинатор) салуу, бут кийимди туура кийгизүү, керек болсо атайын 
бут кийим менен камсыз кылуу керек. 
Ж. т-ту алдын алууда физкультура менен спортко үзбөй катышуу чоң мааниге ээ, 
сууда сүзүү пайдалуу. Ж. т-тун белгилери байкалгандар бутка күч келтире турган 
оюндарга (мисалы, оор атлетика, чуркоо, коньки тебүү жана башка) катышууга 
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болбойт. Жылуу мезгилде кумда, жумшак жерде жылаңаяк басуу да пайдалуу. 
Көпкө тике туруп иштегендерге тамандарын теңдеп коюп, сырт жак кырына 
сүйөп, күнүнө 5—10 минутадан бир нече жолу тыным алдыруу сунуш кылынат. Ж. 
т-ту алдын алууда бут кийим өтө тар же кенен болбой, такасынын бийиктиги 3—
4 смден ашпоого тийиш. Өтө бийик такалуу бут кийим туурасынан Ж. т-ту 
өстүрөт. Балдардын бут кийиминин таманы катуу, жапыз такалуу (1—2 см), 
апкыттуу болууга тийиш. Балдардын келбетине көз салып, алар денеси менен 
башын түз кармап, бутунун башын эки жакка тейтейтпей басуусуна көңүл буруу 
зарыл. 
Ж. т-ту бала кезинде алдын алуу жана дарылоо жеңил. Анын белгилери билинер 
замат врач-ортопедге кайрылуу керек. Баланын жашына, Ж. т-тун өсүшүнө жана 
түрүнө жараша врач атайын гимнастика дайындайт, бала аны үйдө ата-энесинин 
көзөмөлү менен жасоо керек. Мындай машыгууларды буттун булчуңдарын жана 
байламталарын чыңдай турган көнүгүүлөр менен айкалыштыруу пайдалуу. 
Ошондой эле күн сайын бутка жылуу (35—36°) ванна жана массаж (сылап-сыйпоо, 
укалоо жана сүрткүлөө) сунуш кылынат. Көбүнчө балтыр менен таманды 
массаждоо керек. Балтырга кызыл ашыктан тизени, таманга манжалардан 
согончокту көздөй массаж жасалат. 
Ж. т-тун айрым түрүндө атайын дарылоо батектерин — супинаторлорду 
колдонот. Оорулуу өз убагында супинаторлордун бийиктигин коррекңиялаш 
үчүн мезгили менен врачка көрүнүп турууга тийиш. Кээде атайын тигилген 
ортопедиялык бут кийим кийүүгө туура келет.  
ЖАМАЖАЙ — эриндин кычыгындагы теринин жана былжыр челдин жугуштуу 
оорусу. Ж. организмде В2 витамини жетишпегенде, бүйлө ооруларында, ошондой 
эле ачуу, туздуу тамактарды көп жегенде, шилекей көп бөлүнгөндө, ооздун ичин 
таза кармабоодон болот. Ооруну бактериялар — стрептококк же микроскоптук 
козу карындар козгойт. Көбүнчө эрдин көп жалаган балдар жана өспүрүмдөр, тиш 
протезин кийген улгайган адамдар ооруйт. Эриндин кычыгындагы тери менен 
былжыр чел сууланып кызарат, андан кийин ал жер жарылып, катуу ооруйт, сары 
карт менен капталат. Грибок инфекциясында оору ооз көңдөйүнүн былжыр 
челине өтөт (к. Кандидоз). Дарылоону врач жүргүзөт. Көбүнчө оору өнөкөт 
түрүндө болот. Бирок туура, такай дарылоодо биротоло айыгат. Алдын алуу үчүн 
өзгөчө В> витаминине бай жемиш, жашылча, ачыткы жана башка тамак менен 
туура тамактануу, оозду таза кармоо зарыл. Ооздун кычыгы кызарып ачышканда 
ачуу, туздуу, кычкыл тамакты ичпөө керек. 

  

Жалпак таманда сунуш кылынган көнүгүүлөрдүн комплекси: 
1— буттун учун жерден албай, согончокту ажыратуу жана 
бириктирүү; 2— топту таман менен кысып көтөрүү; 
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3— таманды болушунча бүгүү жана жазуу; 4— буттун манжалары менен килемченн (же кездеме 
кесиндисин) бүктөп чогултуу; 5— таманды манжалардын жардамы менен алга жана артка 
жылдыруу; 6— резина топту таман менен басуу. 7— түрдүү таякчаны манжалар менен кармап 
көтөрүү; 8— таман менен таякты тоголотуу; 9— согончоктон буттун учуна туруу жана тескерисинче; 
10— колду эки жакка, жогору жана алга көтөрүп, толук Ж-а толук эмес отуруу; 11— гимнастика 
таягынын үстү менен басуу; 12— жантайыңкы кырлуу устунда басуу; 13—эңкейиш тактайда буттун 
учу менен өйдө жана төмөн басуу; 14— поролон матрацты басуу. 

 
ЖАМБАШ ЧАРАСЫ — кишинин буттарын бириктирип, жамбаш курчоосун 
түзүүчү тулку скелетинин төмөнкү бөлүгү. Ж. ч. эки жамбаш, чычаң жана 
куймулчак сөөктөрүнөн турат. Ж. ч. чоң жана кичине болуп айырмаланат. Кичине 
Ж. ч. жогортон төмөн куушурулган сөөк көңдөйү. Ж. ч. бел кырчоосунун негизин 
түзгөндүктөн, омуртка тутумуна тирөөч болуп турат. Анын түзүлүшүндө 
жыныстык өзгөчөлүктөр (айрыкча жыныстык жетилүү мезгилинен баштап) 
даана байкалат. Аялдардын Ж. ч. жапыс жана кең, жамбаш сөөгүнүн канатчасы 
жазы, эркектердин Ж. ч. бийик жана кууш. Ж. ч-нын арткы капталын түзүүчү 
куймулчак сөөгү аялдарда жука, жазы жана кыска. эркектердики узун жана ичке 
болот. Ж. ч-нын бет мандай капталын чаткаяк сөөктөрү түзөт. Чоң Ж. ч-нда 
төмөнкү ич көңдөй органдары, кичинесинде көтөн чучук, табарсык, эркектерде 
простата бези жана урук ыйлаакчасы, аялдарда жатын, жатын кошумчалары жана 
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жатын кыны жайгашат. Ж. ч-нын сөөктөрүнө арка жана омуртка булчуңдары 
бекийт: андан бут булчуңдары башталат. Ж. ч-нын итийден кийин бардык 
тарабынан тарышы, сөөктөрүнүн сынышы, туберкулёз жана кулгуна оорусуна 
чалдыгышы коркунучтуу. Аялдардын Ж. ч-нын түзүлүшү менен көлөмүнүн 
төрөттө мааниси чоң (к. Төрөт). Ошондуктан аялдар консультациясында Ж. ч. 
өлчөнөт. Кууш Ж. ч. төрөттө баланын өтүшүнө тоскоолдук кылат. Бул учурда 
төрөт кыйындап, бала төрөттөн жабыркайт (к. Ымыркайдын төрөттөн 
жабыркашы). Мындай учурда ар кандай кабылдоодон алдын алуу үчүн акушерлик 
операция (мисалы, Кесарь кесүү) жасалат. Ж. ч. кадимкидей эле болуп, баланын 
башы өтө чоң болгондо да өтпөй калышы мүмкүн. Муну клиникалык кууш Ж. ч. 
деп атайт.  

  

Кишинин жамбаш чарасы: 1— акыркы 
бел омурткасы; 2— жамбаш сөөгү; 3—
чычаң; 4— кашка жилик; 5— жамбаш 
мууну; 6— куймулчак. 

 
Бул учурда кош бойлуу аялды төрөткө 2 жума калганда ооруканага жаткыруу 
керек. 
ЖАРА — тери же былжыр челдин жана анын алдында жаткан ткандардын 
бузулган жери. Ж. дененин сыртында жана ички. органдарда (карын, ичеги жана 
башка) кезигет. Анын пайда болушуна териге механикалык (сүрүлүү, басым), 
физикалык, химиялык жана башка таасирлер, кан жана лимфа айлануусунун 
бузулушу (мисалы, вена кан тамырынын варикоздук кеңейиши, атеросклероз ж. 
б-да кандын токтоп калуусу), сезгенүү процесси (туберкулёз, ириң инфекциясы), 
зат алмашуунун бузулушу (кант диабети, авитаминоз), катуу кайгыруу жана 
башка себеп болушу мүмкүн. 
Ж. дененин ар кандай бөлүгүндө жайгашат, айрыкча бутта көп жолугат. Ооздогу, 
ички органдардагы Ж. (стоматит, жара оорулары) өзгөчө мүнөздө болот. Ж. 
жалгыздан же көптөн чыгып, көлөмү, формасы жана терендиги ар кандай, Кээде 
Ж. өтө терең кетип, ар кандай ткандарга — май, булчуң, сөөккө чейин жетет. Ж-
нын бети ириң же тырык, же бириктиргич ткандар менен капталат. Ж. өтө 
кабылдап, күчөп кеткенде кан агат, мисалы, карын жана он эки эли ичегинин Ж-
сынан кан акканда, оорулуу аз убакытта эле өтө көп кан жоготушу мүмкүн. Бул 
убакытта тезинен дарылоо жүргүзүлүп, операция жасалат. 
Ж-ны дарылоо түрдүү комплекстерден турат: түрдүүлөп жакшы тамактануу, кан 
айланууну, зат алмашууну калыбына келтирүү, витамин берүү, операция жасоо, 
организмде болуп жаткан биохимиялык өзгөрүүлөргө дайыма көз салуу жана 
башка 
Алдын алууда, мисалы, веналардын кеңейишинде жараны болтурбоо үчүн атайын 
чоюлгуч байпак кийип, эмгек жана эс алууну жөнгө салуу, врачтын сунушун так 
аткаруу керек. Кээ бир ооруларда (кант диабети, эндартериит) Ж-ны алдын алуу 
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үчүн бутту урунуудан жана майда жарааттан сактоо, негизги ооруну врачтын 
көзөмөлүндө өз убагында дарылоо зарыл. 
Ооздогу Ж-ны алдын алууну, к. Стоматит, карын жана он эки эли ичегинин Ж-
сын алдын алууну, к. Жара оорусу. 
ЖАРААТ — дене ткандарынын механикалык жол менен майып болушу. Ал 
сайылган, кесилген, жулунган, тиштелген, ок тийген жана башка болуп бөлүнөт. 
Терең Ж-та тери жана анын май катмары, сөөк, ири кан тамырлар, нервдер 
жабыркашы мүмкүн. 
Ж-тын оордугу жабыркаган жерге (баштын, көөдөн менен ичтин Ж-ты айрыкча 
коркунучтуу), ткандардын бузулуу өлчөмүнө, булганышына жана кандын 
агышына жана башка жараша болот. Ж. (хирургиялык Ж-тан башкасы) жарадар 
болгон мезгилде же кийин деле булганат. Ошондуктан Ж-та биринчи таңууну 
туура коюу маанилүү, анын айыгышы көп учурда ошого байланыштуу. Мүмкүн 
болушунча тезирээк медициналык мекемеге кайрылып, Ж-ты тазалатып жана 
селеймеге каршы эмдетүү оң. 
Бардык Ж-та кан агып, ооруйт. Ири кан тамырлар, ички органдар жарадар 
болгондо кан көп агып, катуу ооруп, өмүргө коркунучтуу шокко алып келет. 
Курч нерсе менен кесилген Ж-тын тегерегинде жанчылган ткань азыраак болуп, 
Ж. инфекциясы болбойт. Айрылган, урулган, жанчылган, тиштелген, ошондой эле 
ок Ж-тарынын айланасындагы ткандар көп жанчылат, ал жерде жанчылган же 
бузулган ткань, ошондой эле уюган кан, ар кандай ыпыластар (топурак, ылай, 
чөп-чар жана башка) көп болот. Булар инфекция коркунучун — оор газ 
гангренасын, флегмона, абсцесс же Жтын бүтүндөй эле ириңдеп кетүү 
коркунучун туудурат. Оор учурда сепсис болушу мүмкүн. 
Шок абалында, кан көп акканда, баш, көкүрөк, ич көңдөйүнө бир нерсе 
сайылганда жана аябай булганган Ж-та хирургиялык жардам тез көрсөтүлүшү 
тийиш. Кичинекей, айрыкча кесилген Ж-тын кесигин жабыштырып, таңып койсо, 
7—10 күндө айыгып, ордунда ичке, билинер-билинбес так калат. 
Кол манжаларынын кичинекей кесилген же айрылган Ж-ын жакшылап туура 
таңып койсо эле айыгып кетиши мүмкүн. Эгерде 1—2 суткадан кийин таңып ал 
жер ооруй баштаса, врачка кайрылуу зарыл. 
Биринчи жардам көрсөтүүдө баарыдан мурда кан агууну токтотуп, булганбас үчүн 
айрым асептикалык эрежени сактап, таза даки менен бекем таңуу керек. Ж-ты 
жууганга болбойт, себеби ириңдетүүчү микроб кирип кетүүсү мүмкүн. Эгер таза 
материал, даки болбосо, Ж-ты таза кездеме (үтүктөлгөн) менен байлап, колу-
буттун оор Ж-тарында аны кыймылдатпоо үчүн шакшак коюп таңып, 
медициналык мекемеге жеткирүү зарыл. 
Үй шартында Ж-ты таңуучу киши колун самындап жууп (шашылыш болсо спирт 
менен сүртүп алса болот), Ж-ка спирт, арак, атыр же суутектин өтө кычкылына 
малынган кебез же даки жаап коюп, кир түшпөсүн үчүн анын айланасына йод 
сүйкөйт. Убактылуу коюлган даки салфетканы алып таштап, дакини катмарлап 
таңуу керек. Дакинин үстүнө таза кебезди жукалай тегиз коюп, бинт менен таңат 
(к. Таңуу). Айбанаттар тиштегенде Ж-тын чоң-кичинелигине карабай, ошол замат 
врачка кайрылган оң. 
Ж-ты медициналык мекемелер таңса аны үйдөн алмаштырууга болбойт, анткени 
ага инфекция кирип, кайра каноосу мүмкүн. Эгер таңууну алмаштырууга туура 
келсе айрым эрежелерди сактоо сунуш кылынат. Жабышып калган таңууну Ж-тан 
сыйрып албай, үстүндөгү кебезди алып, дакинин четин ачып, Ж-ка суутектин 
кычкылын, виранолдун, марганцовканын, туздун эритмесин же кайнаган жылуу 
суу куюу керек. Ж-ка компресс кагазын коюуга жарабайт. Үй аптечкасында (к. 
Аптечкалар) Ж-ты дарылоого керектүү бардык буюмдар болууга тийиш. 
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ЖАРА ООРУСУ (карын жана он эки эли ичегинин жарасы) — карында, он эки эли 
ичегиде жаранын пайда болушу менен мүнөздөлгөн оору. Көбүнчө 25 — 50 
жаштагы эркектерде кездешет. Ж. о-нун пайда болуусунун так себептерин атоо 
кыйын. Ага нерв-психикалык күч келүү, дайыма туура эмес тамактануу, тамеки 
тартуу, ичкилик ичүү, тукум куума ыңгайлуулук жана башка түрткү берет. Чар-
жайыт, беймаал тамактанганда карында тамак сиңирүү процесси бузулуп, Ж. 
ошондой пайда болушу мүмкүн. Өткүр жана оңойлук менен сиңбеген тамак-аш, 
татымалдар, алкоголь карындын былжыр челин дүүлүктүрүп, карын зили көп 
бөлүнүп чыгып, жаранын пайда болушуна алып келет. Тамеки тартууда никотин 
карын кан тамырларын ичкертип (спазма), кандын айланышын бузат. Ж. о-нда 
тамактангандан кийин 0,5—1, айрымдарда 1,5—2 саат өткөндө же ачка болгондо 
көбүнчө карындын тушу ооруйт. Ачка болгондо ичтин оорушу он эки эли 
ичегинин жарасына мүнөздүү. Кээде тамактангандан 2—3 сааттан кийин оорулуу 
зарна болот, ал тамакка кошуучу сода ичкенде басылып калат. Айрымдар кекирет, 
окшуйт, жүрөгү айланып кусат. Оорулуунун тамакка табити бузулбашы мүмкүн. 
Он эки эли ичегинин жарасында ич катат. Ж. оорусу узакка созулуп, өнөкөт түрдө 
бирде жакшы болуп жана кайра кармап турат. Жаз жана күз мезгилдеринде күчөп, 
бул мезгилде дарттын белгилери катуулап, оорулуу ишке жөндөмдүүлүгүн 
жоготот, кээде ар кандай коркунучтуу кабылдоолорго алып келет. Карындын 
жаралуу капталынын тешилүүсүнөн (ич бычак менен сайгандай ооруйт) болуучу 
ич көңдөйүнүн сезгениши (перитонит) өтө коркунучтуу. Бул учурда тезинен 
операция жасоо талап кылынат. Жарадан кан агуу да Ж. о-нун кабылдоосу болуп 
эсептелет. Бул учурда оорулуу капысынан алсырайт, муздак тер басат; кээде 
эсинен танып, кусат, ич өтүп, заң кара түстө болот, аз кандуулукка алып келет. 
Врач келгенче оорулууну тынч жаткызып, тамак жана суу ичирбеш керек. Айрым 
учурда Ж. ошондой көпкө чейин билинбей жүрүп, жара тешилип же канап 
кабылдаганда биринчи жолу байкалат. 
Ж. о-нун диагнозун аныктоодо белгилеринен башка, карын менен он эки эли 
ичегини рентген аркылуу изилдөө, алардын былжыр челин гастроскоп менен 
түздөн-түз кароо чоң жардам берет. 
Дарылоодо карын менен он эки эли ичегинин былжыр челине механикалык жана 
химиялык өтө таасир бербөөчү диета кармап, иш жана эс алууну айкалыштырып, 
дарыны кабыл алуу жана башка режимдерди туура пайдалануу өтө маанилүү. 
Карындын былжыр челин дүүлүктүрүүчү кесек ундан жасалган кара нан, 
тарамыштуу эт, бадыраң, труп, пияз, төө буурчак, кычкыл көк алма, алмурут, нак 
шорпо, куурулган тамак-аш, ышталган эт азыктарын, калемпир, мурч, туздуу 
тамак-аштарды ичүүгө жарабайт. Тамак-аш сапаттуу келип, аларда белок, май, 
углеводдор, витаминдер (айрыкча С, А, В тобундагы) жетиштүү болууга тийиш. 
Оорулуу ар бир 3—4 саатта тамактанып, жатарда бир стакан жылуу сүт же кефир 
ичүү пайдалуу. Дарт күчөгөндө сүт, кисель, таттуу килкилдек, чала бышкан 
жумуртка, эт жана быштак суфлелери, суюк сүт ботко, кургатылган ак нан жана 
башка сунуш кылынат. Оору бир аз басаңдаганда (10—14 күндөн кийин) бууга 
бышкан эт котлет, омлет, фрикаделькаларды жесе болот. Андан кийин бир нече 
ай бою врачтын кеңеши боюнча айтылган диетаны сактоо өтө зарыл. 
Дарт күчөгөн мезгилде оорулуу абалына жараша үйдө же ооруканада жатып 
дарыланат. Калган учурларда тамактануу тартибин сактоо менен бирге, эс алуу, 
уктоо, эмгектенүүнү туура айкалыштыруу, нерв-психикалык чарчоо ж. б-дан 
сактануу сунуш кылынат. 
Дарылангандан кийин жергиликтүү санаторий-курорттордо, Кавказ минералдуу 
суулары, Боржоми, Трускавец жана башка курорттордо дарыланууну улантса 
болот. 
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Ж. о-н алдын алууда бала кезден туура тамактануу, гигиенаны сактоо, тамеки 
тартпоо, ичкилик ичпөө керек, кээ бир дарыларды (аспирин, бутадион, 
преднизалон жана башка) баш аламан кабыл алуу зыяндуу. Оорулуу дартты 
улаартып жибербес үчүн врачтын кеңешин аткарып, диетаны бузбай, 
поликлиникада диспансердик байкоолордон өз учурунда өтүп, дарыланып туруу 
талапка ылайык.  
ЖАРЫК өзгөчө гигиеналык мааниге ээ. Жетиштүү Ж. адам турмушуна жана 
ишине жагымдуу шарт түзөт, ал эми жетишсиз болсо, адамдын иш 
жөндөмдүүлүгүн жана эмгек өндүрүмдүүлүгүн төмөндөтөт, көз бат чарчап, 
бузулат жана өндүрүштүк кырсыктардын көбөйүшүнө жана башка алып келет. Ж. 
табигый, жасалма жана аралаш (к. Турак жай) болуп бөлүнөт. Табигый Ж. күн 
нурунун түздөн-түз тийишинен жана асманда чагылышып чачыраган жарыгынан 
болот. Ал геогр. кеңдикке, күндүн бийиктигине, булуттун болушуна, 
атмосферанын тунуктугуна байланыштуу. Бөлмөнүн жарык болушуна анын 
бийиктиги, бөлмөнүн дубалын, ички төбөсүн агыш түскө боёоо, терезе айнегинин 
тазалыгы, ошондой эле ага тагылган пардалар таасир тийгизет. Терезе парда Ж-
тын 40%ин сиңирип калат. Табигый Ж. кишинин нормалдуу тиричилик-аракетин 
толук камсыздай албагандыктан жасалма Ж. (электр лампасы) колдонулат. 
Жасалма Ж-тын жалпы (Ж. бөлмөгө тегиз тиет) жана айкалыштырылган (бир эле 
убакытка жалпы жана жергиликтүү лампаларды пайдалануу) түрү бар. Жумуш 
ордунда столго коюлуучу лампаны жарыгы сол жактан түшкөндөй кылып 
орнотуу керек, мында колдон түшкөн көлөкө (жазууда, тигүүдө) ишке жолтоо 
кылбайт. Табигый (күндүзгү) Ж. жетишпей калган учурда кошумча жасалма 
(электр) Ж. пайдаланылат.  
ЖАРЫК МЕНЕН ДАРЫЛОО (фототерапия) — күн нурун же жасалма булактардан 
(инфракызыл нур чачыраткыч, жарык жылуулугун берүүчү — соллюкс, Минин 
лампасы, ошондой эле ультракызгылт көк нур берүүчү сымап-кварц лампасы 
жана башка) алынган нурду дарылоо жана алдын алуу максатында колдонуу. 
Инфракызыл нур менен кактап, жылытканда ткандагы алмашуу процесстери 
тездеп, кан тамырлар кеңейет, ткандардын азыктануусу жакшырат. 
Ультракызгылт көк нурл а р таасир эткенде териде биологиялык активдүү заттар 
(гистамин, Д витамини) пайда болуп, организмдин инфекцияга туруктуулугу 
артат, алмашуу процесси калыптанат, аллергендерге сезгичтик (к. Аллергия) 
төмөндөйт.  
Ультракызгылт көк нуру таасир эткенде жылуулук сезилбейт, бирок 2—6 
сааттан кийин ошол жердин териси кызарат, 10—20 сааттан кийин пигментация 
жүрүп, күнгө күйгөнгө окшоп калат. Оорукана, поликлиника, санаторий жана 
башка дарылоо-алдын алуу мекемелердин физиотерапиялык кабинеттери Ж. м. 
д-чу аппараттар менен жабдылган. Оорукананын палаталарында же үйдө 
пайдаланууга (медсестранын көзөмөлүндө), ошондой эле жер астында иштеген 
адамдарга жарык нуру жетишсиз болгондуктан, аларга ультракызгылт көк нуру 
таасир этилет. Мындай дарылоо атайын кабинеттерде (фотарий) жүргүзүлөт. Ж. 
м. д-до кушеткада кыймылдабай, уктабай, аппаратка тийбей жатуу, жагымсыз 
сезимдер пайда болгондо медсестраны тезинен чакыруу керек. Процедурадан 
кийин 10—15 мин. эс алган жакшы  
ЖАРЫКТЫ КАРАЙ АЛБОО — көз дүн күндүзгү же жасалма жарыкты өтө 
сезгичтиги. Кишинин нормалдуу көрүүсү үчүн жарык күчүнүн белгилүү өлчөмү 
болуш керек. Эгерде жарык күчүнүн өлчөмү жогоруласа, адам жарыкты карай 
албай жалтанат, көрүү начарлагандай сезим туулат. Көздүн мындай реакциясы 
көрүүнүн бузулушу эмес, ошондой эле Ж. к. а-го да кошууга болбойт. Кадимки 
жарыкта эле көз ооруп, жарыкты карай албаса оору болуп эсептелет. Ж. к. а. 
көздүн ар кандай ооруларынын — конъюнктивит, кератит, иридоциклиттин, 
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көздүн сырткы катмарынын жабыркашынын белгиси болуп эсептелет; кээ бир 
жугуштуу ооруларда (мисалы, кызылча ж. б-да) да байкалат. Ошондуктан Ж. к. а. 
байкалары менен врачка кайрылуу керек. Ошондой эле дары куюп, каректи 
чоңойткондо, көздүн түсүн берүүчү катмар тубаса жок болгондо, альбинизмде 
болушу мүмкүн. Оору кармаганда көз катуу ооруйт, көздүн жапкактары эрксизден 
жумулуп, жаш агат. Дарылоо негизги ооруну айыктырууга багытталышы керек. 
Ооруну азайтуу үчүн күндөн сактоочу түрдүү фильтрдүү көз айнектер 
колдонулат. Өздүк гигиенаны бузбай, түрдүү жугуштуу оорулардан сактануу 
зарыл. 
ЖАСАЛМА ДЕМ АЛДЫРУУ — өпкөгө абаны жасалма киргизип жана аны кайра 
чыгаруу. Ж. д. а. ар түрдүү кокустуктарда, ар кандай ооруда, клиникалык өлүм 
учурунда, мээде кан айлануу бузулганда, мээ күпчөгүндө (суу толуп калганда), мээ 
сезгенгенде же мээнин травмасында жана ар түрдүү уулануудан мээ 
жабыркаганда, шал оорусунда, ууланганда, дем алууга катышуучу көкүрөк, моюн, 
булчуң эттер сезгенгенде; кабырга, омуртка сынганда, өпкөнүн түрдүү 
ооруларында (мисалы, өпкө шишигенде, бронх астмасында жана башка) жасалат. 
Азыркы кезде негизинен өпкөгө абаны үйлөп киргизүү ыкмалары колдонулат. 
Ага «ооздон оозго», «ооздон мурунга» үйлөө, кекиртекке түтүк салып, ал аркылуу 
өпкөгө газды үйлөө, же бетке маска коюп, ал маска менен абаны үйлөп, өпкөгө 
киргизүү жана башка кирет. 
Дем алуунун токтоп калышы себебине карабастан — адамдын өмүрүнө өтө 
коркунуч туудура турган абал. Дем алуу жана жүрөк токтогон учурда адам 
клиникалык өлүм абалына келет. 4—6 минутанын ичинде организмде кычкылтек 
жетишсиздигинен жана көмүр кычкыл газынын көбөйүшүнөн жашоонун эң 
негизги органдарында кайта калыбына келбей турган бузулуулар пайда болот да, 
организм биологиялык өлүмгө дуушар болот. Эгерде ушул кыска мөөнөттө кайра 
жандандыруу боюнча аракеттер жасалса, адамды клиникалык өлүм абалынан 
кайра чыгарып алууга толук мүмкүнчүлүк бар. 
Ж. д. а. үчүн эс-учун жоготкон адамды катуу жерге чалкасынан жаткырып, оозу, 
мурдун ар кыл заттардан (ылай, кан, кум, ириң, тамак) тазалайт. Эс учу жок 
адамдын ээги бошоп калгандыктан, тил дем алуу жолун бүтөп калышы ыктымал. 
Оозду тазалагандан кийин жаакты жана ээкти өйдө көтөрүү керек. Мунун 
натыйжасында тил көтөрүлүп, жол ачылат. Бул аракеттерди жасагандан кийин Ж. 
д. а-ну (жөнөкөй «ооздон оозго жана ооздон мурунга абаны үйлөө» жолдору 
менен) баштоо зарыл. Ж. д. а-чу адам жаткан кишинин оң жагында болуп, сол колу 
менен чекесинен басып башты артка чалкалатып, оң колу менен ээкти көтөрөт. 
Өзү терең дем алып, жаткан кишинин оозуна үйлөйт. Оорулуунун оозуна таза 
чүпүрөк (бет аарчы, даки жана башка) жаап алып үйлөгөн жакшы. Абаны катуу 
үйлөгөндөн кийин адамдын оозунан өз оозун тез тартып алат. Бул маалда 
оорулуу дем чыгарат. Дем чыгып бүткөндө кайра үйлөө керек. Ооздон оозго үйлөп 
дем алдырууда оорулуунун мурдун чымчып бүтөп туруу, ал эми ооздон мурунга 
(таноо-лорго) үйлөп дем алдырууда адамдын эриндерин бекем жаап туруу зарыл. 
Абаны үйлөп дем алдыруу минутасына 12 — 20 жолу болуш керек. 
Дем алуу токтогондо жүрөк да токтоп калса, Ж. д. а-ну жүрөк массажы менен бир 
убакта жасоо зарыл. Эгерде жалгыз адам жардам көрсөтсө, Ж. д. а. менен массаж (1 
— 2 жолу үйлөп, 5 — 10 жолу массаж) жасоону айкалыштыруу керек. Эгерде эки 
киши жардам көрсөтсө бирөө дем алдырып, экинчиси массаж жасаганы максатка 
ылайык. 
Ооруканада жана тез жардамдын кызматкери Ж. д. а. үчүн атайын аппараттар 
колдонулат. Атайын аппараттар хирургиялык операциялардагы наркоз жасоодо 
да пайдаланылат, ошондой эле организмди тирилтүү макаласын. 
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Жасалма дем алдыруу: 1—«ооздон оозго» дем алдыруу; 2—дем чыгаруу; 
3— «ооздон мурунга» дем алдыруу ыкмалары. 

 
ЖАСАЛМА КАН АЙЛАНДЫРУУ — оорулуу адамга же тажрыйба жасалуучу 
жаныбарга жасалма аппараттын жардамы менен кан агымын жүргүзүү. Ж. к. а-ну 
бүт организмге же болбосо айрым мүчөлөргө (мисалы, колго же бутка) жасаса 
болот. Ж. к. а. аппаратын 1-жолу советтик илимпоз С. С. Брюхоненко 1925-ж. 
түзгөн. 50— 60-жылдары көкүрөк хирургиясынын жетишкендигинин жана канды 
уютпоочу материалдын пайда болушунун натыйжасында жасалма кан 
айландыруучу жаңы аппаратты чыгарууга мүмкүнчүлүк болду. Жүрөктү 
алмаштыра ала турган — насосу, өпкөнү алмаштыруучу оксигенатору бар азыркы 
аппаратты колдонуу менен жүрөктүн тубаса жана кийин пайда болгон кемтигин 
дарылоо, ири кан тамырлар, жүрөк клапандарын алмаштыруу операцияларын 
жасоого мүмкүнчүлүк болду. Бул операцияны жасоодо жүрөк убактылуу кан 
агымынан ажыратылат. Оорулуунун вена каны насос менен сордурулуп түтүк-
каналы аркылуу Ж. к. а. аппаратынын оксигенаторунан өтүүдө кычкылтек менен 
байытылып, оорулуунун организмине кайра келет. Ж. к. а. аппараты оорулуунун 
организминде кандын айлануусун операция жасалып бүткөнгө чейин бир 
калыпта кармап тура алат. Операция бүткөндөн кийин аппарат токтотулат, жүрөк 
өзү иштеп, кан агымы өз калыбына келет. Ж. к. а-ну терапиялык клиникада жүрөк 
оорусун дарылоодо убактылуу, жарым-жартылай жүрөктүн жүгүн азайтуу үчүн 
пайдаланууга болот. Бул учурда оорулуунун кан тамырына аппарат 
туташтырылып, кишинин жүрөгү менен бир убакта иштеп, анын ишин 
жеңилдетет да, жүрөктүн эс алышына мүмкүнчүлүк түзөт. Айрым мүчөлөргө 
(мисалы, колго, бутка) куюлуучу препарат жалпы организмге тескери таасир 
тийгизе турган болсо Ж. к. а. колдонулат. Оорулуунун бутунун кан агымын жалпы 
кан айлануудан бөлүп, Ж. к. а-чу аппаратты буттун кан тамырынын нугуна кошот 
да, керектүү дарыны куят. Дарылоо сеансы бүткөндөн кийин аппаратты алып 
таштайт, кан агымы өз ордуна келет. 
ЖАСАЛМА КӨЗ — пластмасса же айнектен жасалган көз.  

  

Оң жана сол көзгө коюлуучу жасалма 
көз. 

Ал көз чарасына көзү жок же түрдүү себептен көзү соолуп калган кишилерге 
косметикалык, ошондой эле дарылоо, оорунун диагнозун табуу жана көздү ар 
кандай зыяндуу нерселерден сактоо максатында салынат. Ж. к. өзгөчө тунук, 
түстүү айнектен жана пластмассадан жасалып, формасы, өлчөмү соо көзгө туура 
келгидей болуш керек. Косметикалык Ж. к. ар түрдүү айыкпаган оорудан кийин 
көздү алып салган учурда салынат. 
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Жогоруда жасалма көз туура тандалып 
коюлган, төмөндө жасалма көз 
салынбаган ошол эле оорулуу. 

 
Дарылоо үчүн жасалган Ж, к. пластмассадан, кээде дары кошулуп жасалат. Ал 
көздүн түрдүү катмарларына жасалган пластикалык операциядан кийин жана 
көздү дарылоо үчүн коюлат. 
Диагностикалык Ж. к. көзгө түшкөн жат нерсенин рентген аркылуу көздүн кайсы 
жеринде турганын билүү үчүн колдонулат. Ал эми көздү сактоочу Ж. к. коргошун 
кошулган айнектен жасалып, көздүн ткандарына түрдүү зыян келтирүүчү ион 
жана рентген нурларынан, ошондой эле көздүн тегерегиндеги органдарды түрдүү 
нурлар менен дарылоодо көздүн тканын сактайт. Ж. к-дү түнкүсүн алып, бор 
кислотасынын эритмеси менен чайкап, кургак кармоо зарыл. 
ЖАСАЛМА ТАМАКТАНДЫРУУ —организмге тамак заттарын зонд, клизма же 
инъекция жолу менен венага, кээде териге же булчуңга куюу. Ал өзү тамактана 
албай же тамак сиңирүү процесси бузулган кишилерге колдонулат. Зонд менен Ж. 
т. адатта бет-жаак жарадар болгондо, кызыл өңгөч тарыганда, тынымсыз 
кусканда, айрым психикалык жана башка ооруларда белгиленет. Ж. т-ну врач же 
тажрыйбалуу медсестра жүргүзөт. Тамактын составын, өлчөмүн жана убактысын 
врач белгилейт. Анын составына көбүнчө сорпо, сүт, май, чийки жумуртка, мөме 
ширелери кирет. Тамактануудан бир саат мурда ичегилерди кадимки клизма 
менен тазалайт. Клизманын жардамы менен көтөн чучук аркылуу негизинен 
суюктук жана туз куюлат. Тамак заттар венага, териге же булчуңга ичеги-карын 
аркылуу тамактанууга мүмкүн болбогон учурда куюлат. Бул максатта атайын 
белоктуу дарылар, май эмульсиялары, ошондой эле глюкоза жана башка кант 
эритмелери колдонулат.  
ЖАСАЛМА ТИШ (тиш протези) — түрдүү себептерден түшкөн же алып салынган 
тиштин ордун толуктоо же кыйшык тиштерди түзөтүү үчүн жасалган атайын 
түзүлүш. Балдардын тиштери туура эмес жайгашканда же кем ээк, орсок тиш 
болгондо атайын ортопедиялык Ж. т. колдонулат. Ал бет менен жаактын 
деформациясын алдын алууга жана дарылоого мүмкүндүк берет. Ж. т. организмге 
зыянсыз материалдан (фарфор, пластмасса, асыл металлдар жана башка) ар бир 
кишиге жеке жасалат. 
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Жасалма тиштин ар кандай түрлөрү: 
1—тиш жамаачысы (стрелка менен 
көрсөтүлгөн); 2— металл көронка (а — 
коронка, 6 — коронканы бекитүүчү 
цемент катмары, в — тиш дентини, г — 
бүйлө); 3— штифтүү тиштин бети 
пластмассаланган (стрелка менен 
көрсөтүлгөн); 4— жаактын гипс 
моделиндеги көпүрө сымал жасалма 
тиш (стрелка менен көрсөтүлгөн); 5— 
ээр сымал жасалма тиш (а — коронка 
кийилүүчү тиштер, б — тишке 
кийгизилүүчү коронка); 6— үстүңкү 
жаактын бюгель жасалма тиши (кара 
түскө боёлгон); 7— алдыңкы 
кыймылдуу тиштерди бекитүүчү 
атайын илмектүү (стрелка менен 
көрсөтүлгөн) бюгель жасалма тиш; 8— 
үстүңкү жаактын айрым бөлүктөрү 
алынып коюлуучу жасалма тиш (илмек 
менен бекиген жери стрелка менен 
көрсөтүлгөн); үстүңкү жаактын толук 
алынып коюлуучу 9— жасалма тиши. 

Ж. т-ти өз убагында салдырбаса тамак-аш жакшы чайналбай жутулуп, акыры 
ичеги карындын иши бузулат. Ж. т. түзүлүшү боюнча таяныч тишке бекитилген 
туруктуу жана кийме болот. Туруктуу Ж. т-тин жамаштырма, каптама, көпүрө 
сымал, штивдүү түрлөрү бар. Жамаштырма тиш пластмасса же фарфордон 
жасалып, маңдайкы тиштер сынганда же чирип бузулганда колдонулат. Каптама 
тиш дат баспас болоттон, пластмассадан, фарфордон жана металлды пластмасса 
же фарфор менен каптап жасалат. Эгер маңдайкы тиштин таажысы такыр 
бузулуп, түбүн дарылоого мүмкүн болсо ага орнотулган штифтүү Ж. т. койсо 
болот. Көпүрө сымал Ж. т. 1 — 4 тиш жок учурда жасалат. Анын ортосун фарфор 
же пластмассадан, же бүт эле металлдан жасап, таяныч тишке бекитет. Таяныч 
тиш бекем болуп, жакшы дарыланышы зарыл. 
Кийме Ж. т. таңдайга же бүйлөгө кийилүүчү пластинкадан жана ага бекиген Ж, т-
тен турат. Тиштин көбү жок болгондо жана соо таяныч тиш болбогон учурда 
кийме тиш салынат. Ж. т. салуудан мурда чириген тишти дарылоо, өтө бузулган 
тишти жулдуруу, таяныч боло турган тиштердин түбүндөгү ткандарды 
жакшылап текшерүү жана башка зарыл. Ж. т. салдырган киши ага акырындап 
көнөт. Адегенде жакшы сүйлөй албай, тамакты чайнай албай, даамын жакшы 
сезбей калат, кээде жүрөгү айлангансыйт. Мындай сезимдер бара-бара жоголот. 
Биринчи күндөрү жумшак тамак-аш ичүү керек. Эгер оорутса врачка кайрылууга 
туура келет. Тамак ичкенден кийин тишти чайкап, жууп, кийме тишти түнкүсүн 
алып самындап же тиш жуугуч менен жууп, тамактын калдыктарын тазалоо 
керек. Аны ысык суу менен жууга болбойт. 
иштеп чыгарган гормондор (к. Эндокрин системасы) жөнгө салат. Ж. ич чели, 
байламталары, жамбаш булчуңдары менен жамбаш чарасына бекип. 
ЖАТЫН — аялдын жамбаш чарасында табарсык менен көтөн чучуктун ортосунда 
жайгашкан көңдөй, булчуңдуу, түгөйсүз орган; анда кош бойлуу мезгилде 
түйүлдүк жетилет. Ж. түбү, тулкусу жана жатын моюнчасынан турат. Ж-дын 
формасы демейде алмурут сымал болуп, тулкусун жара кескенде үч бурчтуктай 
көрүнөт, жогорку бурчтары жатын түтүгүнө, төмөнкү бурчу жатын моюнчасынын 
каналына кошулат. Ж-дын капталы ички былжырлуу челден (эндометрий), 
ортоңку булчуң катмардан (миометрий) жана сырткы жылма катмардан 
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(периметрий) турат. Кош бойлуу убакта Ж. булчуң катмарынын талчаларынын 
көбөйүшүнүн жана чоюлушунун натыйжасында көлөмү жана формасы өзгөрөт. 
Төрөгөндөн кийин Ж. кичирейип өзүнүн мурунку көлөмүнө келет. Ж-дын 
былжырлуу чели этек кир циклине жараша ыргактуу өзгөрүп турат.  

  

Жатындын жара кесилиши: 1— 
жатындын түбү; 2— жатын түтүгү (оң 
жагындагысы жара кесилген); 3— 
жатын түтүгүнүн оозу; 4— энелик без; 
5— энелик бездин байламтасы; 6— 
жатын денеси; 7— жатын моюнчасы; 
8— жатын кыны; 9— жатын оозу; 10— 
жатын моюнчасыиын көңдөйү; 11— 
жатын көңдөйү. 

Аны нерв системасы, энелик бези жана гипофиздин алдыңкы бөлүгү кармалып 
турат. Жатын моюнчасынын каналынын ички бети былжыр чел менен капталып, 
ал бөлүп чыгарган жегичтүү секрет бактерияга каршы таасир этип, жатынга 
инфекциянын түшүшүнө тоскоол болот. Ошондой эле сперматозоиддин 
кыймылына таасир тийгизип, уруктанууда да мааниси бар. Ж. — кыймылдуу 
орган; кош бойлуу, табарсык жана көтөн чучук толтура учурда жана башка 
физиологиялык шарттарда ордун которуштуруп турат.  
ЖАТЫНДАН КАН АГУУ түрдүү гинекологиялык ооруларда (жатындын шишиги, 
жатын кошумчасынын өнөкөт сезгенүүсү), бойдон козголгондо, ошондой эле 
жалпы организмдин кээ бир ооруларында (кан уюунун бузулуусу менен 
коштолгон кан оорусу) болот. Жатындан кан көп жана аз (бир аз булгаган) агышы 
мүмкүн. Кан көп келгенде өмүргө коркунуч туудурат. Мындай учурда тезинен 
медициналык жардам чакыруу керек. Ж. к. а. айрым убакта этек кир келген 
убакытка туура келип (к. Этек кир цикли) калышы мүмкүн. Бирок эң көп жана 
уюган кан түрүндө келет. Кээде кан анча көп кетпегени менен узакка (10—12 
күнгө чейин) созулуп, этек кир аралыгындагы убакыт кыскарат же баш аламан 
беймаал келет. Кээде бойго бүтпөй эле этек кир кечиккенде да кан көп кетет. 
Мындай кан агуу жатындын функциясынын бузулушуна байланыштуу болуп, 
жыныстык жетилүү жана климакс мезгилинде болот. Ж. к. а-нун себебин өз 
убагында (эрте) табуу аны туура дарылоого мүмкүндүк берет. Эгерде этек кир 
токтогондон бир нече жылдан кийин кан келсе тезинен врачка кайрылуу керек. 
Жыныстык жетилүү мезгилинде кыздардын ден соолугуна көңүл буруп, этек кир 
жөнүндө түшүндүрүп, кан келгенин уялбай энесине билдирүүсүн түшүндүрүү 
зарыл. Ошондо гана этек кир циклинде болгон патологиялык өзгөрүүлөрдү өз 
убагында врачка билгизүүгө болот. 
Жатындан тышкары бойго бүтүү — түйүлдүктүн даатындын сыртында 
өөрчүшү. Ага аялдардын жыныс органдарынын, көбүнчө жатын түтүгүнүн (к. 
Жыныс органдары) сезгенүү оорулары себеп болот. 
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Жатындан сырткары бойго бүтуүнүн ар 
кандай варианттарынын схемалык 
көрсөтүлүшү: 1 — энелик безде; 2— 
жатын түтүгүндө; 3— ич көңдөйүндө; 4— 
жатын көңдөйүндө туура бойго бүтүү 
(салыштыруу үчүн). 

 
Сезгенүүнүн натыйжасында жатын түтүгүнүн өзгөрүүлөрү (жабышып, ийилип 
калышы жана башка) уруктанган энелик клетканын жатынга түшүшүнө 
тоскоолдук кылат, ал жатын түтүгүндө, энелик безде, ич көңдөйдө өөрчүй 
баштайт. Жатын түтүгүндө бойго бүтүү көп кездешет. Кээде жыныс органдардын 
өөрчүп жетилбей калышынан (инфантилизм), ошондой эле бойго бүтүүдөн 
сактанууда зыяндуу ыкмаларды колдонуудан, мисалы, жатын былжырын йод 
эритмеси менен сүртүү, баланы бир жаштан ашканга чейин эмизүү (жатын 
түтүгүнүн кыймыл активдүүлүгүн начарлатат) жана башка себеп болот. Бул 
учурда этек кир кечигип, кийинчерээк жыныс кынынан киргилденген кан келет. 
Кандын иретсиз келүүсү көпкө созулат. Ичтин төмөн жагы катуу ооруп, ал кетип, 
баш айланып, эстен танат, кан басымы төмөндөйт, канда эритроцит, гемоглобин 
азаят. Мындай белгилер байкалары менен врачка кайрылуу керек. Өз алдынча 
дарыланууга болбойт. Аны дарылоонун жалгыз жолу — өз убагында жасалган 
операция. Операциядан кийин жатындан тышкары бойго бүтүүнү болтурбоо үчүн 
врачтын көзөмөлүндө болуп, дарылануу зарыл. Дарылануу учурунда бойго 
бүтүүдөн сактанып, операциядан 1 — 2 жылдан кийин гана врач менен кеңешип 
бойго болтурууга болот. Жатындан тышкары бойго бүтүүнү алдын алууда аялдар 
өздүк (к. Өздүк гигиена аялдардын) жана жыныстык гигиенаны сактоосу, ошондой 
эле дайыма текшерилип, жыныс органдарынын оорусун өз убагында аныктап, 
дарылануу чоң мааниге ээ болот. Бул максатта биздин өлкөдө аялдар 
консультациялары, гинекологиялык кабинеттер, фельдшеракушердик 
пункттардын кеңири тармактары иштейт. 
ЖАТЫН ДАРЫЛАРЫ — жатындын жылма булчуңдарына таасир этип, анын 
жыирылуусун күчөтүүчү заттар. Төрөттү тездетүү, жатындан кан агууну токтотуу 
үчүн колдонулат.  
ЖАТЫНДЫН ТҮШҮШҮ аялдын ички жыныс органын кадимки абалда кармап 
туруучу жамбаш чарасынын булчуңдары бузулганда жана тонусу начарлаганда 
болот. Демейде жатын байламтасынын жана ич чыңалтмасынын алдыңкы 
булчуңдарынын начарлашы менен коштолот. Көбүнчө улгайган, көп төрөгөн, 
чаты айрылган, төрөттөн кийин тез эле оор кара жумушка аралашкан аялдарда 
болот. Башында ал аялдын тынчын албайт. Эгерде дарыланбаса оору күчөйт. 
Ичтин төмөн жагы тартылышып, ооруп, бел, куймулчак ооруйт, бара-бара заара 
бөлүп чыгаруу бузулуп (жөтөлгөндө, бир нерсе көтөргөндө заарасын кармай 
албай калат), ич катат. Жатын менен жатын кыны толук түшүп калганда заара 
ушата албай калат. Түшкөн жатын, жатын кыны кыпчылып калып, кайра 
киргизүү кыйын болот. Аны көпкө төшөктө жатып гана, ордуна келтирүүгө болот. 
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Мындай оорулуунун жалпы абалы начарлап, эмгекке жарамдуулугун көпкө 
жоготот. 
Ж. т-н алдын алуу үчүн жыныс органдарынын ылдыйлаганы байкалганда дароо 
врач-гинекологго кайрылып, анын көрсөтмөсүн (кара жумуш жасабай, 
айыктыруучу физкультура жасап, курсак чыналтмасы чоюлуп калганда бандаж 
кийүү) так аткаруу зарыл. Жатыны түшкөн аялдар операция жасаткандан кийин 
төрөсө болот. Операция жасоого мүмкүн болбосо жатын шакекчесин кийип жүрүү 
сунуш кылынат. Шакекчени врач тандап коёт. Аны койгондон кийин күндө жатын 
кынын жууп, ай сайын врачка көрүнүп туруу керек. 
Ооруну алдын алууда төрөттөн кийин аялдар өзүн (к. Төрөттөн кийинки мезгил) 
жакшы сактап, оор кара жумуш жасабай, жамбаш чарасынын, курсактын 
булчуңдарын чыңдоочу гимнастикалык көнүгүүлөрдүн, төрөттөн айрылган 
чаткаякты убагында тигүүнүн мааниси чоң. 
ЖАТЫН КЫНЫН ЖУУ аялдын жыныс органынын өнөкөт сезгенүү ооруларында 
врачтын көрсөтмөсү боюнча гана жасалат. Бойго болтурбоо максатында өз 
алдынча жууй берүү жатын кынынын чөйрөсүн өзгөртүп, микробдордун оору 
козгоочу таасирине туруктуулугун төмөндөтөт. Ж. к. ж. үчүн кайнатылган жылуу 
(37—40°) жана ысык (45—48°) сууга врач сунуш кылган дары кошулат. Ысык суу 
менен жууганда жыныс органынын сырткы терисин күйгүзүп албаш үчүн вазелин 
сыйпап коюу сунуш кылынат. Бул процедураны чалкасынан жатып, бут бүгүлгөн 
калыбында судна коюп жасалат. Ал үчүн Эсмарх кружкасы пайдаланылат. Ысык 
суу менен жуу жай (10—15 минутага чейин) жүргүзүлөт. Процедурадан кийин 
жатып эс алуу зарыл. Этек кир келгенде, кош бойлуу мезгилде жана төрөттөн 
кийин жыныс органдарынын катуу кармаган сезгенүү ооруларында Ж, к. ж-га 
болбойт.  
ЖАТЫН МОЮНЧАСЫНЫН ЭРОЗИЯСЫ — жатын моюнчасынын кын бөлүгүн 
каптаган эпителийдин бузулушунан болгон ачык кызыл түстөгү жара. Ж. м. э. 
жыныс органдарынын (жатын моюнчасынын, жатын кошумчаларынын жана 
башка) сезгенүүсүнөн да болот. Ал төрөттө, аборт жасаганда жатын 
моюнчасынын былжыр чели тытылып калганда, ошондой эле гормондук 
бузулууда болушу мүмкүн. Былжыр челдин бузулган жери жатын каналынан 
чыккан цилиндр сымал эпителий менен капталып, мында эрозия безчелери пайда 
болот. Эрозия безчелери такай секрет бөлүп турат, ал жаңы пайда болгон 
эпителийди сыйрып түшүрүп, жаралантат, көп учурда канайт. Ж. м. э. көп 
убакытка чейин (айлап, жылдап) билинбей жүрө берип, аял врачка кайрылбайт. 
Көпкө дарыланбай жүрө берсе Ж. м. э. коркунучтуу шишикке өтүп кетет.  

 
Жатын жана анын кошумчаларынын 
схемалык көрсөтүлүшү (узунунан 
кесилген): 1— энелик без; 2— жатын 
түтүгү; 3— жатын түбү; 4— жатын 
көңдөйү; 5— жатын денеси; 6— жатын 
моюнчасы; 7—жатын кыны; 8—былжыр 
чел; 9—булчуңдуу катмар; 10— жалтырак 
кабык. Эрозияда жатын моюнчасы 
жабыркайт (стрелка менен көрсөтүлгөн). 
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Ошондуктан аялдар алдын ала кароодон өтүп (к. Медициналык кароо), жылына 2 
жолу врач-гинекологго көрүнүп турушу зарыл. Жыныс органынын сезгенүү 
ооруларын, төрөттө жана абортто болгон жатын моюнчасынын айрыгын өз 
убагында дарылоонун мааниси чоң. 
ЖАШ АГУУ. Жаш көздү жууп, кургап кетүүдөн сактайт, түрдүү микробдордун 
көбөйүшүнө тоскоол болот. Ал жаш бездеринде пайда болуп, жаш каналчасы 
аркылуу жаш баштыкчасына чогулат, андан мурун көңдөйүнө өтөт. 
Ж. а-га көзгө бөтөн нерсенин түшүшү, көздүн кычыгындагы тешикче бүтөлүп, 
жаштын мурундун коңулуна өтө албай калуусу же жаштын көп бөлүнүүсү, жаш 
бөлүп чыгаруучу бездин кызматынын бузулушу, көздүн сырткы 
кабыкчаларынын сезгениши жана башка себеп болот. Айрым адамдар катуу 
суукка, шамалга, караңгы жерден өтө жарыкка чыкканда, капа болгондо, 
сүйүнгөндө жана башка жаш агат. Мындай учурда Ж, а-нун алдын алуу үчүн 
коргоочу көз айнектерди кийүү сунуш кылынат. Көздөн жаш агып токтобосо 
убагында врачка кайрылуу зарыл. Врач оорунун себебин таап дарылайт. 
ЖАШЫЛЧА—айдалма өсүмдүктөрдүн тамак-аш катары колдонулуучу бөлүгү. Ж. 
капусталар, азык тамырлуу, түймөк тамырлуу, уруктуу, чанактуу, томат, салат 
өсүмдүктөрү, татымал, пияз түп жана башка топторго бөлүнөт. Чоң кишинин 
тамак рационунун составында суткасына 600 гдан кем эмес Ж. болушу керек. 
Составы, аш болумдуулугу Ж-нын түрүнө, өстүрүү шартына жараша болот. Ж-да 
белок менен май жаныбарлардан алынган тамак-ашка караганда аз болот. Алар 
углевод, клетчатка, витамин, орг. кислота, минерал заттарга бай болгондуктан 
тамак катары баалуу. Кишинин тамакка табити жакшырып, тамак сиңирүү 
безинин секрет иштеп чыгуусун күчөтөт. Ж-ны көпкө бышыруу, туура эмес сактоо 
(жылуу, күн тийген жерде) андагы витаминдин азайышына алып келет. Ж-да суу 
көп болгондуктан (90—95%) тез бузулат. Ошондуктан узак убакыт сактоо үчүн 
Ж-ны туздайт, кургатат, консервалайт, тоңдурат. Мындай жолдор менен Ж-ны 
сактоодо деле алардагы витаминдер азаят. Булардын ичинен туздоо, тез 
тоңдуруу, кургатууда витаминдер көбүрөөк сакталат. 
ЖЕКЕ САКТАНУУ КАРАЖАТТАРЫ — өндүрүш факторлорунун коркунучтуу ж-а 
зыяндуу таасирин азайтуу же андан сактануу үчүн иштегендер колдонуучу 
атайын кийим же түрдүү буюмдар. Партиянын белгилеген программасын иш 
жүзүнө ашырууда, мындан ары да эмгек шартын жакшыртууда жумушчу м-н 
кызматчыларды Ж. с. к. м-н камсыз кылуу маанилүү роль ойнойт. СССРде Ж. с. к-н 
даярдоого ж-а аны алууга бөлүнгөн каражат, материалдык фойд жылдан жылга 
көбөйүүдө. Ж. с. к. колдонушуна жараша бир нече топко бөлүнөт: изоляциялоочу 
костюмдар (пневмокостюм, гидроизоляциялагыч костюм, скафандр), дем алуу 
органдарын коргоочу каражаттар (противогаз, респираторлор жана башкалар), 
атайын кийим (комбинезон, куртка, шым, костюм, плащ жана башкалар), атайын 
бут кийим, өтүк, ботинка, боты жана башкалар; адамдын колун (кол кап), башын 
(каска, шлём, баш кийим), бетин (маска, калканч), угуу органдарын (чууга каршы 
шлём жана башкалар), көзүн (көз айнек) коргоочу каражаттар жана башкалар Ж. 
с. к-н колдонуу милдеттүү түрдө техника коопсуздугунун эрежелерин сактоо м-н 
колдонулат. 
Ж. с. к. граждандык коргонууда калкты анын организмине, кийимине 
радиоактивдүү, ууландыруучу заттардын, бактериялык каражаттардын 
түшүүсүнөн коргоого багытталган. Алар дем алуу органдарын жана тери 
катмарларын коргоочу болуп бөлүнөт. Дем алуу органдарын коргоочу 
каражаттарга противогаз, респираторлор, чаңга каршы кездеме маскасы, кебез-
даки байлагычы жана башка кирет.  
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Атайын кийимдин түрлөрү: 1, 2—жумушчу комбинезон; 3—өзгөчө 
метеөрологиялык шартта иштегендер үчүн кышкы кийим; 4—эркектин таар 
күрмө шымы; 5—суулуу шахтада иштегендер үчүн суу өткөрбөс күрмө шым; 6, 7— 
кислота таасиринен коргоочу күрмө шым; 8— өндүрүш чаңынан сактоочу күрмө 
шым ж-а баш кийим; 9, 10— жумушчу халат. 
 
Тери катмарларын коргоочу каражаттар изоляциялоочу жана чыпкалоочу болуп 
бөлүнөт.  
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Коргоочу кийим. Солдо — коргоочу 
комплект: 1—комбинезон; 2—туюк баш 
кийим; 3—өтүк; 4— кол кап. Оңдо — 
коргоочу жеңил кийим: 

баш кийим менен чогуу тигилген күрмө; 

туюк баш кийим; 3— байпактуу шым; 
4— кош салаалуу кол кап. 

Ж. с. к-н тандаганда баарынан мурда кайсы факторлорго каршы пайдалана 
тургандыгын билип, анын денеге ылайыктуусуна жана жарактуусуна көз салуу 
керек. 
ЖЕЛДЕТҮҮ — имараттардагы, турак жайлардагы абанын алмашуусун жөнгө 
салуу. Имаратта киши көбөйгөн сайын абанын сапаты начарлайт. Дем чыгарганда 
бөлүнгөн көмүр кычкыл газынан тышкары абада зат алмашуунун башка 
продуктулары (аммиак, күкүрттүү суутек, индол жана башка), бактериялар 
топтолот. Андан тышкары абанын температурасы жана нымдуулугу жогорулайт. 
Ошондой эле турак жай жана имараттарда турмуш-тиричилик аракеттеринен 
(тамак даярдоо, кир жуу д. у. с.) суу буулары жана башка газдар пайда болот. 
Абанын составынын бузулушунан адамдын абалы начарлап, организмдеги 
жылуулукту жөнгө салуу жана жүрөк иши, дем алуу бузулат. Ошондуктан имарат, 
турак жайдагы булганч абаны таза аба менен алмаштырып, желдетип туруу 
зарыл. Табигый шартта сырттагы жана үйдөгү абанын температурасынын 
айырмасына, шамалдын багытына, ылдамдыгына жараша форточканын, 
терезелердин, тамдын жылчыктары аркылуу аба кирип турат. Бирок абанын 
мындай алмашуусу жетишсиз. Ошондуктан форточка, эшик, терезелерди ачып Ж. 
керек. Суук мезгилинде киши жок кезде Ж. талапка ылайык. Турак жайларды 
желдетип, абаны тазартуу менен түрдүү инфекциялык оорулардын (грипп, 
кызылча, скарлатина) алдын алууга болот. 
Жасалма жол менен абаны алмаштыруу атайын желдеткичтердин жардамы 
менен жүргүзүлөт. Бул максатта чоң имараттарга, мекемелерге атайын 
кондиционерлер орнотулат.  
ЖЕЛ ЧЫГАРУУЧУ ТҮТҮК — ич көпкөндө ичегиде чогулган газды чыгарууда 
колдонулуучу түтүк. Ж. ч. т-тү биринчи жолу пайдаланууда врач менен кеңешүү 
зарыл. Аны колдонуу алдында суу менен жууп, газ өткөрөөрүн текшерүү, 
кайнатуу керек. Оорулуу бутун бүгүп капталынан жатат. Түтүктүн жумуру учун 
вазелин же күн караманын майы менен майлап, арткы тешикке акырындык 
менен киргизип, сыртка 5—7 см калтыруу керек.  
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ЖЕМИШТЕР. Жапайы, эгилме, бадал жана чөп өсүмдүктөрдүн жемиштеринин 
даамы жакшы, тамак сиңирүүнү жакшыртуучу витамин, клетчатка, кант, орг. 
кислота жана пектин заттарына бай. Ичегидеги чиринди заттарды бөлүп 
чыгарууга жардам берүүчү пектин заты дан куурайда 0,5 — 0,9%, бүлдүркөндө 
0,4—1,6%, карагатта 0,2—0,8% болот. Ж-деги клетчатка тамак сиңирүү 
органынын мотордук жана секрет иштеп чыгуу функциясына таасир этип, 
организмден ашык холестериндин бөлүнүшүнө жардам берет. Орг. кислоталардан 
алма кислотасы бардык Ж-де болот; клюквада — лимон кислотасы, жүзүмдө — 
шарап кислотасы, бензой кислотасы брусникада, клюквада көп кезигет. Ж-де 
танин менен катехин бар. Танин ичеги былжыр челинин сезгенишине каршы 
таасир тийгизет. Катехин Р витамининин касиетине ээ. С витамини менен бирге 
кан тамырлардын капталынын бышыктыгын арттырат. Ж-дин составында суу 
көп болгондуктан тез бузулат. Ж-ди сактоодо (кыям, компот, кургатылган Ж.) 
составындагы биологиялык баалуу заттар, өзгөчө витаминдер азаят. Ж-ди тез 
тоңдуруу, кургатуу менен баалуу касиеттерин көбүрөөк сактоого болот. 
ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА — спорттун негизги түрү. Ага түрдүү аралыкка басуу, чуркоо, 
бийиктикке жана узундукка секирүү, ыргытуу жана башка кирет. 
Ж. а. менен машыгуу булчуңдарды өстүрөт, жүрөк-кан тамыр, дем алуу жана нерв 
системасын, таяныч-кыймыл аппаратын бекемдейт, зат алмашууну жогорулатат, 
организмди чыңдайт. Ж. а. менен машыгуу көбүнчө ачык жерде таза абада 
өткөрүлгөндүктөн анын ден соолукту чыңдоого артыкчылыгы бар. 
Азыркы кездеги Ж. а. спорту беш бөлүмдөн: жөө басуу, жүгүрүү, секирүү, ыргытуу 
жана жеңил атлетиканын көп түрүнөн турат. 
Жөө басуу Ж. а. спортунда стадиондун шарттарында 3 — 50 км ге, ал эми шосседе 
20—50 км аралыктарга уюштурулат. Кээде белгиленген убакытка басуу да 
кеңири колдонулат. Мисалы, бир сааттык, эки сааттык жөө басуу боюнча да 
жарыштар өткөрүлүп турат. 
Жүгүрүү — Ж. а. спортунун өзөгүн түзгөн эң эле бай түрү. Жүгүрүү кыска (60—
200 м), орто (800—1500 м), алыс (3 —10 км) жана өтө алыс (20— 30 км, 
марафондук 42 км 195 м) аралыктарга уюштурулат. Жүгүрүүнүн өзгөчө мелдеш 
түрү катары кросс колдонулат. Тоскоолдуктар аркылуу жүгүрүү же эстафеталык 
жүгүрүү Ж. а-нын спорттук түрлөрүнүн бири болуп саналат. 
Секирүү, ыргытуу, түртүү көнүгүүлөрү чуркоого, басууга караганда дем алуу 
жана кан айланууга азыраак таасир этет. Бирок бул ылдамдыкты жана күчтү 
талап кылган көнүгүүлөр тез, ийкемдүү, так кыймылдарды өнүктүрөт. Ар 
тараптан өсүү үчүн Ж. а-нын бир нече түрү менен машыгуу (айрыкча балдар) 
талапка ылайык. Алардын бири Ж. а. спортунун бир түрү катары белгилүү. 
Ж. а-нын көп түрү өз кучагына алган көнүгүүлөрдүн санына жараша үч, төрт, беш, 
алты, жети, сегиз жана он түргө айырмаланат. Аялдар жана балдар үчүн чуркоо 
аралыктары азыраак, ыргытуучу, түртүүчү снаряддар жеңилирээк болот. Мындай 
татаал программадагы мелдештер спортсмендерден ар тараптуу даярдыктарды 
талап кылат. Балдардын Ж. а. менен машыгуусу 11 —12 жашынан акырындык 
менен чуркоодон (кыска аралыктарга) башталат. Мелдештерге катышууга 1 жана 
1,5 жыл такай машыгуулардан кийин уруксат берилет. Ж. а. менен машыгуудан 
мурун сөзсүз врачтын текшерүүсүнөн өтүү керек. Ар кандай кырсыктардын 
алдын алууда көнүгүүнү туура аткаруу, кийимдин, бут кийимдердин туура 
тандалышы, чуркоо, секирүү жана башка үчүн жолдор, аянттар, спорттук атайын 
шаймандар менен камсыз кылуу чоң мааниге ээ.  
ЖОГОРКУ НЕРВ ИШИ — сырткы жана ички чөйрөнүн өзгөрүүлөрүнө 
организмдин толук ыңгайлануусун камсыз кылуучу борбордук нерв 
системасынын жогорку бөлүктөрүнүн (чоң жарым шарлардын кыртышы жана 
кыртыш астындагы борборлордун) биргелешкен аракети. Ж. н. и. түшүнүгүн 
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физиологияга И. П. Павлов киргизген. И. П. Павловго чейин физиологдордун 
дээрлик көпчүлүгү организмдин иши — органдардын ишинин суммасы, ар бир 
органдардын иши анын клеткаларынын ишинин суммасы, ал эми ар бир 
клетканын негизги касиеттери туруктуу, ошондуктан чөйрөнүн таасири козгогон 
организмдин реакциялары орган жана клеткалардын туруктуу ишмерлиги менен 
мүнөздөлөт дешкен. Мындай метафизикалык пикир физиологиялык 
изилдөөлөрдүн методикасын жана анын илимнй негиздерин өөрчүтүүгө тоскөол 
болгон. 
И. П. Павлов жана анын окуучулары организмдин кадимки абалында өтүүчү 
физиологиялык процесстерин изилдөө үчүн чөйрө менен нормалдуу байланышта 
турган дени соо жаныбарларга эксперимент жасашкан (мисалы, дени таза иттин 
шилекейин алуу үчүн шилекей бездин түтүкчөсүн сыртка чыгаруу, фистула 
операциясын жасоо). Ушундай изилдөөнүн негизинде организмдеги 
физиологиялык процесстерди жөнгө салууда нерв системасы орчундуу ролго ээ 
экендиги аныкталган. Ошондой эле психикалык активдүүлүктүн бүткүл формасы 
(буга адамдын аң-сезими да кирет) — Ж. н. и-нин элементтери. Орус окумуштуусу 
И. М. Сеченовдун 1863-ж. чыккан «Мээнин рефлекстери» деген китебинде 
психикалык иш-аракеттер рефлекстер менен байланыштуу экендигин 
материалисттик көз караш менен далилдеген. Татаал түзүлүштөгү 
жаныбарлардын Ж. н. и-нин негизи — борбордук нерв системасынын жогорку 
бөлүктөрү иштеп чыккан шарттуу жана шартсыз рефлекстер. Ж. н. и. учурунда 
мээнин дээрлик көпчүлүк бөлүгү тыгыз байланышта жана өз ара аракетте болуп, 
баары чогуу иштешет. Организмдин тышкы чөйрөгө ыңгайланышы, ар кыл 
шарттуу рефлекстердин пайда болушу жана жоголушу менен жүзөгө ашат. И. П. 
Павлов Ж. н. и-нин негазги закондорунун бири болгон шарттуу рефлекстерди 
изилдеп, алардын кайсы мезгилде, кандай түрдө, кантип пайда болорун 
далилдеген. Шарттуу рефлекстерди жаратуу үчүн борбордук нерв системасында 
алгач анын эң жогорку өсүү баскычында туруучу мээ кыртышындагы нейрондор, 
шарттуу сигналдарды кабыл алуучу сезгич нерв клеткалары менен шартсыз 
рефлекстердин борборунун аралыгында убактылуу нерв байланыштары 
(ассоциациялар) түзүлөт. Бирок бул процесстин алдында организм өзүнө таасир 
тийгизген чөйрөнүн көп сандаган дүүлүктүргүчтөрүнүн ичинен эң керектүүсүн 
ылгайт да, борбордук нерв системада ушул гана сигналдык таасирге 
байланышкан алгачкы козголуу пайда болгон. Ал убактылуу нерв байланышын 
жаратууга жана шарттуу рефлекстерди пайда кылууга гана түрткү болбостон, 
келечектеги организмдин жашоосунда да чоң салымы бар. Мисалы, 
тамактануунун алдында тамак-аштын жыты, идишаяктын добушу ж. б-дан 
алгачкы козголуу пайда болуп, ал тамактанууну эңсетет, шилекей агат, акырында 
тамактануу аракети башталат. Демек, бул учурда алгачкы ковголуу тамактануу 
рефлекстеринин толук өлчөмдө жана жагдайлуу болуусуна себепкер болот. 
Шарттуу сигнал канчалык күчтүү болсо, рефлекс ошончолук тез пайда болот. Ж. н. 
и-нин татаал процесстеринин бири — динамикалык стереотип (тышкы жана 
ички чөйрөнүн таасирине жараша бир канча нерв борборлорунун козголуусу, 
аракети, башкача айтканда биринен сала бири өтөлүүчү шарттуу рефлекстер). 
Динамикалык стереотиптин бирден бир өзгөчөлүгү — анын автономиялуулугу. 
Жетилген стереотиптик реакция учурунда шарттуу дүүлүктүргүчтөрдүн 
убакытка жараша орун алмашуусу, алардын күчүнүн бир аз өзгөрүшү натыйжа 
бербейт. Ушуга байланыштуу динамикалык стереотип организмдин чөйрөгө 
ыңгайлануусуна дурусураак шарт түзөт. Динамикалык стереотипке адамдын 
өнөкөтү, күндөлүк режими, өндүрүштө жөндөмдүүлүгү кирет, бул жеке организм 
үчүн өтө зарыл. 
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Шарттуу рефлекстердеги убактылуу нерв байланыштары шартсыз рефлекстер 
менен бекемделип турбаса, ассоциациялар убактылуу жоголуп кетет. Ал 
тормоздоо процессине байланыштуу. Чындыгында шарттуу рефлекстер жоголуп 
жана жаңыдан жаралып турбаса организмдин жашоосу мүмкүн эмес, анткени 
чөйрөнүн өзгөрүүсүнө жараша организм өзүнүн функцияларын (шарттуу 
рефлекстерин) өзгөртүп турушу керек. Демек, тормоздоо процесси организмдин 
жашоосуна бирден бир керектүү шарт түзүп турат. Тормоздоо процесси шарттуу 
жана шартсыз тормоздоо болуп экиге бөлүнөт. Шарттуу тормоздоо басаңдатуучу, 
кечиктирүүчү, дифференциялоочу болуп айырмаланат. Булардын жардамы менен 
шарттуу рефлекстердин убактылуу жоголушу, алардын керектүү убакытта гана 
пайда болушу, чөйрөнүн көптөгөн окшош дүүлүктүргүчтөрүн бири биринен 
ажыратуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт. 
Ж. н. и. жарым шарлардын мээ кыртышындагы жана аларга жакын жайгашкан 
нейрондордо өтүүчү процесс, ал мээнин анализ жана синтез ишмердүүлүгүн 
айкындайт. Ж. н. и-нин айбанат дүйнөсүндө да мааниси бар, бирок тарыхый 
өнүгүүнүн негизинде ал өзгөрүп кеткен. Омурткасыз жана жөнөкөй омурткалуу 
жаныбарларда нерв клеткалары чачкын жайгашып, функциялык мүмкүнчүлүгү 
да ченемдүү болгондуктан, жөнөкөй шартсыз рефлекстер жана инстинктг тер 
үстөмдүк кылат. Эволюциялык өнүгүүнүн жогорку баскычындагы жаныбарларда 
(айрыкча сүт эмүүчүлөрдө) өз ара байланыштары да татаалданган. Аларда 
шарттуу рефлекстер тез жаралып, шарттуу жана шартсыз рефлекстердин 
айкалышынан турган Ж. н. и. басымдуулук кылат. Мында шарттуу рефлекстер 
татаалданып, организмдин чөйрөгө ыңгайлануусунун активдүү каражатына 
айланат. 
Кишинин Ж. н. и-не жаныбарларга да таандык биринчи сигналдык системадан 
тышкары экинчи сиг-налдык система (сүйлөө) мүнөздүү (к. Сигналдык система). 
Кишинин Ж. н. и. анын нерв системасынын жеке өзгөчөлүгүнө көз каранды. Бул 
өзгөчөлүктөрдүн жыйындысы индивиддин тукум куугучтук өзгөчөлүгүнөн, 
турмуш тажырыйбасынан келип чыгып, нерв ишинин тиби деп аталат. И. П. 
Павлов Ж. н. и-н 4 негизги типке бөлгөн: 1) күчтүү, бирок токтоо эмес тип, анда 
козголуу процесстери басымдуулук кылат (холерик); 2) күчтүү, токтоо тип 
(сангвиник); 3) күчтүү тип, нерв процесстери жай жүрөт (флегматик); 4) күчсүз 
тип, козголуу жана тормоздоо процесстери начар жүрөт (меланхолик). 
Организмдин тышкы чөйрөгө ыңгайлануусу жана ооруга туруктуулугу нерв 
системасынын тибине жараша болот. Нерв системасы күчтүү, токтоо болгон 
типте невроздор көп учурабайт. Турмуштун татаал абалдары күчсүз типтеги 
кишилердин Ж. н. и-н бат бузат. Ж. н. и-нин патологиялык бузулууларынын 
себептерине түрдүү уулануу, жугуштуу оорулар, тышкы чөйрөнүн жагымсыз 
шарттары жана башка кирет. Ж. н. и-нин патологиялык абалдарын жоготуу үчүн 
эс алуу, орун алмаштыруу, эмгек менен эс алууну айкалыштыруу зарыл, аны 
алдын алууда организмди чыңдоо менен бирге нерв системасын такай 
машыктыруунун мааниси чоң.  
ЖООН ИЧЕГИ — ичегинин бир бөлүгү. Ал ичке ичегиден башталат. Уз. орто эсеп 
менен 1,5 ждей. Ж. и. анат. түзүлүшү боюнча бир нече бөлүктөн турат да, ичке 
ичегини алкак сымал айланта курчап жатат. Ичке ичегинин Ж. и-ге өткөн жери 
атайын жапкыч клапандар менен жабдылып, алар Ж. и-деги заңды ичке ичегаге 
жибербейт. 
Ж. и-нин башталышы (мөөн) туюк болот да, ич көңдөйүнүн төмөнкү оң жагынан 
орун алган. Ошол туюк мөөндүн ылдый жагында уз. 3—7 смдей сөөлжанга 
окшогон урчук кетет. Ал сокур ичеги (аппендикс) деп аталат. Сокур' ичегинин 
ичинде адамдын организминде ар кандай ооруларга каршы иммунитет пайда 
кылуучу лимфа түйүндөр бар. Адамдын сокур ичегисине оору чакыруучу 

 
www.bizdin.kg

242



микробдордун же эрибеген тамак бөлүктөрүнүн кирип калышынан аппендицит 
пайда болот. 
Ич көңдөйүнүн оң жагындагы мөөндөн Ж. и-нин жогору кетүүчү, туура жаткан, 
төмөн карай кеткен жана сигма түрүндөгү бөлүктөрү уланат. Акыры көтөн 
чучукка өтөт. Анат. түзүлүшү боюнча Ж. и-нин ичке ичегиден бир топ айырмасы 
бар. Ж. и-нин ички бетин былжыр чел каптап турат. Ал былжыр челдин 
тереңинде былжырлуу суюктук бөлүп чыгаруучу без клеткалары бар. Ж. и-де 
негизинен тамак калдыктарынан заң пайда болот, ошондуктан анын ички бети 
ичке ичегиникинен жылмакай келет. Ж. и-де К жана В витаминдери пайда болуп, 
ичке ичегиден келген тамак калдыктарынын суюктугу кайрадан сорулуп канга 
өтөт. Акыры Ж. и-де пайда боягон заң жылып отуруп көтөн чучук аркылуу сыртка 
чыгарылат.  
ЖӨТӨЛ — дем алуу органдарынын (коко, кекиртек, бронх, өпкө) ооруларынын 
негизги белгиеи. Ж. дем алуу жолунун былжыр челин еезгенүү процессинин 
продуктулары (мисалы, какырык) же бөтөн нерсе дүүлүктүргөндө пайда болот. 
Кээде Ж. дем алуу жолу дүүлүкпөй эле сүйрү мээдеги Ж. борбору козголуп, 
рефлекстик пайда болот. Мындай Ж. корккондо, уялганда жана башка байкалат. 
Ж. кургак (какырыксыз) жана какырыктуу болуп бөлүнөт.  

  

Жөтөлгө катышуучу органдардын 
схемалык көрсөтүлүшү. 

 
Ж-дө терең дем алып, бронх же бүт дем алуу булчуңдар чыңалат; үн жылчыгы 
жабылып, көөдөндүн ички басымы жогорулайт. Үн жылчыгы кайра ачыла 
баштаганда аба күч менен сыртка чыгат да, өзү менен кошо өпкөдөн какырык же 
бөтөн нерселерди ала чыгат. Бул дем алуу жолун тазалайт жана жагымдуу таасир 
этет. Бирок узакка созулган бат-бат Ж. организмге зыяндуу. Кээде өтө узакка 
жана катуу жөтөлгөндө көкүрөк ооруп, дем кыстыгат, оорулуунун алы кетип, 
уйкусу качат, өпкөгө аба толот (к. Өпкө эмфиземасы). Фарингитте кулкун ачышып, 
кычышып, оорулууну кыйнаган кургак Ж. болот. Коконун (ларингитте) же 
кекиртектин (трахеит) катарында күркүлдөп, тынбай жөтөлөт, үн байламталары 
сезгенгенде кырылдаган Ж., көк жөтөлдө приступ сымал Ж. болот. Ж-дө суткада 
бөлүнгөн какырыктын өлчөмү ар кандай болуп, кээде бир нече стаканга жетиши 
мүмкүн (мисалы, бронхоэктазда). Аны дарылоону врач гана жүргүзөт. Ж-дү 
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жоготуу же жеңилдетүү үчүн негизги ооруну (бронхит, өпкөнүн сезгениши жана 
башка) дарылоо керек. Какырыктуу Ж-дө какырык начар бөлүнсө какырык 
чыгаруучу заттар сунуш кылынат; көкүрөктүн жогору жагына горчичник коюу, ар 
кандай минерал суу (жарым стакан сүт, жарым стакан суу), бал (бир стакан сүткө 
1 чай кашык бал) кошулган ысык сүт берүү, бутка ысык ванна, көкүрөккө 
компресс жасоо, оңко коюу кургак Ж-дү жеңилдетет жана оорусун басаңдатат.  
ЖӨТӨЛГӨ КАРШЫ ДАРЫЛАР — жөтөлдү басаңдатуучу каражаттар. Алар сүйрү 
мээде жайгашкан жөтөл борборуна басаңдатуучу таасир берет. Ж. к. д. негизинен 
кургак жөтөлдө, өпкөдөн кан агууда, плевритте жөтөлдү басуу үчүн колдонулат. 
Бирок бул дарылардын химиялык түзүлүшү морфинге (к. Ооруну басаңдатуучу 
заттар) окшош болгондуктан ашыкча кабыл алуудан дарыга көнүгүп кетүүгө 
мүмкүн. Ошондуктан, Ж. к. д. аптекадан атайын бланкка жазылган рецепт боюнча 
гана берилет. 
ЖУГУШТУУ МОНОНУКЛЕОЗ — лимфа бездеринин чоңоюшу, калтыратма, ангина, 
кандын өзгөрүшү менен мүнөздөлгөн катуу кармама оору. Оорунун козгогучу 
аныктала элек. Дарттын жуктуруучу булагы — оорулуу адам жана вирус алып 
жүрүүчү. Козгогуч оорулуу кишинин шилекейи менен оорунун биринчи күнүнөн 
баштап толук айыкканга чейин, ал тургай айыккандан кийин да сыртка бөлүнүп 
турат. 
Оору аба аркылуу (жөтөлгөндө, чүчкүргөндө) тарайт. Кээде оорулуу менен тыгыз 
байланышта болгондо жушт. Козгогуч дем алуу жолунун чел кабыгы аркылуу 
канга өтөт. Кан менен бүт денеге тарап, лимфа түйүндөрүн сезгендирет. Оору 6—
30 (көбүнчө 6—18) күнгө чейин билинбейт (жашыруун мезгил). Оору демейде 
капыстан эти ысып, бүткөн бою калтырап башталат. Алгачкы күндөн тамагы 
шилекей жуткурбай ооруйт, мурун менен дем алуу кыйындайт, моюн, лимфа 
түйүндөрү, жаак асты шишийт. Бир жумадан кийин боор жана көк боордун 
чоңоюшу байкалат. Кээде денеде, бутта майда бүдүрлөр пайда болуп, 5—6 күндө 
таксыз жоголот. Калтыратма 20—25 күнгө чейин созулуп, температура түшө 
баштайт. Оорулуу ооруканада дарыланат. 
Ооруну алдын алуу үчүн оорулуу адамды эртелеп башкалардан бөлүп, ооруканага 
жаткыруу, ооруканадан таза айыкканда чыгаруу керек. Анын үй-бүлө мүчөлөрү 20 
күнгө чейин медициналык байкоодо болот. Оорулуу жаткан бөлмөнү 
дезинфекциялоо керек.  
ЖУГУШТУУ ООРУЛАР — 1) оору козгогуч микроорганизмдер (вирус, бактерия, 
мите козу карындар) пайда кылып, соо кишиге оорулуудан жана бактерия алып 
жүрүүчүлөрдөн жугуучу оорулар; 2) жугуштуу оорулардын пайда болуу 
себептерин, өнүгүү механизмин, белгилерин изилдөөчү жана аларды диагноздоо, 
дарылоо, алдын алуу ыкмаларын иштеп чыгуучу медициналык дисциплина. Ал 
бактериология, вирусология, иммунология, эпидемиология жана башка менен 
тыгыз байланыштуу. 
Ж. ошондой пайда болуу үчүн оору козгогуч (микроорганизмдер), кабыл алгыч 
(адам, жаныбар) жана оорулуудан соо адамга инфекцияны таратуучу фактор 
болушу керек. Түрдүү микроорганизмдердин оору пайда кылуу жөндөмдүүлүгү 
анын вируленттүүлүгүнө, чыгарган уусунун (токсин) күчүнө, организмге кирген 
өлчөмүнө жараша болот. Кишинин Ж. о-га туруктуулугу жашына, чымырлыгына, 
тамактануусуна, жашоо шартына жана башка байланыштуу. Ж. о-нун жугушуна, 
өтүшүнө микроорганизмдин туруктуулугу, кан жоготуу, түрдүү түйшүк, кош 
бойлуулук жана башка фактор зор мааниге ээ. Чарчоо, витамин, белок 
жетишсиздиги, туура эмес тамактануу, түрдүү операция, тамак-аштан, дары-
дармектен, химиялык заттардан уулануу жана башка организмдин инфекцияга 
туруктуулугун төмөндөтүп, ооруга шарт түзөт. Мисалы, Ж. ошондой жаш 
балдарда (иммунитетсиз кезде) жана улгайган адамдарда кезигет. Оору козгогуч 
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айлана-чөйрөдө түрдүү жолдор менен тарайт. Мисалы, ичеги-карын Ж. о-ы (ич 
келте, дизентерия жана башка) суу, тамакаш, идиш-аяк жана башка буюмдар; аба 
аркылуу таралуучу Ж. ошондой (грипп, кызылча, дифтерия жана башка) адам 
жөтөлгөндө, чүчкүргөндө; тери Ж. о-ы (мите козу карын) оорулуу менен тыгыз 
байланышта бсшгондо; баш келте, кайталанма келте, кене жана чиркей 
энцефалити кан соргуч курт-кумурскалар (бит, чиркей, машаа) аркылуу таралат. 
Кээде организмге 2—3 түрлүү козгогуч жугушу мүмкүн. Мындай убакта ара 
лашкан инфекция пайда болот же мурунку оорунун үстүнө экинчиси, үчүнчүсү 
кошулат. Мисалы, кызылчанын үстүнө грипп жукса же түрдүү кокктор кошулса 
(стафилококк, пневмококк) биринчи оорунун кабылдоосуна алып келет. Айрым 
учурда туура эмес дарылоодо, антибиотиктин куюу интервалын чаташтырганда 
организмдеги козгогуч акырындык менен дарыга көнүп, туруктуу боло баштайт. 
Мындай козгогуч оорунун агымын узартат. 
Ж. ошондой жуккандан тартып инфекциялык процесс аяктаганга чейин 
инкубациялык (жашыруун), белги берүүчү мезгил, белги күчөгөн, кайтуу жана 
айыгуу мезгилдеринен өтөт. 
Ж. ошондой көбүнчө капысынан катуу башталат. Адам чыйрыгып, калтырайт, 
денеси ысып, баш катуу ооруйт. Алсызданып, дене бою салмактанат, көңүлү 
айнып, кусат. Оорунун башталышында аны аныктоо кыйын. Кээде оорулуунун 
денеси анча ысыбайт. 
Оору кийинки, башкача айтканда күчөгөн мезгилине өткөндө ошол дартка 
мүнөздүү белгилердин баары ачык көрүнүп, оорунун анык диагнозу аныкталат. 
Ал эми оорунун аяктоо мезгилине өткөндө белгилери акырындап жоголуп, 
оорулуунун абалы жакшырат. 
Андан кийин оорунун айыгуу мезгили башталат. Айыга баштаганда дарттын 
негизги белгилери жоголот: тепмра акырындап 1—3 күндүн ичинде же кескин 
түрдө 1 — 2 саатта төмөндөйт, кадимки абалга келет. Жалпы абалы оңолуп, 
көңүлү ачыла баштайт. 
Айыгуу мезгили түрдүү Ж. о-да түрдүүчө (оорунун түрүнө, агымына, организмдин 
өзгөчөлүгүнө жана дарылоонун натыйжалуулугуна жараша) өтөт. Айрым дартта 
(келте, сарык) бул мезгил бир нече жумага, ал эми кээ биринде 2—3 күн эле 
созулат. Айыгуу мезгилинде оорулуу адам алсыз болгону менен тамакка табити 
ачылып өзүн жакшы сезет. Бирок клиникалык жактан айыккандай көрүнгөнү 
менен организмдеги өзгөрүштөр ордуна келиш үчүн дагы бир топко созулат. Кээ 
бир учурда Ж. ошондой кабылдап кетиши мүмкүн. Адам ооруп айыккандан кийин 
туруктуу иммунитет (ооруну кабыл албоочулук) пайда болот. 
Ж. ошондой инфекциянын таралуу жолуна, козгогучтун организмде жайгашкан 
ордуна жараша ичеги-карын, дем алуу жолунун, кан жана тери аркылуу таралуучу 
оорулар болуп бөлүнөт. Ичегикарын Ж. о-ында (дизентерия, ич келте, холера, 
ботулизм жана башка) оору козгогуч оорулуу жана бактерия алып жүрүүчүдөн 
алардын заңы, кусундусу, заарасы менен сыртка чыгып, булганган тамакаш, суу 
аркылуу соо адамдын ичегикарынына түшөт. Анда көбөйүп, уу бөлүп чыгарып, 
тийиштүү ооруга чалдыктырат. Жайында ооруну көбүнчө чымындар таратат. 
Дем алуу жолдорунун Ж. о-ында (грипп, көк жөтөл, паротит, кызылча жана 
башка) козгогуч дем алуу органдарынын былжыр челинде жайгашып, ал жерде 
көбөйүп, аны сезгендирип ооруну чакырат. Оорунун козгогучу оорулуу же 
бактерия алып жүрүүчү сүйлөгөндө, чүчкүргөндө, жөтөлгөндө шилекейдин, 
какырыктын чачырандылары менен сыртка бөлүнүп абаны булгайт. 
Кан инфекциясында (баш келте, кайталанма келте, безгек, чума жана башка), 
тиешелүү ташыгычтар (чиркей, бит, кене жана башка) чакканда козгогуч канга, 
лимфага өтүп ооруну козгойт. Адамдын кан айлануу системасы туюк 
болгондуктан организмдеги козгогуч кан соргуч ташыгычтар аркылуу гана 
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таралат. Ошондуктан бул группадагы ооруларды трансмиссивдүү инфекциялар 
деп атайт. 
Тери Ж. о-ында козгогуч оорулуу менен тыгыз байланышта болгондо теридеги 
жаралардан, көздүн, ооздун, жыныс органдарынын былжыр чели| нен жугат 
(мисалы, күйдүргү, кутурма, шарп, трахома, таз, чакалай жана башка). Негизинен 
Ж. о-ды атайын жугуштуу оорулардын ооруканасында дарылайт. Айрым учурда 
врачтын сунушу боюнча үйдө дарыланат. Кээде Ж. ошондой өз убагында ачылбай 
(табылбай) өтүшүп кетсе, ооруканага кеч жеткирилсе, диагнозу туура эмес же 
кечигип коюлса, оорулуу тамактануу режимин бузса, туура дарыланбаса жана 
башка түрдүү кабылдослорго дуушар кылуусу мүмкүн. 
Оорулууну үйдө кароо үчүн атайын эпидемиол. шарт түзүү керек. Оорулууну 
жакшылап туура багуу, жеткиликтүү тамактануу, врачтын сунушун так аткаруу 
оорунун тез сакайышына жардам берет. Ж. о-дын алдын алууда бизде эмдөө 
жүргүзүлөт. Өлкөдө Ж. о-га каршы чаралардын натыйжасында кээ бир оорулар 
(кайталанма келте, чума, чечек) такыр жок болду. Алдын алуусун айрым Ж. 
ошондой жөнүндөгү макаладан караңыз. 
ЖУГУШТУУ ООРУЛАР КАБИНЕТИ — шаардык жана райондордогу борбордук 
поликлиникалардын составындагы уюштуруу-методикалык, консультация-
диагностикалык жана дарылоо, ошондой эле жугуштуу ооруларга жана бактерия 
алып жүрүүчүлөргө диспансердик байкоо жүргүзүүчү бөлүм. Өнөкөт ооруларды 
кабыл алуу жана консультация берүү, ооруп айыккандарга жана бактерия алып 
жүрүүчүлөргө амбулаториялык дарылоону жана жугуштуу оорулуу менен 
катнашкандарга байкоо жүргүзүүнү врач-инфекционист жүргүзөт. Ж. ошондой к. 
жугуштуу ооруларга каршы күрөш жүргүзүү үчүн пландуу түрдө оорулууну, 
бактерия алып жүрүүчүлөрдү өз убагында таап, жугуштуу оорулардын алдын 
алууну ишке ашырат жана калк арасында санитариялык-агартуу иштерин 
жүргүзөт.  
ЖУГУШТУУ ООРУЛУУНУ БӨЛҮҮ. Көпчүлүк жугуштуу оорулар соо кишилер 
оорулуу менен жолукканда жугат. Ошондуктан жугуштуу оорулууну соолордон 
бөлүү эпидемияга каршы чаралардын бири болуп эсептелет. Эпидемиянын алдын 
алууда жугуштуу оорулууну же күнөм санаган учурда аны тезинен бөлүү чоң 
мааниге ээ. Жугуштуу оорулуулар өзүнчө, атайын ооруканаларда дарыланышат. 
Кээде ооруканага жеткиргенче балдар бакчасында, жатаканада, вокзал жана 
башка мекемелерде убактылуу изолятордо жайгаштырылат. 
Жугуштуу оорулууларды дарылай турган ооруканалар ар бир жугуштуу осрунун 
түрүнө карай өзүнчө бөлөкбөлөк адистештирилген, мисалы, дизентерия, келте, 
сарык, скарлатина жана башка бөлүмдөргө бөлүнөт. Эгерде диагнозу так коюла 
элек болсо, ал оорулуу убактысынча өзүнчө (бокс же диагностикалык бөлмөгө) 
жайгаштырылат. Оорунун диагнозу аныкталгандан кийин оорулуу өзүнчө 
тиешелүү, атайын бөлмөгө которулат, ар бир оорулууну өзүнчө жалгыз бөлүп 
коюшат. 
Карантиндик, өтө жугуштуу оорулар (чума, холера, кара чечек, сары лихорадка) 
пайда болгондо же аларга күнөм санаган учурда оорулуулар тезинен өзүнчө 
режим жана пост (кароол) менен камсыздандырылган ооруканага 
жайгаштырылат. Оорулуу менен бирге болгондорду соо адамдардан осрунун 
инкубациялык (жашыруун) мезгили өткөнчө бөлүп коюшат. Кээ бир жугуштуу 
ооруларда (мисалы, грипп, суу чечек, скарлатина, кызылча жана башка) 
оорулууну үй шартында бөлүп коюп дарылоого болот. 
Дарылоону оорунун түрүнө, агымына, оорулуунун адистигине, ошондой эле үйдүн 
сан.-гигиеналык шартына карап участкалык врач жүргүзөт. Мындай учурда 
оорунун тегерегиндегилерге (үй-бүлөгө, келген-кеткендерге) жуктурбас үчүн 
өзүнчө бөлмөгө жаткызып, идиш-аяк, кийим-кечегин, сүлгү, жүз аарчы жана 
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башка буюмдарын бөлүп коюу зарыл. Ал бөлмөгө кишилердин туш келди кирип-
чыгуусуна, оорулуу менен сүйлөшүп жакындашууга тыюу салынат. Врач 
оорулууну дарылоодон тышкары ошол үй-бүлөнүн мүчөлөрүнө, кошуналарына 
бул жугуштуу оорудан кандайча сактануу керектигин, жеке гигиенаны, жалпы 
тазалыкты сактоо эрежелерин түшүндүрөт. Оорулуу менен жолугушкан 
кишилерди каттап, участкалык медициналык кызматкерлер байкоого алат. 
Жугуштуу ичеги-карын ооруларында (мисалы, ич келте, дизентерия жана башка) 
үй-бүлө мүчөлөрүнө, соода жана тамак-аш ишканаларында иштегендерге лабор-
ялык текшерүүлөр бүтмөйүнчө көпчүлүк менен аралашууга, кызматка чыгууга 
уруксат берилбейт.  
ЖУТУУ — азыкты ооз көңдөйүнөн кызыл өңгөч аркылуу карынга жылдыруучу 
татаал рефлекс. Ал тил, таңдай, алкым, кызыл өңгөч жана кекиртек 
булчуңдарынын катышуусу менен ишке ашырылат. Тамак азыктары ооздун 
ичинде майда чайналып шилекейленет; андан кийин тилдин жардамы менен 
кулкунга жылат. Ушул учурдагы кулкун булчуңдарынын жыйрылышынан коко 
жапкыч менен колко жабылат да, тамак кулкунга өтүп, андан кызыл өңгөч 
булчуңдарынын жыйрылуусунун натыйжасында карынш түшөт. Суюк тамак 
уурталгандан кийин, тилдин жана анын түбүндөгү булчуңдардын, жумшак 
таңдайдын жыйрылышынан ооздун ичиндеги басым көбөйүп, суюктук кызыл 
өңгөчкө, андан карынга куюлат. Жутуу рефлексинин борбору сүйрү мээде 
жайгашкан. Сүйрү мээдеги жутуу жана дем алуу рефлекстеринин борборлору 
кезектешип козголот, башкача айтканда Ж. рефлекси учурунда дем алуу рефлекси 
токтойт. 
ЖҮЛҮН — борбордук нерв системасынын бир бөлүгү. Ал диаметри 1 смге жакын 
цилиндр формасындагы узун жипче. Ж. омуртка түркүгүнүн ичиндеги жүлүн 
каналында жайгашкан. Ал Ж-дү ар кандай урунуудан сактайт. Ж. сыртынан үч мээ 
кабыгы менен капталган. Ж-дүн уз. 41—43 см, салмагы 34—38 гдай болуп, мээнин 
салмагынын 2%ин түзөт. 

  

Жүлүндүн туурасынан кеснлнши: 1— 
ак зат; 2— боз зат; 3— жүлүндүн арткы 
дүмүрчөгү; 4— жүлүндүн алдыңкы 
дүмүрчөгү; 5— жүлүндүн борбордук 
каналы; 6— жүлүндүн алды жагынын 
ортоңку жарыгы. 

Ж-дүн жогору жагы ооз омурткасынын тушунда сүйрү мээге биригет, ал эми 
төмөнкү учу I—II бел омурткасынын тушунда ичкерип бүтүп, андан ылдый 
акыркы жипчелерге айланат. Ал жипчелердин узундугу 14—15 смдей болуп, II 
чычаң омурткасынын ички бетине бекийт. Ж-дүн моюн жана бел көчүк бөлүгү 
бир кыйла жоонурак келип, андан колду жана бутту нервдештирүүчү жүлүн 
нервдери башталат. 
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Жүлүндүн омуртка каналында жайгашуу 
жана жүлүн дүмүрчөгүнүн чыгуу схемасы 
(туурасынан кесилиши): 1—жүлүн, 2—
жүлүндүн арткы дүмүрчөгү; 3— жүлүндүн 
алдыңкы дүмүрчөгү; 4— жүлүн нерви; 5— 
омуртка денеси. 

 

 
Ошондуктан Ж-дүн бул бөлүктөрүндө анын башка бөлүктөрүнө караганда нерв 
клеткалары жана нерв талчалары көп болот. Ж-дүн алдыңкы жана арткы 
беттеринде узунунан кеткен эки терең жарака бар. Алар Ж-дү симметриялуу оң 
жана сол бөлүккө бөлөт. Бул алдыңкы жана арткы эки жараканын сырт жагында 
анчейин терең эмес дагы экиден жарака болуп, алар Ж-дүн алдыңкы жана арткы 
каптал жылгалары деп аталат. Бул жылгалардан Ж. нервдеринин алдыңкы жана 
арткы тамырлары чыгат. 
Ж-дүн ортосу боз, ал эми сырты ак заттан турат. Боз заты арткы, алдыңкы, каптал 
өсүндүлөрдөн жана аралык заттан турат. Бул өсүндүлөрдө көп сандаган нейрон 
денелери жайгашкан (к. Нейрон). Бул нейрондор сезүү жана кыймылдатуу 
кызматын аткарат, ошондой эле ички органдар менен тыгыз байланышып, 
алардан тынымсыз кабар алат жана алардын ишин жөнгө салат. Ж-дүн боз 
затынын ортосунан аны узунунан бойлоп ичке Ж. каналы өтөт. Бул канал жүлүн 
суюктугу менен толгон. 
Ж-дүн сырткы катмары (ак заты) сезгич жана кыймылдаткыч нейрондордун 
талчаларынын жыш тобунан турат. Бул талчалардын бир тобу Ж. ичинде өйдө-
төмөн өтүшүп, жүлүндүн бир нече сегменттерин (деңгээлдерин) бириктирет. 
Экинчи бир тобу ар кандай сезүүлөрдү Ж-дөн мээдеги сезгич нейрондорго, ал эми 
мээден Ж-дөгү кыймылдаткыч нейрондорго ташуусу чабарман нейрондорду 
түзөт. Ал эми нерв талчаларынын үчүнчү бир тобу жүлүндөн чыгуучу жүлүн 
нервдеринин алдыңкы жана арткы тамырларын "пайда кылат. Нормада кишинин 
Ж-ү 31 сегменттен (бөлүкчөдөн) турат. Алдыңкы жана арткы Ж. тамырлары 
чыгуучу деңгээлде туура келген боз заттын белгилүү бөлүгү Ж. сегменти деп 
аталат. Жүлүн сегменттеринин саны андан чыгуучу 31 жуп жүлүн нервдеринин 
санына барабар. Жүлүн сегменттери 8 моюн, 12 көкүрөк, 5 бел, 5 куймулчак жана 
1 чычаң сегменттеринен турат. Ж-дүн ар бир сегменти дененин белгилүү гана 
бөлүктөрүн нервдештирет. 
ЖҮЛҮН НЕРВДЕРИ алдыңкы жана арткы жүлүн бутактарынын биригип, 
кошулушунан түзүлөт. Жүлүндүн 31 сегментинин ар биринде бирден жуп Ж. н., 
башкача айтканда 8 жуп моюн, 12 жуп көкүрөк, 5 жуп бел, 5 жуп куймулчак жана 1 
жуп чычаң нервдери болот. Ж. н. негизинен терини, булчуңдарды, муун 
баштыктарын нервдештирет. Алар сезгич жана кыймылдаткыч нерв 
талчаларынан турган аралашма нервдер. Ар бир Ж. н. омуртка тешиктеринен 
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сыртка чыккандан кийин алдыңкы, арткы кабык жана байланыштыруучу 
бутактарга ажырайт. 
Ж. н-нин алдыңкы бутактарынын составында сезгич, кыймылдаткыч жана 
вегетатив нерв жипчелери бар. Бул жипчелер моюндун, көкүрөктүн, курсактын 
жана кол-буттун булчуң менен терисин нервдештирет. Ж. н-нин алдыңкы 
бутактары калган бутактарынан айырмаланып моюн, ийин, бел жана куймулчак 
чатыштарын түзөт, калган бутактары чатыштарды түзбөйт. Аталган чатыштарды 
түзүүгө Ж. н-нин алдыңкы бутактарынын бир нечеси катышат. Мисалы, Ж. н-нин 
алдыңкы бутактарынын жогорку төртөө моюн чатыштарын, ылдыйкы төртөө 
жана биринчи көкүрөк бутагы ийин чатыштарын түзөт. Ал эми Ж. н-нин алдыңкы 
бутактарынын бир нечеси бел жана куймулчак чатыштарын түзөт. Булчуңдарга 
жана териге ушул чатыштардан чыккан гана нерв талчалары жетет. Ар бир 
чатыш денеде анын белгилүү гана бөлүктөрүн нервдештирет. Мисалы, моюн 
чатышы бүткүл моюн булчуңдарын, моюндун терисин жана боор этти 
нервдештирет. Ийин чатыштары ийин жана колдун булчуңун, терисин жана 
муунун нервдештирет. Ал эми бел жана куймулчак чатыштары дененин бел көчүк 
бөлүгүн жана бут булчуңдарын нервдештирет. 
Ж. н-нин арткы бутактары тулку бойдун арт жагындагы кежигеден чычаңга 
чейинки көп булчуңдарды жана терини нервдештирет. Жүлүндүн алдыңкы жана 
арткы бутактарындагы көп сандаган сезгич жана кыймылдаткыч нерв талчалары 
муундарда, булчуңдарда жана териде болгон ар түрдүү өзгөрүүлөрдү (ысуу, 
муздоо, жыгылуу урунуудагы сезимдер) тезинен жүлүндөгү борборлорго 
жеткирип, кайрадан жооп кайтарат. 
Ж. н-нин кабык бутакчалары болсо омуртка тешиктери аркылуу кайрадан 
омуртка каналына өтүп, каналдын ички бетин, жүлүндүн катуу кабыгын жана 
анын бетиндеги майда кан тамырларын нервдештирет. Ж. н-нин 
байланыштыруучу бутактары алдыңкы бутактардын башталышынан бөлүнүп 
чыгып, өз жагында жайгашкан омуртка жанындагы симпат нерв түйүндөрүнө 
барып кошулат. Андан ары симпат нерв бутактарынын составында ички 
органдарга жетет да, ал органдардан борборду карай сезүү импульстарын 
жеткирет. 
ЖҮЛҮН СУЮКТУГУ — мээ карынчаларын жана мээ менен жүлүндү сыртынан 
каптап туруучу тор сымал кабыктын алдын толтуруучу түссүз тунук зат. Ж. с-н 
мээ карынчаларын ичинен каптап туруучу кан тамыр чатышмаларынын өзгөчө 
бездери пайда кылат. Адамда 120—200 жлдей Ж. с. болот. Бирок Ж. с-унун өлчөмү 
адамдын жашына жараша өзгөрүп турат (улгайган адамда Ж. с. жаштардыкына 
караганда көп). Ж. с. химиялык составы боюнча канга окшош, бирок андагы 
элементтердин саны канга караганда кыйла аз. Ал коргонуу функциясын 
аткарып, мээ менен жүлүндүн зат алмашуусуна катышат; баш сөөктүн ички 
басымын туруктуу кармап турат. Анын составы адам ооруганда тез өзгөрөт: эгер 
адам менингит менен ооруса Ж. с. бозорот; мээге же анын кабыктарына кан 
куюлса мээ суюктугу — кызгылт, шишик болсо саргыч тартат; айрым жугуштуу 
оорулар менен ооруганда Ж. с-нда ар канай оору микробдору да пайда болот. 
Ошондуктан клиникада аны изилдөө чоң мааниге ээ. 
ЖҮРӨК — жүрөк-кан тамыр системасынын булчуңдуу көңдөй органы. Булчуңдуу 
керегесинин жыйрылышы кандын үзгүлтүксүз жылышын камсыз кылып турат. 
Ал көөдөндүн алды жагында, Ж. баштыкчасынын кабында орун алган. Жтүн 1 /з 
бөлүгү оң тарапта, 2/3 бөлүгү сол тарапта жайгашкан. Ж. көөдөндө тикесинен, 
жантайыңкы жайгашып, адамдын денесинин конституциялык түзүлүшүнө 
жараша болот. Формасы анча туура эмес конуска окшош. Ж-түн алдыңкы капталы 
төш сөөгү менен кабыргаларды, арткы капталдары оң жана сол өпкөнүн бетин 
караса, төмөнкү бети боор эттин үстүндө жатат. Чоң адамдардын жүрөгүнүн 
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орточо салмагы 300 гдай, же ар кимдин өз муштумундай болот. Ал үч катмардан 
турат. Ички бети жука жылмакай кабыкча — эндокард менен капталып, анын 
өсүндүлөрү Ж-түн капкаларын пайда кылат. Сыртынан Ж. кабынын ички бөлүгү 
эпикард менен капталат. Ортоңку катмары миокард деп аталып, өзгөчө туура ала 
булчуңдан турат. Ж-түн ичи атайын тосмолор менен 4 камерага (эки дүлөйчө 
жана эки карынча) бөлүнгөн. Дүлөйчөлөрдүн керегесинин булчуңдары эки 
катмарда жайланышып, карынчалардыкына караганда алда канча жука, ал эми 
карынчалардын булчуңдары 3—4 катмар жайланышкан. 
Оң дүлөйчөгө төмөнкү жана жогорку көңдөй веналар, сол дүлөйчөгө өпкө 
веналары куят. Оң дүлөйчө менен оң карынчанын ортосундагы тешикти жабыш 
үчүн үч капкалуу, сол дүлөйчө менен сол карынчанын ортосундагы тешикти 
жабыш үчүн эки капкалуу же митралдуу клапандары бар. Клапандардын четтери 
тарамыш жипчелердин жардамы менен урчукча булчуңдарга бекип, клапандар 
дүлөйчө тарапка кайрылып кетпейт да, канды кайра дүлөйчөгө агызбайт, 
дүлөйчөдөн карынчаларга агышын багыттайт. Дүлөйчөлөр жыйрылганда кан 
агып карынчаларга толот. Дүлөйчөлөрдүн жыйрылышы жана капкалуу 
клапандардын жабылышы канды толто менен өпкө артериясына сыгып чыгарат. 

  

Кишинин жүрөгүнүн А — арт жагынан көрүнүшү, Б — узунунан жара 
кесилиши; 1— жүрөктүн учу; 2—сөл карынча; 3—оң карынча; 4—сол 
кулакчасы; 5—перикард (кесилип салынган); 6— жогорку көңдөй вена; 7—
толто; 8—өпкө артериясынын оң жана сол бутагы; 9—жүрөктүн таажы сымал 
венасы; 10—сол өпкө венасы; 12—сол дүлөйчө; 13—оң дүлөйчө; 14—төмөнкү 
көңдөй вена; 15— жүрөктүн таажы сымал артериясы; 16— оң дүлөйчө көңдөйү 
жана өпкө веналарынын тешиктери; 17—кош капкалуу клапан; 18—сол 
карынча көңдөйү; 19—сол карынчанын булчуңдуу капталы; 20—
карынчалардын ортосундагы булчуңдуу тосмо; 21— оң карынча көңдөйү; 22— 
үч капкалуу клапан; 23-оң дүлөйчө көңдөйү жана төмөнкү көңдөй вена 
тешиги; 24— дүлөйчөлөр ортосундагы тосмо. 

Толто менен өпкө артериясынын уңгусунда жарым ай сымал клапандар 
жайгашып, карынчалар жыйрылып бүткөндө канды кайра агызбай тосуп калат. 
Кээ бир ооруларда (мисалы, ревматизм, атеросклероз жана башка) Ж. клапандары 
бузулуп, жабылбай калып, Ж-түн иши бузулат да жүрөк кемтиги пайда болот. Ж-
түн өткөргүч, кан тамыр жана нерв системалары бар. Дүлөйчөлөр менен 
карынчалардын туура ырааттуу жыйрылышын Ж-түн өткөргүч системасы 
камсыз кылат. Бул система өзгөчө булчуң талчаларынан туруп, дүлөйчө менен 
карынчанын миокардында түйүнчөлөрдү пайда кылат. Өткөргүч система 
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козголууну синус түйүнчөсүнөн Ж-түн бардык булчуң клеткаларына өткөрөт. 
Синус түйүнчөсү оң дүлөйчөнүн капталында жогорку көңдөй венанын өзүндө 
жайгашып, өзгөчө түзүлүштөгү ткандан турат. Бул жерде пайда болгон дүүлүгүү 
үч өткөргүч ткандын тарамдары менен дүлөйчөгө жана оң дүлөйчө менен 
карынчанын ортосундагы башка түйүнчөлөргө берилет. Ж-түн кан тамыр 
системасы эки таажы сымал (короналык) артерия жана аны коштоочу венадан 
турат. Ж-тө алмашуу процесси өтө жогору болгондуктан андагы капиллярлар да 
өтө жыш, ар бир булчуң талчалары капилляр менен камсыз болгон. Ж-түн нерв 
системасы жүрөк ишин жөнгө салып турат. Ж-кө адашма нервдин, ошондой эле 
симпат нервдин талчалары кирет. 
Ж. булчуңдарынын негизги кызматы — козголуу, автоматизм, өткөргүчтүк жана 
жыйрылуу. Миокарддын бардык клеткалары козголуу касиетине ээ. Анын кээ бир 
клеткалары өзүнөн өзү жыйрылууга жөндөмдүү болуп автоматизм касиетин 
камсыз кылат. Миокарддагы козголуу өткөргүч клеткалардын электр-химиялык 
өз ара аракетинин натыйжасында ишке ашат. 
Жыйрылбай турган дүлөйчө менен карынчада кан толуп турат. Келген 
козголуунун натыйжасында дүлөйчө жыйрылып, андагы кан карынчага түшөт. 
Андан кийин карынча козголуп, жыйрылат, кан кан тамырларга чыгат. Ж-түн 
дүлөйчөсү менен карынчасы биринин артынан экинчиси (синхронсуз) 
жыйрылып, канды артерияга айдоосу систола, алардын булчуңдары бошоңдоп, 
канга кайра толуу мезгили диастола деп аталат. Систола менен диастола Ж. 
ишинин циклин түзөт. К. Кан айлануу системасы, Жүрөккан тамыр системасы.  
ЖҮРӨК АСТМАСЫ миокарддын инфаркты, жүрөктүн ишемия оорусу, жүрөктүн 
толто кемтиги, гипертония оорусу жана башка ооруларда болушу мүмкүн. Ж. а. сол 
карынчадан канды толтого айдоо жөндөмдүүлүгү начарлаганда болот деп 
божомолдонот. Мунун натыйжасында кан өпкөгө көпкө кармалып газ алмашуу 
бузулат. Канда көмүр кычкыл газынын көбөйүшү дем алуу борборун дүүлүктүрүп, 
дем кыстыгат. Физиалогиялык жана психикалык күч келүүдөн приступ кармашы 
мүмкүн. Ж. а. көбүнчө түнкүсүн кармайт: оорулуу капыстан деми кыстыгуудан 
ойгонот, баш көтөрүп турууга мажбур болот. Деми кыстыкканы улам күчөп, 
жөтөлөт, көбүктүү какырык чыгат. Алы кетип, чабалактап, муздак тер чыгат, 
териси кара көк тартат. Оор учурда өпкө күпчөгүнө кириптер кылат. Ж. а. 
оорулуунун өмүрүнө коркунучтуу болгондуктан дарылоону кечиктирбей баштоо 
талапка ылайык. Оорулууну бутун салаңдатын отургузуп, форточканы ачып, таза 
аба менен дем алдыруу зарыл, мүмкүнчүлүк болсо кычкылтек жаздыкчасындагы 
кычкылтек менен дем алдырып, дароо тез жардам чакыруу керек. Дарылоо өз 
убагында башталса натыйжа болот. 
Ж. а-нын алдын алуу үчүн жүрөктүн начарлашына дуушар кылуучу ооруларды өз 
убагында жана системалуу түрдө дарылоо зарыл.  
ЖҮРӨК ГЛИКОЗИДДЕРИ, к. Гликозиддер. 
ЖҮРӨК ИШИНИН НАЧАРЛАШЫ, к.  Жүрөк-кан тамыр системасы.  
ЖҮРӨК-КАН ТАМЫР СИСТЕМАСЫ жүрөктөн жана кан толгон кан тамырлардан 
турат. Ага лимфа системасы да кирет. Жүрөктүн иштешинин натыйжасында кан 
тынымсыз жылып турат (к. Жүрөк). Кан тамырлар артерия, артериола, капилляр, 
венула жана веналарга бөлүнөт. Артериялар канды жүрөктөн ткандарга 
жеткирет, алар органдарда ырааттуулук менен майда кан тамырларга 
бутактанып, акырында артериолаларды, алар болсо эң майда кан тамырларды 
(капиллярларды) түзөт. Капиллярлардан эң майда веналар (венулалар) 
башталып, акырындык менен бир-бирине биригип, чоңураак веналарга айланат. 
Жүрөккө кан эң ири веналар менен келет. Органдан өтүүчү кандын өлчөмүн 
артериолалар жөнгө салат. Органдын керектөөсүнө жараша артериолалар 
ичкерип же кеңейип, орган ткандарды кан менен камсыз кылууну өзгөртүп турат 
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(к. Артериялар, Веналар). Ж.-к. т. с. кан айланууну, ошону менен бирге ткандарга 
азык заттарды, кычкылтекти жеткирүү жана зат алмашуунун продуктуларын, 
көмүр кычкыл газын чыгарууну камсыз кылат. Андан тышкары кан гормондорду, 
ферменттерди жана башка заттарды ташып, организмдин химиялык (гумордук) 
жөнгө салуусуна катышат. Кан айлануу системасынын борбору — жүрөк, андан 
кан айлануунун чоң жана кичине тегереги башталат (к. Кан айлануу). Кан 
айлануунун кичине тегерегинин артерияларына өпкө сөңгөгү, веналык канды 
өпкөгө алып баруучу оң жана сол өпкө артериялары кирет. Кичине тегеректин 
веналарын артериялык канды өпкөдөн жүрөктүн сол дүлөйүнө жеткирүүчү эки 
оң жана эки сол өпкө венасы түзөт. Кан айлануунун чоң тегерегинин 
артерияларына жүрөктүн сол карынчасынан чыгуучу толто, анын догосу, андан 
тараган жалпы күрөө тамыры, сол жана оң күрөө тамырлары, акырек артериясы, 
толтонун жогорку бөлүгү (оң жана сол жүрөк артериясы), төмөнкү бөлүгү 
(көкүрөк толтосу) жана анын бутактары (жалпы жамбаш артериялары, алардын 
оң жана сол бөлүктөрү) кирет. Чоң тегеректин веналары дененин бардык 
жеринен канды кабыл алып, акырында эки ири жогорку жана төмөнкү көңдөй 
веналарга биригип, жүрөктүн оң дүлөйүнө кирет. Ага жүрөк капталынын 
веналары кирүүчү жүрөктүн синусу да кошулат. Боордун дарбаза венасынын 
системасы өзгөчөлөнүп бөлүнөт. Ал вена аркылуу ич көңдөйүнүн органдарынан 
келген канды чогултат. Көңдөй веналар менен дарбаза веналардын куймалары 
биригип кызыл өңгөчтүн ылдый жагында, көтөн чучукта веналык анастомозду 
түзөт. Алар чоң веналарда кан айланууга тоскоол болгондо (мисалы, дарбазалык 
вена өт жолдорунун таштары менен басылып калганда же боор циррозунда) 
кошумча жол катары чоң роль ойнойт. Веналар артериялардан көп, алар 
артерияларды коштоп жүрөт. Дени соо кишиде жүрөккө келген кандын көлөмү 
андан чыккан канга барабар. 
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Жүрөк кан тамыр системасы: 1—таман вена догосу;2—шыйрак 
веналары; 3 — тизе венасы; 4—сан веналары; 5— жамбаш веналары; 
6— алакан, манжа вена жана артериялары; 7— билек веналары; 8— 
ортолук дарбаза вена; 9— бөйрөк венасы; 10—ийин венасы; 11 — 
төмөнкү көңдөй вена; 12 — колтук венасы; 13— акырек венасы; 14—
моюнтурук вена; 15— күрөө тамыр; 16- акырек артериясы; 17- толто 
догосу; 18— оң жана сол өпкө артериясы; 19— жүрөк; 20— ийин 
артериясы; 21—карын артериясы; 22— билек артериялары; 23— 
жамбаш артериялары; 24— колдун сырткы бетинин артериясы; 25 — 
сан артериялары; 26— тизе артериясы; 27— шыйрак артериялары; 
28— бут кетменинин артериясы. 

 
Жүрөк-кан тамыр системасын изилдөө ыкмалары өтө көп жана ар түрдүү. 
Мисалы, жүрөк ишинин начарлашын оорулууну сурап билүү, ошондой эле аны 
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кармалап, тыңшап көрүү, күндүзгү жана түнкү зааранын көлөмүн өлчөө, жүрөк 
менен өпкөнү рентгенде изилдөө менен аныктайт. Ошондой эле жүрөктүн 
жыйрылуу функциясынын кээ бир көрсөткүчтөрүн баалоо үчүн бир канча татаал 
ыкмалар да бар. Жүрөк булчуңдарын кан менен камсыз кылуунун начарлашын, 
миокарддын айрым бөлүктөрүнүн жабыркашын, ошондой эле жүрөк ритминин 
бузулушун аныктоодо электр кардиография маанилүү ролду ойнойт. Ооруларды 
диспансерлик кароодо, калкты массалык профилактикалык медициналык 
кароодон өткөрүүдө жана башка ал кеңири колдонулат. Бул ыкма жүрөктүн 
ишемия оорусун билүүдө маанилүү. Жүрөк кемтигин жана ири артериялардын 
өткөргүчтүгүн билүүдө тыңшоо; жүрөктүн жайгашуусун жана көлөмүн билүү үчүн 
каккылоо ыкмалары колдонулат. 
Жүрөк жана ири кан тамырлардын рентген диагностикасы калкты (өзгөчө балдар 
менен өспүрүмдөрдү) диспансердик кароодон өткөрүүдө мааниси чоң. Жүрөккө 
же кан тамырларга операция жасоо керектигин (мисалы, балдардын тубаса жүрөк 
кемтигинде) жүрөк көңдөйүнө же кан тамырга контрасттуу заттарды киргизип 
билүүгө болот. Азыркы кездеги техниканын (радиоэлектроника, телемеханика 
жана башка) жетишкендиктерине негизделген изилдөө ыкмалары 
адистештирилген ооруканалар менен кардиологиялык борборлордо колдонулат. 
Ж.-к. т. с-нын оорулары негизинен жүрөктү (мисалы, ревматизм, миокардит жана 
башка), айрымдары артерияларды (атеросклероз) же веналарды (флебит), 
калгандары бүт бойдон Ж.-к. т. с-н жабыркатат (мисалы, гипертония оорусу). Бул 
оорулар өөрчүүнүн тубаса кемтигинен, травмадан, сезгенүүдөн, уулануудан, зат 
алмашуунун патологиялык өзгөрүүлөрүнөн жана башка келип чыгат. 
Жүрөктүн тубаса кемтигин врачтар бала эмчекте кезинде эле жүрөк тушундагы 
дабышы жана өңүнүн көгөрүүсүнөн аныктайт. Мындай өзгөрүүлөр байкалбаган 
тубаса кемтиктер да болот. Аларды адистер гана таап билет. Жүрөктүн жана кан 
тамырлардын тубаса кемтиктерин табууда жана операция жасап айыктырууда 
азыркы хирургиянын тажрыйбасы чоң. Бирок операция өз убактысында, башкача 
айтканда жүрөк кемтиги ички органдарда (өзгөчө өпкөнүн кан тамырларында) 
кайта калыбына келгис өзгөрүүлөрдү пайда кылганга чейин жасалса пайдалуу. 
Эгерде врач баланы адистештирилген кардиохирургиялык ооруканага изилдөөгө 
жиберсе, ата-энеси андан баш тартпоо керек. 
Сезгенүү процессинин натыйжасында келип чыккан Ж.-к. т. с-нын оорулары да 
кездешет. Чанда бул сезгенүүнү бактериялар пайда кылат. Аларга перикардит, 
эндокардит кирет. Бул ооруларды дарылоодо антибиотиктер көп убакыт бою 
жана чоң өлчөмдө колдонулат. Жүрөк булчуңунун кээ бир сезгенүү процесстери 
иммунитет системасынын айрым функциясынын бузулушунан келип чыгат. Бул 
бузулууларга жүрөктүн өзүнө тиешеси болбогон ангина, грипп себеп болот. 
Иммунитет системасында өзгөрүлгөн реакциялардын (а. и. аллергиялык) пайда 
болуу механизми татаал. Алардын негизинде жүрөк ревматизми, миокардит, 
эндокардит жана башка оорулар пайда болот. Кээде башка органдар сезгенүүгө 
учураганда бактериялардын токсиндери канга өтүп, аны менен жүрөккө жетип, 
жүрөк булчуңун жабыркатат; ошондой эле гормондордун өлчөмүнүн өзгөрүшү 
(мисалы, калкан сымал бездин ооруларында, климактерий мезгилинин 
патологиялык  өтүшүндө) миокардга таасир этет. Жүрөк булчуңу аракечтикте 
абдан бузулуп (к. Аракечтик), миокарддын дистрофиясына алып келет. Жүрөк 
булчуңунун бул жабыркоосу ичкиликти ичпей, уулануу токтогондо эле өзүнөн-
өзү оңоло баштайт. 
Кан тамырлар травмага учураганда кан кетип, жашоого коркунуч туудурат жана 
анда хирургиялык тез жардам болгончо токтоосуз кан токтотууга чара көрүүнү 
талап кылат. Ошондуктан кан агууда врачка чейин жардам көрсөтүүнү бардык 
кишилер, өзгөчө транспорт айдоочулар, ошондой эле ооруканалардан алыс жерде 
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иштегендер (геолог, турист жана башка) билүүсү зарыл. Көкүрөк бир нерсеге 
урунганда (травмада) жүрөк жабыркап, миокардга, перикардга кан куюлуп, 
перикардитке өтүп кетиши мүмкүн. 
Кан тамырлардын ооруларынын көбүн веналардын варикоздук кеңейиши түзөт. 
Ал көбүнчө буттун тери астындагы веналарында, көтөн чучуктун былжыр 
челинин астындагы веналарда (к. Геморрой) болуп, веналардын тубаса 
өзгөчөлүктөрү менен байланыштуу. Веналардын флебит, тромбофлебит сыяктуу 
сезгенүүсү да көп учурап, врачтын көрсөтмөсүн аткарбагандарда процесс түпкү 
ири веналарга тарап, алар тромбозго учурап, бут ооруп, киши көпкө баса албай 
калат. Өз убагында дарылатпай кабылдатып жиберсе тромбдун үзүлүп кетүү 
коркунучу туулат жана ал кан менен жүрүп өпкө артериясынын бир бутагын 
бүтөп, өпкө эмболиясына алып келиши мүмкүн. 
Экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө гипертония оорусу менен атеросклероз көп 
таралган. Азыр гипертония оорусун дарылоо ыкмалары абдан натыйжалуу жана 
артерия кан басымынын туруктуу төмөндөшүн камсыз кылат. 
Атеросклероздо артериялар ичкерип, органдарды кан менен жабдуу начарлайт. 
Көп учурда атеросклероз таажы сымал артерияларды жабыркатып, жүрөктүн 
ишемия оорусун пайда кылат. Анын негизги белгиси — стенокардия. Ишемия 
оорусу кабылдап миокарддын инфарктына алып келиши мүмкүн. Жүрөктүн 
ишемия оорусунда көкүрөктүн тушу ачышып ооруп, киши өзүн начар сезет. 
Оорулуу врачка өз убагында кайрылса, дарылануу натыйжалуу болот. Бул оору 
белгилүү убакта, кара жумуш аткарганда, тез басканда приступ менен кармап, аны 
пайда кылган себептер жоголгондон кийин оору басылат. Бирок ага карабастан өз 
убактысында врачка кайрылуунун мааниси чоң. 
Стенокардиянын пристубу кармар замат жүрөккө күч келтирүүнү азайтып, 
нитроглицерин ичүү керек. 
Миокарддын инфаркты — жүрөктүн ишемия оорусунун өтө күчөгөн кабылдоосу. 
Өз убактысында берилген жардам, дарылоо бул оорунун өтүшүн жеңилдетет. 
Ошондуктан тынч жатып, нитроглицерин ичкенден кийин деле көкүрөктүн тушу 
басылбай ооруса, же басылып кайра ооруса тез жардамды чакыруу зарыл. 
Миокарддын инфарктын ооруканада гана дарылайт. Жүрөктүн иштеши жүрөк 
булчуңунда кошумча кан айлануунун жана инфарктка чалдыкпаган жүрөк 
булчуңдардын кубаттуулугунун акырындап жогорулашы менен жакшыра 
баштайт. Бул көп убакытты жана врачтын сунуштарын чыдамдуулук менен 
аткарууну талап кылат. Ошондой эле атеросклероздун өөрчүшүн да алдын алууга 
аракеттенүү зарыл. Кээ бир оорулуулар көкүрөгүнүн тушу ооруганына чыдап, 
нитроглицеринди ичпей коёт. Стенокардиянын ар бир пристубунда, эгерде врач 
сунуш кылса нитроглицеринди кабыл алуу зарыл. Жүрөктүн ишемия оорусун 
дарылоо көп убакытка созулат жана комплекстүү түрдө врачтын көзөмөлүндө 
жүргүзүлөт. Жогоруда айтылган кеңештер жүрөктүн ишемия оорусунун күчөп 
кетишин, ошондой эле кардиосклерозду алдын алууда өтө маанилүү. 
Кардиосклероз билинбей жүрүп, электр-кардиограммадагы өзгөрүүлөр боюнча 
гана аныкталат. Кээде кардиосклероздун белгилери жүрөк ритминин бузулушу 
(аритмиялар) жана жүрөк ишинин начарлашы болот. Аритмия термини жүрөктүн 
кагуу (жыйрылуу) ритминин нормадан чыгуусун түшүндүрөт. Аритмия көп 
учурда борбордук жана вегетатив нерв системаларынын оорусунда, эндокрин 
ооруларында болот. Аритмиянын көп түрү жүрөктүн функциясына жана кишинин 
жашоосуна коркунуч туудурбайт. Бирок анын алгачкы белгилери пайда болор 
замат врачка кайрылуу керек, врач электр-кардиограмманын жардамы менен 
туура диагноз коюп дарылайт. Аритмия нерв системага, психикалык жана 
эмоциялык абалдарга байланыштуу дени соо кишилерде да пайда болот. ошондой 
эле башка органдар жабыркаганда рефлекстик түрдө жүрөктүн кагуу калыбы 
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бузулат. Аритмия көбүнчө синус түйүнүнүн жана жүрөктүн өткөргүч 
системасынын жабыркоосунан келип чыгат. 
Синус аритмиясында жүрөктүн синус түйүнүнүн активдүүлүгү өзгөрүп турат, кээ 
бир жүрөк ооруларында кездешет. Нормалдуу ритмдин тездеши (синус 
тахикардиясы) жана сейректеши (синус брадикардиясы) дени соо кишилерде көп 
жылдар бою боло берет. 
Пароксизмалуу тахикардияда капысынан кескин түрдө жүрөк тез (минутасына 
200 жолу) согот. Ал приступтар борбордук нерв системасынын, калкан сымал 
бездин ооруларында байкалат. 
Экстрасистолияда жүрөк булчуңунда кошумча козголуу очоктору пайда 
болушунан жүрөк ритми бузулат. Киши ал учурда жүрөгү иретсиз каккандай же 
токтоп калгандай сезет. 
Жүрөк блокадасында анын дүлөйчөсүнөн карынчаларына же карынчасынын 
ичинде импульстардын өтүүсү бузулуп, ритм көп учурларда туура болот. Жүрөк 
блокадасы миокардитте, жүрөктүн ишемия оорусунда пайда болушу мүмкүн. 
Дүлөйчө-карынчалардын толук эмес блокадасында импульстар дүлөйчөдөн 
карынчаларга жай өтүп, кээ бири жетпей калат. Толук блокадасында синус 
түйүнүндө пайда болгон импульстар дүлөйчөлөрдү гана жыйрылтат. Ошондуктан 
бул оорулуулардын пульсу өтө сейрек болот. Мында мээнин кан менен 
камсызданышы начарлап, эстен танышы мүмкүн, эмгекке жарамдуулугу азаят. 
Жүрөктүн блокадасы электр-кардиограмманын жардамы менен гана билинет. 
Диртилдеме аритмияда жүрөк дүлөйчөлөрү толук эмес, карынчалары болсо өз 
алдынча иретсиз жыйрылат. Ал жүрөк кемтигинин кээ бир түрүндө, жүрөк 
ишемиясында, диффузиялык ууландыруучу богокто кездешет. Аритмияны түрдүү 
ыкмалар менен врач дарылайт. Нерв системасынын бузулушуна байланыштуу 
аритмияларда сеп алдыруучу дарылар берилет. 
Кардиологиялык борборлордо электр-импульстук терапиянын жардамы жана 
жүрөктү жасалма электрстимулдоо менен жүрөктүн бузулган ритмин оңдоо 
мүмкүн. Жүрөк ишинин начарлашы — жалгыз гана жүрөктүн оорусу эмес, ал 
жүрөк өзүнүн функциясын толук аткарууга күчү жетпегендигин далилдеген 
белгилердин (көгөрүү, дем кыстыгуу, буттун шишиши жана башка) жыйындысы. 
Көп учурда жүрөк ишинин начарлашынын өнөкөт түрү байкалат. Ал акырындык 
менен билинбей башталып, оорулуу демейде врачка кеч кайрылат, бул болсо 
дарылоо процессин кыйындатат жана узартат. Оорунун алгачкы мезгилинде 
жүрөктүн ишин жана кан айланууну калыбына келтирүү оңоюраак болот. Күйүгүү 
жүрөк ишинин начарлашынын белгиси болуп эсептелет. Жүрөк начар 
иштегендиктен кан ткань менен органдарда жай жүрүп, ал жерде суюктук 
топтолот; оорулуунун салмагы көбөйөт, андан кийин бут же дене шишийт, ар 
кайсы жери көгөрөт. 
Жүрөк ишинин начарлашын врач гана дарылайт. Ага оорулуу өзү көмөктөш 
болуп, тиешелүү режимди сактоосу зарыл. Бул эч бир дары менен алмаштыргыс 
натыйжаларды берет. Аны дарылоодо жүрөккө күч келтирүү жана тамак-аш 
менен берилген кайнатма туздун өлчөмү азайтылат; заара айдама каражаттар, 
керектүү туздар (мисалы, калий туздары) берилет. Көп учурда ар бир оорулууга 
врач тиешелүү дарынын белгилүү өлчөмүн ичүүнү сунуш кылат. Эгерде жүрөк 
ишинин начарлашы өнөкөт жүрөк оорусунан келип чыкса, кан айлануу калыбына 
келсе да дарыланууну токтотпой врачтын сунушу боюнча дарыны аз өлчөмдө 
алып туруу керек. 
Катуу кармаган жүрөк ишинин начарлашы коркунучтуу, бирок сейрек кездешет. 
Анда кокусунан көбүнчө түнкүсүн муунтуп, жүрөк астмасынын пристубу кармайт. 
Ал учурда шашылыш медициналык жардам келгенге чейин оорулууну ыңгайлуу 
отургузуп, аркасын жөлөп, нитроглицерин, корвалол, валокордин берүү зарыл. 
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20-кылымда өндүрүштүн техникалык жабдылышы, турак жай шартынын 
оңолушу, транспорттун көптүгү кишинин (өзгөчө шаардыктар) азыраак 
кыймылдашына алып келди. Көп жыл бою аз кыймылдоо ден соолукка терс 
таасирин тийгизет (к. Гиподипамия). Өөрчүбөгөн булчуңдар кишини 
алсыздандыруу менен бирге, түрдүү вирустук жана бактериялык ооруларга 
туруктуулугун төмөндөтүп, жүрөктүн сезгенүү ооруларынын пайда болуу 
мүмкүндүгүн көбөйтөт. Аз кыймылдаган кишилер бул учурда өтө семирет. Өтө 
семирүү атеросклероздун пайда болуу коркунучун туудурат. Дайыма аз 
кыймылдаган кишилер демейдеги кыймылды талап кылган жумушту 
кыйынчылык менен аткарат, айрым учурда ооруга окшоп кетет. Мындай учурда 
атеросклероз, гипертония оорусунун пайда болушуна шарт түзүлөт. 
Кээ бир кишилер өзүнө күч-кубат алыш үчүн түрдүү зыяндуу адаттарга (мисалы, 
тамеки тартуу) кабылат. Тамеки тартуу — Ж.-к. т. с-нын ооруларын пайда 
кылууда негизги факторлордун бири. Ж.-к. т. с-нын ооруларын алдын алууда 
жашка жана ден соолуктун абалына ылайык дайыма кыймыларакетте болуу өтө 
маанилүү. Дайыма кыймылда болуу, машыгуу бардык ооруларга «дары» болбосо 
да, көп оорулардан сактайт. Ашкере өз алдынча машыгуу, контролсуз кыймыл-
аракет ден соолукка зыян келтирип, жүрөк кан тамыр оорусун күчөтүп, 
кабылдоого алып келет. 
Жүрөктүн сезгенүү ооруларын алдын алууда грипп, ангинаны, негизинен ооз 
көңдөйүнүн (тиш менен бүйлө), тамактын (өнөкөт тонзиллит), мурун 
коңулдарынын ооруларын (к. Мурун бүтүү, Гайморит) өз убактысында дарылоо; 
организмди чыңдоо өтө маанилүү. 
Өнөкөт жүрөк-кан тамыр ооруларын (гипертония оорусу, ревматизм, жүрөктүн 
ишемия оорусу) өз убагында жана пландуу түрдө дарылоо оорунун күчөп 
кетишин, кабылдоолорун алдын алат. 
Жүрөк-кан тамыр оорулары (а. и. гипертония оорусу) менен жабыркаган 
оорулуулар диспансердик каттоого алынат. Миокарддын инфарктында азыркы 
талапка ылайык адистештирилген бөлүмдөрдө жогорку квалификациялуу 
врачтар жардам көрсөтөт. Интенсивдүү терапияны талап кылуучу өмүргө 
коркунучтуу учурларда кардиол. шашылыш жардам көрсөтүүдө адистештирилген 
кардиол. тез жардам бригадасын түзүү чоң мааниге ээ болду. Айрым ири 
шаарларда консультация берүүчү кардиол. борборлор уюштурулган. Аларда 
электр-кардиограммаларды дистанциялык каттоо мүмкүнчүлүгү болот, ал 
миокарддын инфарктына тез диагнов коюуга жана оорулууну эрте ооруканага 
жаткырууга мүмкүндүк берет. 
Дарылоонун өзгөчө түрү — реабилитация, башкача айтканда кайра калыбына 
келтирүүчү дарылоо. Ал жүрөк же кан тамыр оорусунан сакайып, али алы-күчүнө 
келе элек оорулуунун ишке жарамдуулугун калыбына келтирүүгө багытталган. 
Ал кабылдабаган миокарддын инфарктын дарылоодо, ошондой эле жүрөкө же 
ири кан тамырларга операция жасагандан кийин да колдонулат. Калыбына 
келтирүү кардиологиялык санаторийлерде, кээде амбулаториялык шартта 
врачтардын көзөмөлүндө жүргүзүлөт. 
Азыркы хирургиянын жетишкендиктери мурда айыкпас ооруларды айыктырууга 
жол ачты. Хирургиялык операция менен тубаса же кийин пайда болгон жүрөк же 
ири кан тамырлардын кемтигин оңдоого мүмкүнчүлүк болду. Бардык 
медициналык жардамдай эле, хирургиялык операция өз убактысында жасалса 
натыйжалуу болот. Бардык республикаларда адистештирилген 
кардиохирургиялык бөлүмдөр уюштурулган. Биздин республикада 1977-ж. 
кардиология илим изилдөө институту уюшулуп, анын составында илимий 
тармактар клиникасы, консультациялык поликлиникасы бар. Ал жүрөк-кан 
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тамыр системасынын ооруларын кеңири изилдеп, методикалык иштерди 
жүргүзүп, кардиолог адистерди даярдайт.  
ЖҮРӨК КЕМТИГИ — жүрөк ишин бузуп жүрөктүн жана андан чыккан кан 
тамырлардын түзүлүшүндөгү патологиялык өзгөрүү менен мүнөздөлгөн оору. Ж. 
к. тубаса (түйүлдүктүн өөрчүү мезгилинде пайда болуучу) жана кийин пайда 
болгон (төрөлгөндөн кийин) түрү бар. Кийин пайда болгон Ж. к. ревматизм, 
сепсис, котон жара, атеросклероз, травманын натыйжасынан келип чыгат. Анда 
негизинен жүрөк капкакчаларынын (клапан) формасы өзгөрүлүп, жүрөк 
камераларынын ортосундагы тешиктер толук жабылбай калып, капкакчалардын 
функциясы бузулат. 
Натыйжада жүрөк иштегенде кан кайсы бөлүмдөн келсе ага кайра бир азы барат. 
Бул болсо жүрөк булчуңуна кошумча күч келтирип, анын массасы чоңоюп, андан 
кийин ал чарчайт. Мындай Ж. к. — эки жапкактуу (митралдык) капкакчанын 
жетишсиздиги — клапан жетишсиздиги деп аталат. 

  

Толтонун жарым ай сымал клапандарынын схемасы — 
жүрөк узунунан кесилген (солдо — соо клапандар, оңдо 
— тырык болгон .клапандар): 1—толто; 2—жарым ай 
сымал клапандар; 3— жүрөктүн сол карынчасынын 
көңдөйү. 

 
Капкакча жабыркап, анын жапкактары жабышып, жүрөк камераларынын 
ортосундагы тешиктер бүтөлөт да, кандын нормалдуу жүрүшүнө тоскоол кылат. 
Бул жүрөктүн ишин кыйындатат жана булчуңун чарчатат. Мындай Ж. к. стеноз 
деп аталат. Кээде бир нече капкакча жабыркайт (комбинацияланган Ж. к.). 
Ж. к. бар оорулуу көп жыл бою өз оорусун билбей, өзүн жакшы сезип, жумушту 
кадимкидей жакшы аткара берет (компенсация мезгили). Бул учурда врачтык 
кароодон эле Ж. к-нин белгилери (жүрөктүн көлөмүнүн өзгөрүлүшү, мүнөздүү 
жүрөк дабыштарынын пайда болушу жана башка) байкалат. Оору күчөгөндө 
жүрөктүн резерв мүмкүнчүлүктөрү азайып, жүрөк ишинин начарлашына алып 
келет (к. Жүрөк-кан тамыр системасы). Бул Ж. к-нин декомпенсация мезгили деп 
аталат. Анын өөрчүшүнө ревматизмдин күчөшү, күчтөнүп иштөө, жугуштуу 
оорулар, бойго бүтүү жана төрөт түрткү берет. Көп учурда компенсация кайра 
өзүнүн баштагы калыбына келет. Өз убагында, такай дарылоодон бир нече же 
ондогон жыл бою компенсация абалында жүрүүгө болот. 
Жүрөктүн тубаса кемтиктери түйүлдүктүн өөрчүү мезгилинде жүрөк жана ири 
кан тамырлардын туура эмес калыптанышынан келип чыгат. Тубаса Ж. к-нде 
капкакчалардын кемтигинен башка, дүлөйчөлөр жана карынчалардын 
ортосундагы капталдарда тешик болот. Анда кандын бир бөлүгү жүрөктүн сол 
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жагынан оң жагына өтүп, вена каны менен аралашып, кайра өпкөгө кетет же 
өпкөгө барбай эле жүрөктүн сол карынчасына, андан толтого барат. Натыйжада 
ткандарды кычкылтек менен камсыз кылуу бузулуп, жүрөккө күч келет. 
Тубаса кемтиктин белгилери (жүрөк шуулдашы, көгөрүү жана башка) бала 
төрөлгөндөн кийин тез эле байкалат. Оорунун жүрүшү кемтиктин мүнөзүнө 
жараша ар кандай болот (айрым учурда өмүргө коркунучтуу болсо, кээде 
улгайганга чейин оорулуу даттанбайт). Тубаса Ж. к. менен жабыркагандар начар 
өсүп, эмгекке жарамдуулугу, ооруга туруктуулугу төмөн болуп, жугуштуу жана 
башка оорулар менен көп ооруйт. 
Ж. к-н врач дарылайт. Дарылоо анын түрүнө Жараша жүргүзүлөт жана жүрөктүн 
ишин жакшыртууга, кан айлануунун бузулушун кайра калыбына келтирүүгө 
багытталат. Ал үчүн оорулууга ылайыктуу эс алуу жана эмгек режими түзүлөт. 
Дайыма өзүн контролдоо өтө маанилүү: энтигүү, жүрөктүн тез кагышын пайда 
кылуучу кыймылдан жана капа болуудан сактануу зарыл. Компенсацияланган Ж. 
к-нде да өтө чарчоо (оор кара жумуш, спорт менен ашыкча машыгуу, мелдештерге 
катышуу, пляжда болуу, уктабай калуу, тоого чыгуу жана башка) оорулуунун 
абалын начарлатып, декомпенсацияга алып келет. Декомпенсация мезгилинде, 
кан айлануу бузулган учурда оорулууну төшөккө жаткыруу, дем алууну 
жакшыртуу үчүн баш жагын өөдө көтөрүү, оорулуу жаткан бөлмөнү дайыма 
желдетүү сунуш кылынат. Диетаны сактоо, дайыма белгилүү бир убакта өлчөмү 
менен мүнөздөп тамактануу зарыл. Түнкүсүн тамактануу болбойт (уктаганга 
чейин 3—4 саат мурда тамак ичүү керек). Тузду аз пайдалануу сунуш кылынат, 
себеби туз организмде суюктуктун топтолушуна түрткү берет. Ошондой эле ак 
шишик басып кетпес үчүн суюктукту аз ичүү керек. Сүт азыктары, жемиш (өзгөчө 
абрикос, шабдалы) пайдалуу. Керек учурда Ж. к-нин декомпенсациясында атайын 
диета сунуш кылынат. 
Декомпенсация болгондо врач системалуу түрдө дары каражаттарын сунуш 
кылып, дайыма көзөмөлгө алат. Ал үчүн жүрөк булчуңунун жыйрылуусун 
жакшыртуучу, организмде айлануучу суюктукту азайтуучу заара айдама дарылар 
колдонулат. Врачтын сунуш кылган дарыларын өз алдынча ичпей коюу же 
өлчөмүн өзгөртүүдөн дарылоо натыйжасыз болуп, ооруну кабылдатат. 
Кардиологиялык санаторийлерде дарылоо компенсацияланган Ж. к-инде 
негизинен жергиликтүү климаттык курорттордо, ошондой эле ысык эмес жай 
мезгилинде Кисловодск, Кавказдын Кара деңиз жээгинде дарыланууга болот. 
Медицинанын азыркы эң ири жетишкендиктери тубаса жана кийинки пайда 
болгон Ж. к-н операция жасоо менен дарылоо болуп эсептелет. Ж. к. менен 
жабыркагандардын баарына эле операция туура келе бербейт. Ошондуктан 
оорулууга тиешелүү дарылоону, операция керектигин адис-врач гана айта алат. 
Оорулуу операциядан кийин сунуш кылынган эмгек, эс алуу, тамактануу, дарылоо 
режимин так аткаруусу зарыл. Ж. к-н хирургиялык жол менен дарылоодо 
жетишкендиктери үчүн советтик алдыңкы хирургдарга (А. Н. Бакулев, П. А. 
Куприянов, Б. В. Петровский жана башка) Лениндик сыйлык ыйгарылган. 
Ж. к-н алдын алуу көп учурда Ж. к-не алып келүүчү ревматизм жана башка 
ооруларды алдын алуу менен туура келет. Боюнда бар аялдын ден соолугун 
коргоо (жугуштуу осрулар менен жолуктурбоо, алкоголь ичимдиктерди ичпөө, 
тамеки тартпоо, өз алдынча ар кайсы дарыларды колдонбоо) тубаса Ж. к-н алдын 
алууда чоң мааниге ээ. Ж. к. барларды жүрөк ишинин декомпенсациясына, 
ревматизмдин күчөшүнө жеткирбөө чараларын көрүү зарыл. Ал үчүн 
диспансерлөө жүргүзүлөт. Толук эс алуу, жакшы уктоо, дем алыш күндөрү таза 
абада сейилдөө керек. Тамеки тартууга, алкоголь ичүүгө тыюу салынат. Ж. к. 
менен жабыркаган аялдар балалуу болуш үчүн врач менен кеңешүүсү зарыл, 
себеби кош бойлуулук жана төрөт декомпенсацияга алып келиши мүмкүн. 

 
www.bizdin.kg

259



Кесипти туура тандоо, эмгек менен эс алууну туура сактоо жана системалуу түрдө 
дарылаганда Ж. к. менен жабыркагандар кадимкидей жашап, көп жылдар бою 
эмгекке жарамдуулукту сактайт. 
 

 

Жүрөккө кыйыр массаж жасоо 
техникасы. 

 

12 жашка чейинки баланын жүрөгүнө 
массаж жасоодо колду коюу ыкмасы. 

 

Ымыркай баланын жүрөгүнө массаж 
жасоодо манжаны коюу ыкмасы. 

 
ЖҮРӨК МАССАЖЫ — жүрөк токтоп калганда анын ишин калыбына келтирүү 
жана жүрөк иштегиче кан айланууну жүргүзүп туруу максатында жасалган 
механикалык таасир. Ж. м. жүрөк токтогон бардык учурда жасалат. Жүрөк таажы 
сымал кан тамырлары кысылганда, жүрөк өтө начарлаганда, миокарддын 
инфарктында, оор кырсыкка чалдыкканда, чагылган тийгенде же электр тогу 
урганда токтошу мүмкүн. Жүрөк токтогондо адам эсинен танат, күрөө тамыр 
артериясы какпай, таптакыр дем албай же анда-санда алсыз дем алат, өңү 
кубарат, кареги чоңоёт. 
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Жүрөккө кыйыр массаж жасоо: 
кадимки стрелка көкүрөк клеткасы 
менен жүрөктүн кысылуу багытын; 
ал эми пунктир стрелка жүрөк 
кысылгандагы кан жүрүү багытын 
көрсөтөт. 

 
Ж. мененын эки түрү бар: кыйыр же сырттан (жабык) жана түздөн-түз же ичтен 
(ачык) массаж деп аталат. 
Кыйыр массаж көкүрөктүн жүрөк жайгашкан тушун кысуу жолу менен жасалат, 
жүрөк төш сөөгү менен арка омурткасынын ортосунда кысылганда андагы кан 
кан тамырларга куюлат. Кысуу токтолгондо жүрөк калыбына келип, кайра венага 
кан толот. Жүрөккө кыйыр массаж жасоону ар бир адам билүүгө тийиш. 
Массажды мүмкүн болушунча жүрөк токтор замат жасоо керек. Оорулууну түз, 
катуу жерге (полго, тактайга) жаткырат. Жардам берип жаткан адам оорулуунун 
оң же сол жагына туруп, алаканын анын төш сөөгүнүн уч жагына туштап коёт. 
Анын үстүнө экинчи алаканын коюп, салмагын салып күч менен тез-тез 
(секундасына 1 жолу) ыргактуу басат. Ар бир баскан сайын колду тартып алып, 
жүрөккө кан толууга мүмкүндүк берүү зарыл. Вена кан тамырларындагы кан 
жүрөккө жакшы куюлушу үчүн оорулуунун бутун көтөрүңкү коюу керек. 10—12 
жаштагы балдарга Ж. м. бир кол менен жасалат, ал эми ымыркайларга эки 
манжанын учу менен жасоо жетиштүү. Массаж жасап жатканда сөзсүз жасалма 
дем алдыруу (ооздон оозго, ооздон мурунга) керек. Ар бир дем алдырган сайын 
жүрөктү беш жолу кысат, ошентип минутасына 12 жолу дем алдырып, 60 жолу 
жүрөктү кысуу керек. Кыйыр Ж. м. жөнөкөй, бирок эң натыйжалуу ыкма болуп, 
көп адамдын өмүрүн сактап калууга өбөлгө түзөт: ал биринчи жардам катары 
көрсөтүлөт. Жүрөк массажынын натыйжасын каректин кичирейишинен, 
тамырдын өзү кага баштоосунан, дем алганынан баамдоого болот. Массажды врач 
келгиче же өлүк сыны киргиче жасоо керек. 
Түздөн-түз Ж. м. көкүрөк көңдөйүнө колду салып жүрөктү улам сыгып туруу 
менен жүргүзүлөт. Мындай массажды көкүрөк көңдөйүнө операция мезгилинде 
хирург жасайт.  
ЖҮРӨКТҮН ИШЕМИЯ ООРУСУ — жүрөк-кан тамыр системасынын көп тарашын 
оорусу; негизинен жүрөктүн таажы сымал артерияларынын атеросклерозунун 
натыйжасында жүрөк булчуңдарын кан менен камсыз кылуу начарлагандан 
болот. 
«Жүрөктүн ишемия оорусу» түшүнүгүнө катуу кармаган оорулар (стенокардия, 
миокарддын инфаркты), ошондой эле өнөкөт оорулар (кардиосклероз — 
жүрөктүн булчуң тканынын жабыркашы) кирет. Мындай өзгөрүүлөр кан 
тамырдын атеросклерозунан улам болгондуктан, кардиосклероздун бул түрү 
атеросклероздук деп аталат. Ал айрым учурда жүрөк ишинин начарлашы жана 
согуу ыргагынын бузулушу менен коштолот. 
Белгилери ар түрдүү, оору кээде күчүркөп, кээде басаңдайт. Ж. и. ошондой 
(стенокардия пристубу) адатта оор күч келүүдөн кармайт, мындай абал көп 
жылга созулат да, кийин тынч абалда деле кармай берет. Оору кармаган учурда 
миокарддын инфаркты пайда болуу коркунучу туулат. Ж. и. о-на тукум куума 
ыңгайлуулук, аз кыймылдоо (к. Гиподинамия), ашыкча тамактануу, семирүү, 
канда май заттарынын көбөйүшү, артериялык басымдын жогорулашы (к. 
Гипертония оорусу), углевод алмашуунун бузулушу себеп болот. Тамеки 
тартпагандарга караганда тарткандар көп ооруй тургандыгы далилденген: өтө 
чарчап-чаалыгуу, психикалык оорулар да организмге күч келтирери белгилүү. 
Ошондуктан Ж. и. о-н пайда кылуучу факторлорду билүүнүн мааниси зор. 
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Барыдан мурда тамакты мүнөздөп ичүүгө көнүгүү керек: семирип кетпес үчүн 
тамакты ашыкча жебөө; малдын майын жана жакшы сиңүүчү углеводдорду 
ченеми менен жеп, алкоголдук ичимдиктерден баш тартуу; тамак рационуна 
өсүмдүк майын жана С витамини менен В тобундагы витаминдерди көбүрөөк 
кошуу талапка ылайык. Күнүнө 4 маал, көбүнчө белоктуу азыктар (мисалы, 
быштак, кара кесек эт, балык жана башка) менен тамактануу туура. Семирип 
кеткендерге врач жашылча, мөмө-жемиш, атайын мүнөз тамак сунуш кылат. Ж. и. 
о-нун алдын алуучу негизги чара — көп кыймылдоо. Акыл эмгеги менен 
иштегендер физкультура ойноп, сейилдөөгө, кара жумуштарды жасоого тийиш. 
Дем алыш күндөрдө жана отпуск мезгилинде шаардын сыртына чыгуу, туристтик 
жүрүштөргө катышуу, лыжа тебүү жана башка сунуш кылынат. Гипертония 
оорусун, кант диабетин өз убагында жана системалуу түрдө дарылоо Ж. и. о-нун 
кечирээк болушуна шарт түзөт. Адистикти жөндөмүнө ылайык тандоо, эмгекти 
туура уюштуруу айланасындагы адамдарга сылык, адептүү мамиле жасоого жана 
сабырдуулукка тарбиялоо да Ж. и. о-нун алдын алуу чараларына жатат.  
ЖҮРӨКТҮН ТЕЗ КАГУУСУ — жүрөктүн тез жана (же) катуу согушу. Дени сак 
адамдарда организмге өтө күч келгенде, толкунданганда, өтө ысыкта, тамекини 
көп тартканда, алкоголь ичкилигин, коюу чай, кофе ичкенде жүрөктүн ишин 
жөнгө салуучу нерв аппаратынын дүүлүгүүсүнөн болот. Жүрөк кан тамыр 
системасынын ооруларында (жүрөктүн ишемия оорусу, гипертония оорусу, жүрөк 
кемтиги, миокардит) башка органдар менен системалардын катуу ооруларында, 
калтыратма ооруларда, ошондой эле невроздо, климакс мезгилинде жана башка 
байкалат. Кээде бир аз эле күч келүүдөн же тынч абалда деле жүрөк тез кагып, ал 
коркуу сезими менен коштолуусу мүмкүн. Ж. т. к-н дарылоо, эгер ал ооруга 
байланыштуу болсо, ошол ооруну айыктыруу максатын көздөйт. К. ошондой эле 
Жүрөк-кан тамыр системасы. 
ЖЫЛАНДАР — хордалуулар тибиндеги сойлоочулар. Денеси узун, буттары жок, 
мезгили менен түлөп туруучу мүйүздөнгөн кабырчык менен капталган. 
Ачаланган ичке, узун тили сезүү милдетин аткарат. Ж. чөптүн, бадалдардын 
арасында, таштын астында, жердин жаракасында, бакта жана башка жерлерде 
жашайт. Бардык түрү сууда жакшы сүзөт, жаныбарлар менен азыктанат. Ири Ж. 
омурткалуулар (балык, бака, куштар, майда сүт эмүүчүлөр), майдалары курт-
кумурскалар, моллюскалар жана башка менен азыктанат. Табылгасын уусу менен 
(уулуу Ж.), кысып же башы менен уруп өлтүрөт. Уулуу Ж-дын үстүңкү жаагында 
башка тиштеринен чоңураак 2 уулуу тиши бар. Уу чыгаруучу каналга уулуу 
безден уу агып келет. Ж. тынч турганда уулуу тиши үстүңкү жаагынын алдына 
кайрылып турат. Чакканда тишин алдыга чыгарып, күч менен табылгасына 
матырат. Уулуу Ж. уусуз Ж-дан сырттан караганда тишинен башка 
айырмаланбайт. Кадимки шартта Ж-дын тишин ачып кароо мүмкүн 
болбогондуктан Ж-ды көргөндө чочутпоо, ага тийбей өзү сойлоп кетүүгө 
мүмкүндүк берүү керек. Алар кишиден коркот, өзүн коргоо үчүн чагып алат. 
Дүйнөдө белгилүү 2500дөй түрдүн 200дөн ашык түрү уулуу. Талаа кара чаар 
жыланы Кавказ, Казакстан жана Орто Азиянын талаа зонасында; кавказ кара чаар 
жыланы Түн. Кавказ жана Закавказьеде, гюрза Кавказдын чыгыш бөлүгүндө жана 
Орто Азиянын түштүгүндө; кумдак эфа Орто Азиянын чөл жана жарым 
чөлдөрүндө,  чырылдактар тукумундагы калкан тумшуктар Казакстан, Орто Азия, 
Сибирдин түштүгү жана Ыраакы Чыгышта кезигет. Кавказ, Орто Азияда кезигүүчү 
муунткуч Ж. Азия, Африкада жана Америкада жашоочу уз. 10 жге жеткен 
анаконда, питон ж. б-дан айырмаланып, уз. 1 лден ашпайт. 
Жылан чагуу. Демейде Ж-ды басып алганда чагат. Кара чаар Ж. чаккан жердин 
тегереги кызарып, ачышып ооруйт, канталап шишийт. Жапа чеккен адамдын 
абалынын оордугу чаккан жерге, жашына, ден соолугуна жараша болот. Чоң 
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адамдарга караганда балдар (өзгөчө 3 жашка чейинки) көбүрөөк жапа чегет. 
Чекир жыландын, деңиз Ж-нын жана кээ бир тропик чырылдак Ж-дын уусу нерв 
системасын жабыркатат, булчуңдарды начарлатат, башты айлантып, кустурат, 
температура көтөрүлөт. Дем алуу борбору иштебей калып, адам өлүмгө дуушар 
болот. Биринчи жардам берүүдө жабыркаган адамды тынч жаткырып, 
жарааттагы ууну тезинен соруп (15— 20 мин.) түкүрүп, андан кийин йод, спирт, 
зелёнка сыйпоо керек. Ж. чаккан жерди кыймылсыз абалда кармап, тезинен 
ооруканага жеткирүү зарыл. Ж. чаккан адамга ичкилик ичүү, чаккан жерди кесүү, 
буугуч менен байлоо болбойт, себеби булар оор кабылдоого алып келет. Ж-дын 
чагуусунан коргонуу үчүн кончу узун булгаары же резина бут кийим кийип, 
токтоочу же түнөй турган жерди жакшылап карап чыгуу керек. Эгер Ж. жолукса 
ага тийбөө талапка ылайык. Себеби Ж-ды кармоого, өлтүрүүгө аракет жасагандар 
көбүнчө чактырып алышат. Ж-дын пайдасы көп. Ж. кемирүүчүлөрдү, зыяндуу 
курт-кумурскаларды кырат. Уусунан кызыл жүгүрүк, невралгия, миозит жана 
башка ооруларды дарылоочу дары алынат. 
ЖЫЛУУЛУК МЕНЕН ДАРЫЛОО — жылуулук таасир берүүчү түрдүү 
физиологиялык каражаттарды дарылоо максатында колдонуу. Ж. м. д-го баткак 
менен дарылоо, парафин, озокерит менен дарылоо, ысык жана жылуу ванналар, 
душ, компресс, жарык менен дарылоо, электр менен дарылоо жана башка кирет. 
Мында жылуулуктун күчүнө, узактыгына, жылуулукту койгон жердин көлөмүнө 
жараша ооруган жерде жана жалпы реакциялар пайда болот. Жылуулук түздөн 
түз таасир эткенде кан жана лимфа айлануу жакшырат; ооруну басаңдатып, 
сезгенүүгө каршы таасир этет жана ткандарды калыбына келтирүүчү процесстер 
күчөйт. Ысык-Көлдүн жээгиндеги жана деңизге жакын жайгашкан курорттордо 
күнгө ысыган кум ваннасы пайдаланылат. Парафин жана озокерит жылуулукту 
жакшы сактагандыктан физиотерапияда кеңири колдонулат. Аларды эритилген 
масса түрүндө белгилүү темп-рада дененин оорулуу жерине жабыштырып, төшөк 
жаап коёт. Процедурадан кийин ал жерди вазелин, атыр менен сүрүү сунуш 
кылынат. 
Ж. м. д. врачтын сунушу боюнча четки нерв системасынын, ички органдардын, 
буту-колдун, тери ооруларында жана башка колдонулат. Процедуранын алдында 
жана андан кийин 10—15 мин. эс алуу зарыл. Үйдө 53—60°ка чейин ысытылган 
кумду, тузду баштыкка салып, ооруган жерге басса болот. Үйдө Ж. м. д-ну врачтын 
сунушу боюнча гана жүргүзүү керек. 
ЖЫЛУУЛУКТУ ЖӨНГӨ САЛУУ — жылуу кандуу жаныбарлардын (киши, сүт 
эмүүчүлөр, куштар) дене температурасын туруктуу (бир калыпта) сактоо 
жөндөмдүүлүгү. Чөйрө температурасынын кыйла өзгөрүүсүнө карабастан 
кишинин дене температурасынын туруктуу болушу организмдин жылуулук 
пайда кылуу (химиялык Ж. ж. с.) жана жылуулук бөлүп чыгаруу (физикалык Ж. ж. 
с.) сыяктуу физикалык процесстер менен ишке ашат. Кишинин организминде 
тынымсыз пайда болгон жылуулук сырткы чөйрөгө бөлүнүп чыккан жылуулукка 
барабар болсо дене температурасы бир калыпта сакталат, эгер жылуулук аз 
бөлүнүп чыкса, дене температурасы жогорулайт, көп бөлүнсө төмөндөйт. 
Жылуулук булчуңдар, боор, бөйрөк иштегенде көп пайда болот. Тынч абалда 
турганда жылуулуктун 70%ин ички органдар, 30%ин булчуңдар пайда кылат. 
Кара жумуш жасаганда жылуулуктун пайда болушу бир нече эсеге көбөйөт. Пайда 
болгон жылуулук көбүнчө тери аркылуу дем алганда, заара кылганда, заңдаганда 
бир аз бөлүнүп чыгат. Организм жылуулукту нурлантуу, өткөрүү (чөйрөдөгү 
заттарга), буулантуу жолу менен бөлүп чыгарат. Адамдын дене 
температурасынын 36°тан төмөндөшү жана 40—41°тан жогорулашы организм 
үчүн коркунучтуу. Эгерде кандайдыр бир себептерден жылуулукту бөлүп чыгаруу 
токтолсо киши ысыкты көтөрө албай 4—5 саатта өлөт. Ж. ж. с., башкача айтканда 
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жылуулукту пайда кылуу жана аны бөлүп чыгаруу борбордук нерв системасы 
аркылуу ишке ашат. Ж. ж. с-нун нервдик борбору гипоталамуста жайгашкан, ал 
жылуулукту бөлүп чыгаруу жана жылуулукту пайда кылуу борборлоруна 
бөлүнөт. Температура төмөндөгөндө суукту сезгич рецепторлор дүүлүгүп, 
жылуулукту пайда кылуучу борбор козголот, ал эми жылуулукту бөлүп чыгаруу 
борбору тормоздолот. Организмдеги зат алмашуу, клеткалардын тиричилик 
аракети күчөп, бөлүнүп чыккан жылуулуктун өлчөмү көбөйөт. Ушул эле учурда 
жылуулукту организмде сактап калуу максатында, аны сыртка бөлүп чыгаруучу 
механизмдер токтойт. Мындай аракеттин негизинде жылуулук энергиясынын 
керектүү өлчөмү организмде сакталат. Чөйрөнүн температурасы жогорулаганда 
организмдеги жылуулук начар (жетишерлик эмес) бөлүнүп чыгып, организмдин 
ысып кетиши ыктымал. Мындай учурда жылуулук бөлүп чыгаруучу борбор 
козголуп, жылуулук пайда кылуучу борбор тормоздолот, натыйжада организм 
ысып кетүүдөн сакталат. Ж. ж. с. процессинде эндокрин системасы да чоң мааниге 
ээ. Мисалы, калкан безинин гормону зат алмашууну тездетип, жылуулук пайда 
болууну күчөтөт, бөйрөк үстүндөгү бездин гормону кычкылдануу процессин 
күчөтөт, теридеги кан тамырларды ичкертет да жылуулукту берүүнү азайтат. 
Адамдар Ж. ж. с. механизмине жардам берүү максатында аба ырайына карата 
кийинүү, суукта от жагуу жана башка аракеттерди жасайт.  
ЖЫЛЫТКЫЧ дененин кандайдыр бир бөлүгүн жылытуу үчүн колдонулат. Ж. 
дененин белгилүү жерин кан менен жабдылуусун жогорулатып, ооруну 
басаңдатат. Түрдүү формадагы резина жана электр Ж. белгилүү. Ж. жок болсо 
анын ордуна ысык суу куюлган оозу бекем бөтөлкө же ысытылган акшак, кум, туз 
салынган баштыкты колдонсо болот. Резина Ж-ка ысык сууну 2/з бөлүгүнө чейин 
куюп, ичиндеги желди чыгарып, оозун бекитип, аны сүлгүгө ороп денеге коёт. 
Эгерде Ж. өтө ысык болсо жууркандын сыртынан, анан шейшептин устүнөн, 
муздай түшкөндө жалаң денеге койсо болот. Аны көпкө койгондо тери кызарып 
күйүп калбаш үчүн вазелин сыйпоо сунуш кылынат. 
 

 

Электр жылыткычы. 

 

Суу жылыткычы. Жылыткычка суу 
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толтуруп, оозун бекитип (1), аны кездеме 
капка салат (2). 

 
Ж. врачтын сунушу боюнча колдонулат, анткени кээ бир ооруларда (аппендицит, 
холецистит, кан агуу, урунуудан кийин, жараат инфекциясы жана башка) 
коркунучтуу кабылдоого алып келет. Ж. врачтын кеңеши боюнча өнөкөт сезгенүү 
процесстеринде, травманын кесепеттеринде, ошондой эле үшүп калганда денени 
жылытуу үчүн колдонулат.  
ЖЫНЫС. Көпчүлүк организмдер бири биринен эркек жана ургаачы жыныста 
болушу менен айырмаланат. Мындай айырмалоо түрдүү Ж-тагы организмдердин 
көбөйүү процессине катышуу өзгөчөлүгүнө байланыштуу. Эркек жана ургаачы Ж-
тагы организмдер атайын жыныс клеткаларын (сперматозоид жана энелик 
клетка) иштеп чыгарат. Уруктануу учурунда алар кошулуп, жаңы организм пайда 
болот. Организмдин жеке өөрчүүсүндө сырткы Ж. белгилер: дене формасы, түсү 
(жаныбарда), түктөнүшү, үнү, жыныс органдары жана психофизиол. өзгөчөлүгү 
калыптанат. 
Цитогенетикалык (цитология, генетика) изилдөө Ж-тын генетикалык негизин 
иштеп чыкты. Айрым Ж-тагы организмдердин клеткасында хромосомалар 
жыйындысы ар түрдүү экендиги далилденди. Эки Ж-тагы организмге тиешелү 
окшош хромосомалардан (аутосома) башка ургаачы же эркек организмге гана 
тиешелүү хромосомалар да бар. Мындай хромосомалар (X — жана У-
хромосомалар) жыныс хромосомалары деп аталат. Аялдын бардык энелик 
клеткасында бирден X — хромосома, ал эми эркектин сперматозоидинин жарымы 
X — хромосома, жарымында У — хромосома болот. Эгерде уруктануу процессинде 
энелик клетка X — хромосомалуу сперматозоид менен кошулса эркек туулат. 
Эмбриондук клеткасында У — хромосомаларынын болушу жаңы организмдин 
эркек экенин далилдейт. 
Эркек жана ургаачы организмдин дене клеткалары хромосома жыйындысы 
боюнча гана айырмаланбастан, алардын ядросунда жыныс хроматини деп 
аталган өзгөчө заттын болушу же жоктугу менен да айырмаланат. Эркектин 
клеткасынын ядросунда (90—95%те) жыныс хроматини болбойт, аялдын 
клеткасында бир жыныс хроматини бар. Бул айырмачылык эркек жана ургаачы 
организм экенин далилдөөдө негизги көрсөткүч болуп эсептелип, сот 
медицинасында кеңири колдонулат. 
Түйүлдүктүн өөрчүшүнүн алгачкы мезгилинде жыныс бези (гонаддар) 
нейтралдуу болуп, урук бези же энелик безинин белгилери болбойт. Алгачкы 
гонада кыртыш жана мээ катмарынан турат. У-хромосомалуу эмбриондун (УХ-
хромосомалуу жыйынды) өөрчүү процессинде кыртыш катмары 
дегенерацияланып, мээ катмарынан урук бези өөрчүйт; ал эми ургаачыларда 
(XXхромосомалуу) мээ кыртышы дегенерацияланат, кыртыш катмарынан энелик 
бези өөрчүйт. Калыптанган организмде жыныс гормондорунун иштелип 
чыгышына таасир этүүчү чөйрөнүн шарттары жыныс белгилеринин өзгөрүүсүнө 
алып келет. Мындай бир жыныска таандык организмде экинчи жыныска таандык 
белгилердин болушу да мүмкүн, к. Жыныс органдары.  
ЖЫНЫС ГОРМОНДОРУ, к. Гормондор. 
ЖЫНЫС ОРГАНДАРЫ — көбөйүү кызматын аткаруучу мүчөлөр. Алар ички жана 
сырткы болуп бөлүнөт. Ички Ж. о-нын эң башкы кызматы активдүү жыныс 
гормондорун бөлүп чыгаруу; ал гормондор түздөн-түз канга өтүп, организмдеги 
эң маанилүү процесстерди башкарып, эркек же аялга таандык болгон жыныстык 
экинчи белгилердин (үндүн жооноюшу, эмчек бездеринин өсүшү жана башка) 
өсүшүн жөнгө салат. 
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Эркектин Ж. о-на эн бези, анын кошумчалары, урук агуучу жолдор, урук 
ыйлаакчасы, простата бези, жыныс мүчөсү, заара чыгаруучу жол кирет. 
Эн бези — эркектик жуп жыныс бези. Тирүү жыныс клеткалары — 
сперматозоидди жана эркектик жыныс гормонун бөлүп чыгарат. Бул гормон 
түздөн түз канга кошулуп, организмдин бир катар функциясына таасир тийгизет. 
Түйүлдүк учурунда эн бези ич көңдөйүндө жогорку 2-бел омурткасынын тушунда 
пайда болот. Төрөлөрдө туруктуу орду — калтага түшөт. Эн бези агыш түстүү 
тыгыз кабыкча менен капталат. Бул кабыкча эн безинин арт жагында калыңданат 
да, тарам-тарам фиброздуу тосмо пайда болуп, эн безинин затын бир нече 
бөлүкчөгө бөлөт. Эн безинин заты же паренхимасы урук каналчаларынан (түз 
жана ийри) турат. Ар бир бөлүкчөдө 3—4төн ийри каналчалар болот. Сперма ийри 
каналчаларда бөлүнүп чыгат, ал эми калган каналчалар сперманы алып чыгуучу 
жол болуп эсептелет. Бардык каналчалар эн безинин кошумчаларынын жалгыз 
түтүгүнө келип биригет, андан урук чыгаруучу жол уланат. Урук жолу урук 
чылбырына биригип, чурай каналы аркылуу өтөт. Урук жолу урук 
ыйлаакчасынын түтүгү менен кошулуп урукту таштоочу түтүктү түзөт. Урук 
ыйлаакчасы урук жолунун капталында, табарсыктын түбү менен көтөн чучуктун 
ортосунда жайгашып, секрет бөлүп чыгарат, ал секрет эн безинин секрети менен 
кошулуп, жыныс клеткаларынын (сперматозоиддин) кыймылына таасир 
тийгизет. Урук таштоочу түтүк простата бези аркылуу өтөт. 
Простата бези эркектин заара чыгаруучу каналын курчап турат. Анын бездүү 
бөлүгү секрет иштеп чыгарат. Секрет спермага кошулуп, анын активдүүлүгүн 
сактоого жардам берет. Простатанын булчуң бөлүгү заара чыгаруучу жолдогу 
сперма же зааранын агуу ырааттуулугун жөнгө салат, натыйжада заара менен 
сперма аралашпайт. 
Жыныс мүчөсү жана калта эркектин сырткы Ж. ошондой болуп эсептелет. 
Эркектин жыныс мүчөсү жыныстык катнашуу учурунда урукту бөлүү жана 
табарсыктан заараны чыгаруу кызматын аткарат. Жыныс мүчөсүнүн баш 
жагында заара чыгаруучу жолдун сырткы тешикчеси жайгашкан. Аялд ын Ж. о-на 
энелик без, жатын, жатын түтүкчөсү, жатын кыны, чаткаяк, чоң жана кичине 
жыныс эрини кирет. 
Энелик без — жатындын эки жагында жайгашкан ургаачылык жуп жыныс бези. 
Өзүнүн байламтасы менен жатынга кыймылдуу бекип турат. Энелик безде 
ургаачылык жыныс клетка — энелик клетка өөрчүйт. Мындан башка . Ж. о-нын 
нормалдуу иштешине жана экинчилик жыныс белгилерине (үндүн өзгөрүшү, 
эмчектин чыгышы жана башка) таасир этүүчү гормонду канга бөлүп чыгарат. 
Энелик бездин иши аялдын жашына жана бүтүндөй организмдин функциялык 
абалына жараша болот. Энелик без өзгөчө эпителий менен капталган. Безди жара 
кескенде грааф ыйлаакчасы (фолликула) көрүнөт, анда жыныс клеткалары жатат. 
Фолликула өөрчүү стадиясына жараша ар кандай көлөмдө болот. Өөрчүп 
жетилген фолликула жарылып (овуляция), жыныс клеткалары ич көңдөйүнө 
түшөт, андан жатын түтүгүнө келип жатынга жеткирилет. Ал жатында 
уруктангандан кийин, түйүлдүк 9 айга чейин жетилип чоңоёт. 
Жатын түтүкчөлөрү энелик бези сыяктуу эле жатындын эки жагында  жайгашкан. 
Жатын түтүкчөлөрү ич челинин бүктөмүнөн орун алып, жатындын жазы 
байламтасынын жогорку четин түзүп турат. Оң түтүкчө демейде солго караганда 
узунураак. Эгерде уруктанган энелик клетка жатын түтүгүндө токтоп калса 
(мисалы, сезгенгенде), жатындан сырткары бойго бүтөт. Жатын түтүгү 
түйүлдүктүн чоңоюшуна ылайыкталган эмес, ошондуктан ал жарылып кетиши 
мүмкүн. 
Жатын — түгөйсүз, булчуңдуу көңдөй мүчө (к. Жатын). 
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Жатын кыны — түтүк сымал булчуңдуу, уз. 7—9 см болгон көңдөй орган. Анын 
капталы үч катмардан турат.  Аялдын сырткы Ж. о-на (вульвага) 
териси жүн менен капталган чоң жана кичине жыныс эрини кирет. 
Жыныс органдарынын оорулары жана жабыркашы. Эркектерде, ошондой эле 
аялдарда Ж. о-нын өөрчүү кемтиги, туура эмес жайгашышы, сезгенүү жана шишик 
оорулары кезигет. Өөрчүү кемтиги аз жолугат, ага органдын көлөмүнүн чоң же 
кичине болушу же өсүп жетилбей  калышы кирет. 
Ж. о-нын кемтигине кош бойлуулуктун алгачкы мезгилинде эненин жугуштуу 
жана вирус оорулары менен оорушу уулануусу, нурга чалдыгуу жана башка себеп 
болот. Ошондуктан анын алдын «алуу үчүн кош бойлуу аял жугуштуу оорудан 
сактануусу зарыл; грипп эпидемиясынын убагында эл көп чогулган жерлерге 
(кино, театрга) барууга болбойт; алгачкы 3 айында (өтө зарыл болбосо) рентген 
изилдөөдөн өтүүгө, дарыны врачтын көрсөтмөсү жок баш аламан ичүүгө 
жарабайт; эмгек жана эс алуу күн тартибин туура сактоо керек» Кээ бир учурда 
бир эле кишиде ургаачылык жана эркектик белгилер болушу мүмкүн. Бул 
гермафродитизм (кыз теке) деп аталат. 
Ж. о-нын өтө оор кемтиктеринде балалуу боло албайт, жеңил түрүндө жыныстык 
катнашуу, заара ушатуу бузулат, сезгенүү жана башка ооруларга жакын болот. 
Эркектин Ж. о-нын сезгенүү оорулары инфекциялуу же мите оорулары болуп, 
вирус, бактерия, козу карындар, гельминттер, жөнөкөйлөр козгойт. Жыныс 
мүчөсүнүн сезгенүүсүнөн баланит, баланопостит көп кезигет. Ж. о-нын 
сезгенүүсүн киши организминдеги ичеги таякчасы, протей, энтерококк жана 
башка козгойт. Жалпы организм начарлаганда инфекция заара-жыныс жолунун 
лимфа тамырлары менен тарап, уретраны (к. Уретрит), простата безин (к. 
Простатит), урук ыйлаакчасын (везикулит), урук түтүгүн, эн безин жана 
кошумчаларын жабыркатат. Жыныстык жол менен жугуучу трихомоноз көп 
жолугат. 
Бир катар инфекциялуу оорулар — эпидемиялык паротит, бруцеллёз, келте, 
туляремия, туберкулёз, грипп, вирустуу гепатит көп учурда эн безинин (к. Орхит) 
же анын кошумчаларынын сезгенүүсү (к. Эпидидимит) менен коштолот. Венера 
оорулары өзгөчө топту түзөт (к. Сүзөк, Котон жара). 
Эркектин Ж. о-нын шишигинен зыянсыз шишик — простата безинин аденомасы 
көп кезигет. Простата безинин рак оорусу салыштырмалуу аз жолугат. Заара 
чыгаруучу каналдын (уретранын) зыянсыз шишигинен кандилома (вирустуу 
папиллома) көбүрөөк, полип жана аденома сейрек учурайт. 
Эн безинин коркунучтуу шишиги көп кезигип, жаштар жабыркайт. Бул учурда 
шишик жыныс гормондорун иштеп чыгарып, балдардын жыныстык жактан эрте 
жетилишине алып келет. Ж. о-нын ооруларынын ичинен эн безинин буралып 
калышы тезинен врачка кайрылууну талап кылат. Мында кан айлануу бузулат, 
калта ооруйт жана шишийт, жүрөгү айланат, кусат, эстен танат. Эркектин Ж. о-
нын ооруларын алдын алууда өздүк гигиенаны жана жыныстык турмуш 
гигиенасын сактоо, сырткы Ж. о-н күндө жууп туруу керек. 
Аялдардын Ж. о-нын кемтигине анатом. түзүлүшүнүн бузулушу (жатын кыны, 
жатындын жоктугу же экиден болуп калышы жана башка), толук жетилбей 
калышы — инфантилизм кирет. Айрым кемтиктерде, мисалы, жатындын, жатын 
кынынын экиден болуп калышында анын функциясы бузулбайт (этек кир 
убагында эле келет, аялдардын боюна болуп, төрөй алышат). Бирок кээ бир 
учурда боюнан түшүп калышы же төрөтү кыйын болушу мүмкүн. Ошондуктан 
кош бойлуу аялдар дайыма врачтын көзөмөлүндө болуулары тийиш. Жатын 
кыны жок болгондо этек кир келбейт. Аны хирургиялык жол менен дарылайт. 
Ж. о-нын туура эмес жайгашуусуна, айрыкча жатындын алдын жана артын көздөй 
кайрылып калуусуна жатындын жана кичине жамбаш чарасынын 
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булчуңдарынын тонусунун начарлашы, ошондой эле ички жыныс органдарынын 
сезгенүү оорулары түрткү болот. Мындай жабыркоолорду алдын алууда Ж. о-нын 
сезгенүү ооруларын туура дарылоо, өз убагы менен заара кылуу, гимнастика 
жасоонун мааниси чоң. 
Оору козгоочу микроорганизмдер жыныс жолуна түшкөндө сезгенүү оорулары 
болот. Тигил же бул Ж. о-нын сезгенишине жараша төмөнкүчө айырмаланат: 
жатын кошумчаларынын сезгенүүсү — аднексит, жатындын сезгениши 
метроэндометрий, жатын моюнчасыныкы — цервицит, ошондой эле жатын 
моюнчасынын эрозиясы, жатын кынынын сезгенүүсү — колыгит, сырткы жыныс 
органынын сезгенүүсү — вульвовагинит жана башка Оору пайда кылуучу 
микроорганизмдер жыныс жолуна өздүк гигиенаны жана жыныстык турмуш 
гигиенасын сактабаганда, кокустан болгон жыныстык катнашууда жугат, бул 
байланыш андан башка трихомоноз, сүзөк жана котон жара менен ооруп калуу 
коркунучун туудурат. Аялдардын Ж. о-нын зыяндуу жана зыянсыз шишиктери, 
көбүнчө жатын жана энелик безде болот. Зыянсыз шишиктерден жатын миомасы 
(фибромиома) жана энелик бездин кистасы көп кезигет. Бул учурда этек кир 
цикли бузулат, шишик чоңоюп кеткенде жакын жаткан органдарды кысып, бат-
бат заара кылууга, ичтин катышына алып келет. Анча чоң эмес миомада 
аялдардын боюна бүтөт, бирок боюнан түшүп калышы, айына жетсе кыйналып 
төрөшү, төрөгөндөн кийин кан кетиши мүмкүн. 
Энелик бездин кистасы эч билинбей жүрө берип, гинекологиялык изилдөөдө гана 
байкалат. Кээ бир учурда кистанын буралып калышы мүмкүн. Мында ичтин 
төмөн жагы катуу ооруйт, жүрөгү айланат, кээде денеси ысыйт. Мындай 
оорулууну тезинен ооруканага жаткырып, хирургиялык дарылоо жүргүзүлөт. 
Зыяндуу шишик (жатындын жана энелик бездин рагы) көбүнчө климактерий же 
ага жакындап калган мезгилде болот. Шишик оорусун өз убагында эрте таап, 
дарылануу үчүн жылына 2 жолу врач-гинекологго кайрылып, текшерилип туруш 
керек (к. Медициналык кароо). 
ГЕРМАФРОДИТИЗМ — жалган жана чыныгы түрү болуп экиге бөлүнөт. Чыныгы 
гермафродитизмде  бир эле учурда аялдык жана эркектик жыныс бези 
болот. Жалган гермафродитизмде жыныс бездери эркекке же аялга таандык 
болуп калыптанат, бирок Ж. о-нын сырткы түзүлүшү бир аз өзгөрүлгөн болот. 
Эркектерде Ж. о-нын кемтигине эн безинин өөрчүп жетилбей калышы, эн 
безинин бирөө же экөө тең жок болушу, кошумча бездин болушу (демейде алар 
өөрчүп жетилбейт), калтага толук түшпөй калышы (крипторхизм) жана туура 
эмес жайгашышы, ошондой эле фимоз, парафимоз жана эн безинин суу шишиги. 
урук чылбырынын кистасы да өсүү кемтиги болуп эсептелет. 
 
ЖЫНЫСТЫК ЖЕТИЛҮҮ — организмдеги биологиялык жетилүү, башкача 
айтканда тукум калтырууга жөндөмдүү мезгил. 
Ж. ж. эркек балдарга караганда кыздарда эрте башталат. Акыркы жылдарда 
бүткүл дүйнөдө балдардын жыныстык эрте жетилүүсү байкалууда. Мисалы, 
мурда кыздарда Ж. ж. 13—15 жашында башталып, 19—20 жашка чейин созулса, 
азыр 8—11 жашында башталып, 17 жашка чейин созулат, эркек балдардыкы 10—
13 жашынан башталып, 19 жашка чейин созулат. 
Ж. ж. башталганда кнши организминде коп өзгөрүүлөр болот. Кан тамырынын 
басымы көбөйүп же азайып, жүрөктүн лакылдап согуусу, кээде аң-сезимдин 
өзгөрүүлөрү байкалат. Аялдардын жана эркектердин жыныс гормондору 
(эстроген, андроген) пайда болуп, жыныс органдары жана анын белгилери 
өөрчүит. Ж. ж. экинчилик жыныстык белгилердин пайда. болушу менен 
байланыштуу. Бул мезгилде колтугуна, сырткы жыныс мүчөсүнө жүн чыгат, 
кыздарда 11 —15 жашында эмчек бездери чоңоюп, этек кир келет. Ж. жөнүндө 
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дененин пропорциясынын убактылуу бузулушу байкалат. Буткол узарып, эпсиз 
кыймылдайт. Эркек балдарда булчуңдар тез өсөт. Ички органдар скелет менен 
булчуң системасына караганда жай өсүшү мүмкүн. Кан тамырларга караганда 
жүрөк бат чоңоёт, ошондуктан ал артериялык кан басымдын жогорулашына жана 
жүрөк ишинин кыйындашына себеп болушу ыктымал. Ж. жөнүндө баш айлануу, 
баш оору, чарчоо байкалат, өспүрүмдүн психикасы өзгөрүлөт. Ал эмоциялык 
жактан туруксуз болуп, туталанат, эпсиз, олдоксон кыймылдайт, кишиге ишенбей 
сын мамиле жасайт, ата-эненин ыгына көнбөй, кайрымсыз болуп кетишет. Бул 
мезгилде невроздор жана неврозго окшош абалдар пайда болуп, ачуулуу, ыйлаак 
болушат (өзгөчө кыздар этек кир келген мезгилинде). Организмдин өөрчүшүнүн 
бул өзгөчөлүгү ата-эне менен мугалимдерден Ж. ж. мезгилинде балага туура 
мамиле жана камкордук кылууну талап кылат. Өспүрүмгө бул өзгөрүүлөрдүн 
биологиялык маанисин кылдаттык менен түшүндүрүү керек. Бул кезде өспүрүм 
ата-энеси жана мугалимдер менен достук мамиледе болушу маанилүү. Ж. ж. 
мезгилинде өспүрүмдүн туура тамактануусуна, эс алуусуна жана спортко 
катышуусуна көңүл буруу зарыл. 
ЖЫНЫСТЫК ТАРБИЯ — балдарга, өспүрүмдөргө жана жаштарга жыныс 
маселесин туура түшүндүрүүгө багытталган медициналык жана педагогикалык 
чаралар системасы. 
Ж. т-нын милдети — жаш өспүрүмдөрдүн ар тараптан өсүүсүнө, төрөткө 
жарамдуулукка, сексологиялык билимдүүлүккө, нике жана үй-бүлөнү чыңдоого 
көмөктөшүү. Ж. т-ны балдар жыныстык жактан жетилгенде гана баштабастан, кээ 
бир маселелерин бала чактан эле баштоо зарыл. 
Ж. т. өспүрүмдөрдү жыныс жана жыныстык турмуштун анатомия-физиол., сексол., 
гигиена жана башка жактары менен тааныштырган жыныстык маалымдоодон 
(агартуу) айырмаланат. Кийинки жылдарда кишинин анатомиясы жана 
физиология курсу (8-класстын) жыныстык өөрчүү жана жыныс гигиенасы менен 
толукталып, 9-класска «Үй-бүлө турмушунун этика жана психологиясы» деген 
предмет киргизилген. Адатта өспүрүмдөргө «керексиз нерсени» эрте айтып 
коёбуз деп чочулап, маалыматтар учкай айтылып, кээде кечигип да калат. 
Мектеп жашына чейинки балдарды денесин таза кармоого жана жүрүштуруштун 
эң жөнөкөй эрежелерине үйрөтүү керек. Эрогендик зооналарды (к. Жыныстык 
турмуш) дүүлүктүрбөө үчүн кийим ыңгайлуу, кенен болуп, мите ооруларын 
алдын алуу зарыл. Балдарды үйдө жана мектепте такай алына жараша иш менен 
алагды кылуу да зор роль ойнойт. Балдар 2—Зкө келгенде кайсы жыныска 
таандык экенин билип калат. Айлана-чөйрөнү тааныпбилүү менен бирге жыныс 
маселесине кызыгуу башталат. Ошондо ата-эне баланын суроолоруна ар нерсени 
ойлоп таап, жомоктонтуп же өтө майда-чүйдөсүнө чейин терип айтпай, жөнөкөй, 
түшүнүктүү жооп берсе болот. Мисалы, баланын «кайдан келдим же ким төрөгөн» 
деген сыяктуу суроолоруна эне «сен менин ичимде чоңойгонсуң, сени төрөт 
үйүндө төрөгөм» деп жооп берсе, балада төрөлүүнү түшүнүү менен энени сыйлоо 
сезими пайда болот. 
Кенже класстын балдарын тарбиялоодо алардын жашынын физиологиялык, 
психол. өзгөчөлүктөрүн эске алып, балдар менен кыздарда уялуу, токтоолук, өз 
ара жардамдашуу сапаттарын калыптандыруу зарыл. 
Өспүрүм чакта (кыздар 12—14төн, балдар 13—15тен) балдардын ички дүйнөсү 
байып, эндокрин бездеринин (өзгөчө жыныс безинин) функциясы күчөп, 
жыныстык кызыгуу башталат. Бул кезде кыздарга этек кир циклинин, балдарга 
поллюциянын пайда болушун, анын закон ченемдүү көрүнүш экенин, ошондой 
эле гигиенасын түшүндүрүп, өспүрүмдөрдү жыныстык сезимдин эрте 
ойгонушунан сактоо керек. Мында үй-бүлөнүн, мектептин, айлана чөйрөнүн ролу 
зор, онанизм болтурбоого аракеттенүү зарыл. 
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Жыныстык сезимдин эрте пайда болушунун алдын алуу — жыныстык сезимди 
өчүрүү дегендик эмес, ал өспүрүмдөрдү сезимди туура башкара билүүгө, ар кыл 
тескери көрүнүштөрдөн алыс болууга тарбиялоо. Ошондуктан жогорку класстын 
өспүрүмдөрүн, мектепти бүткөн балдар, кыздарга Ж. т-нын гигиеналык, 
физиологиялык негиздерин, никенин моралдык-этикалык маселелерин, ошондой 
эле жыныстардын өз ара мамилесин түшүңдүрүү болуп эсептелет. Бул мезгилде 
кыздар бирөөгө жагуу аракетинде болсо, балдар кыздарга көз сала баштайт. 
Ушундай шартта режимди туура уюштуруу, бири-бирине туура мамиле жасоону 
тарбиялоо жаштарды жыныс маселесине кызыгуудан алагды кылат. Мында 
кыздар менен балдар ортосундагы достук мамилеге тыюу салып, чочулоо да, 
көңүл бурбай, кийлигишпей коюу да жарабайт. Ал мамилени ыйык сактап, 
адепсиздикке барбоого, эркек балдарды сабырдуулукка, кызды терең урматтоого, 
кыздарды «кыз абийирин», «кыздын ыйык атын» сактоого тарбиялоо керек.  
ЖЫНЫСТЫК ТУРМУШ. Адамда Ж. т. дене, психика жана социалдык 
процесстердин татаал комплекси катары калыптанат. Адамдагы Ж. т. инстинктке 
жана шартсыз рефлекске негизделген айбандардын Ж. т-нан айырмаланып, тукум 
жаратуу максатын гана көздөбөй, эркек менен аялдын инсандык, руханий 
мамилеси болуп саналат. Ар бир адамдын Ж. т-у анын жеке тажрыйбасына, 
тарбиясына жана адептүүлүгүнө жараша калыптанат. 
Жыныстык сүйүү — адамзаттын өөрчүү тарыхынын натыйжасы жана адамзат 
маданиятынын ажырагыс бөлүгү. 
Коомдун өнүгүшү менен Ж. т. татаалдана жана жекеликке өтө баштаган. Бирок ар 
бир коомдо жыныстык адептин нормалары ар башка болгон. 
Ар бир адамдын Ж. т. өзгөчөлүгү көп факторлор (тубаса, гормондук, нервдик жана 
жеке касиеттери) менен аныкталат. Ал адамдын жашына, жынысына, тарбия, 
турмуштук тажрыйбасы менен шартталган жеке өзгөчөлүгүнө жана башка 
факторлорго жараша өзгөрөт. Жыныстык жетилүүдө инстинкттүү пайда болгон 
жыныстык талап (кызыгуу) келип чыгат. Мында жыныс бездери канга жыныс 
гормондорунун белгилүү концентрациясын иштеп чыгарат. 
Ж. т-тун кадимки формасы эркек менен аялдын жыныстык катнашуусу болуп 
саналат. 
Эркектердин жыныстык байланышка даярдыгы — эрекция жана эякуляция. Бир 
нече секундадан бир нече минутага созулган жыныстык катнаштан эркектин 
жыныс органынын дүүлүгүүсү күчөп, оргазм коштогон эякуляцйя (урук бөлүп 
чыгаруу) менен адктайт. Эякуляция жана эрекция кээде жыныстык катнаш 
болбогондо да пайда болот (к. Онанизм, Поллюция). 
Оргазм — жыныс актысы аяктоо кезинде пайда болуучу адамды балкыткан өтө 
жагымдуу сезимдин жеткен чеги. 
Эркектерден айырмаланып аялдар Ж. т-та эркелетүүнү, назик мамилени 
каалашат. Аялдарда оргазм шартка, психикалык даярдыкка, көңүлгө жараша 
болуп, көпчүлүк аялдарда ал төрөттөн кийин пайда болот. Айрым аялдар 
жыныстык катнашта эч качан оргазмды сезишпейт, ошондой болсо да 
психологиялык канааттануу алышат. 
Гинеколог жана сексопатологдордун ою боюнча кош бойлуу кезде жыныстык 
катнаштан такыр баш тартуу да болбойт. Кош бойлуулуктун акыркы 2—3 айында 
жана төрөттөн соң 2 ай жыныстык катнаштан баш тартуу зарыл. 
Ж. т-ка жеңил мамиле жасоо, аны кайталанып туруучу жыныстык акт катары 
эсептөө жубайларды жеңил ойлуулукка алып келет. Ал моралдык гана зыянга 
учуратпай, ар кыл венера ооруларына чалдыктырат. Ж. т-ка алкоголь да зыян, 
мында аялдар төрөбөй калышы мүмкүн, эркектерде импотенция пайда болот, эң 
негизгиси — масчылыктан акыл-эси начар, көбүнчө майып балдар төрөлөт. 
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Адамдын Ж. т-унда ясаш өзгөчөлүгүнө жараша төмөнкү өзгөрүүлөр болот: либидо 
— жыныстык кызыгуунун ойгонушу — эркек балдарда адатта түнкүсүн 
эякуляциянын (к. Поллюция), кыздарда этек кирдин пайда болушу. Кийинки кез 
(20—26 жаш) өтмө мезгил деп аталып, никелешүү менен бүтөт. 27—50 жаштагы 
курак Ж. т-тун жетилиши менен мүнөздөлөт, кийин барабара жыныстык 
активдүүлүк төмөндөйт. Жаш өткөн сайын анын төмөндөшү физиологиялык 
кубулуш болуп, ар кимдики ар башка куракка туура келет. Улгайган кишилер 
жасалма жол менен жыныстык активдүүлүгүн күчөтүү ден соолукка зыян 
келтирет. 
Ж. т-ка жалпы гигиенанын эрежелери тиешелүү. Айрым адамдарга (жаш, кесип 
жана башка өзгөчөлүгүнө жараша) атайын чек коюу зарылчылыгы болбосо да, 
жекече нормативдүүлүк зарыл. Ал көңүлгө, ден соолукка жана башка жараша 
болот. Денени таза күтүүнүн жалпы гигиеналык эрежелери жыныс органдарга да 
тиешелүү. Күн тартибин сактоо, туура тамактануу, физкультура жана спорт менен 
алагды болуу жана башка чаралар Ж. т-тун туура өтүшүнө шарт түзөт. 
Ж. т-тун бузулушу атайын дарыла нууну талап кылат. Ошондуктан Ж. т-та жаш 
өзгөчөлүгү менен шартталбаган бардык өзгөрүүлөр боюнча врач-сексопатологго 
(же психоневролог, урологго) кайрылуу зарыл.  
ЖЫТ СЕЗҮҮ — жаныбар жана адамдын жыт билдиргич клеткаларынын жардамы 
менен жыт ажыратуучу нерв клеткалары аркылуу түрдүү жытты туюнуусу. 
Туюнуу жыт билдиргич рецепторлор аркылуу мээнин чоң жарым шарларынан 
жыт билдиргич зонага өткөрүп, ал жерде жыт ажыратылып таанылат. 
Мурун көңдөйүнүн былжыр челинде эбегейсиз көп жыт билдиргич рецепторлор 
жайгашкан. Жыт сезүү рецепторлоруна жыт дем алганда мурун көңдөйү аркылуу 
барат. Тамактын жыты тамакты чайнап, жутарда каңылжаарга өтүп, ооз көңдөйү 
аркылуу таралат. Мында тамактын даамынан башка жыты да сезилет. 
Ар кимдин жыт сезүү анализаторлору ар түрдүү. Кээ бирөөнүкү абдан жакшы 
өөрчүсө, айрымдарда начар өөрчүгөн. Мисалы, адамда, маймылда жана куштарда 
начар, ал эми жашоосунун негизги максаты тамак табуу жана көбөйүү болгон 
жаныбарлардын Ж. с. органдары абдан күчтүү өнүккөн. Иттин жыт сезүү 
органдары адамдыкына караганда 10000 эсе күчтүү өөрчүгөн, аңчы иттер 800—
1000 м аралыкта турган бөдөнө же өрдөктүн жытын сезишет. Көп жаныбарлар 
жыт кубалап тамак таап жейт, душманы жакындап келатканын туят. 
Ж. с. органдардын физиологиялык жактан бузулушуна байланыштуу өзгөрүүсү 
(начарлап же күчөп кетүүсү) мүмкүн. 
Улгайган адамдардын жыт сезүүсү начарлайт, ал эми боюнда бар аялдардыкы өтө 
күчөйт. 
Эгерде түрдүү жыттар көпкө чейин таасир этсе, жыт сезүү рецепторлору ошол 
жытка көнө баштайт. 
Жыт билдиргич рецепторлор бузулушу да мүмкүн. Алар жыт билдиргич 
рецепторлордун өтө күчөшүнө же такыр сезбей калышына же тескерисинче, 
болбогон жыттардын пайда болушуна алып келет. 
 

3 
ЗААРА (сийдик) — бөйрөктө кандын чыпкаланышынан бөлүнүп чыгуучу зат 
алмашуу продуктусу. Заара жолу менен организмден ар түрдүү шлактар, суулар, 
минерал туздар, уу заттар, органикалык заттар, негизинен мочевина, сийдик 
кислотасы жана башка бөлүнүп чыгат. 3-нын составында 150дөн ашык заттар бар, 
көпчүлүк туздар эриген түрүндө кездешет. 3.— ачык саргыч түстөгү, бир аз 
аммиак жыттанган тунук суюктук. Чоң кишинин бөйрөгү суткасына 1500 млдей 3. 
иштеп чыгарат (диурез). 3-нын көп же аз бөлүнүшү, физика-химиялык 
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касиеттеринин өзгөрүшү кабыл алынган тамак-аштын мүнөзүнө, суюктуктун 
өлчөмүнө, сырткы чөйрө менен дененин температурасына, ар кандай ооруларга 
байланыштуу болот. Мисалы, кант оорусунда бир суткада 4—5 лге чейин 3. 
бөлүнүп, өңү суу сыяктуу түссүз, ал эми боор же жүрөк ишинин начарлашында, 
дене шишип, ичке сары суу толуп, 3. аз бөлүнөт (400—500 мл). Көбүнчө тамакка 
эт, шорпо, ар кандай буурчакты, жумуртканы пайдаланууда — сийдик 
кислотасынын туздары, ал эми жалаң сүт жана өсүмдүк азыктары менен 
тамактанууда фосфат туздары көп пайда болот. Айрым тамак-аш жана дары-
дармектер 3-нын түсүн өзгөртөт, мисалы, кызылча, амидопиринден 3. кызарат; 
акрихин менен биомицинден ачык сары түскө келет. Айрым учурда 3-нын 
физико-химиялык касиетинин өзгөрүшү организмдеги кандайдыр бир ооруну 
айгинелейт. Мисалы, боордун иши бузулганда 3. кочкул сары түстө болот. 3-да 
белоктун болушу бөйрөк, табарсыктын сезгенүү ооруларынын, канттын болушу 
кант диабетинин белгилери болот. Ошондуктан көпчүлүк ооруларды аныктоодо 
3. анализи чоң мааниге ээ. Заара анализи бөйрөк ишинин начарлашын, ошондой  
эле ар кандай органдын жабыркашынан зат алмашуунун өзгөрүшүн аныктоого 
мүмкүндүк берет. 3-нын клиникалык анализи бардык ооруларда жүргүзүлөт жана 
физикалык касиеттери (түсү, жыты, салыштырма салмагы, нормадагы 3-га 
мүнөздүү эмес компоненттер — белок, билирубин, кант, ошондой  эле кандын 
формалуу элементтери — лейкоцит, эритроцит жана башкалардын болушу) 
изилденет. Клиникалык анализге 100—200 мл 3. өткөрүлөт. 3-ны анализге 
чогултардан мурда сырткы жыныс органдарын жууп, таза идишке чогултуп, 
оозун жакшы бекитүү керек. 
ЗААРА АГУУЧУ ТҮТҮК — бөйрөк менен табарсыкты кошуп туруучу түтүк орган. 
Ал аркылуу бөйрөктө иштелип чыккан заара табарсыкка өтөт. Анын уз. 30 смдей 
болот. Заара аккычтын үч кууш жери бар. Заара аккыч үч катмардан турат: эң 
сырткы катмары — бириктиргич ткань кабыкчасы, эң ичкиси — былжырлуу 
кабыкча. Булардын ортосунда булчуң кабыкчасы бар. Булчуң катмары узунунан 
жана туурасынан кеткен жылма булчуң талчалардан турат. 3. а. т-түн табарсыкка 
куйган жериндеги узатасынан кеткен булчуңдуу катмары зааранын табарсыкка 
өтүүсүнө көмөктөшөт.  
ЗААРА АЙДАМА КАРАЖАТТАР — бөйрөктүн заара бөлүп чыгаруусун күчөтүүчү 
дарылар. Аларга синтез жолу менен алынган түрдүү заттар кирет. 3. а. к. 
негизинен натрий иондору менен суунун бөйрөк түтүкчөлөрүндө кайра 
сиңирилишине тоскоол кылып, организмден ашыкча натрий иондорун жана аны 
менен байланышкан сууну чыгарууга жардам берет. 3. а. к. заара менен бирге 
башка иондордун (калий, хлор) чыгуусун күчөтөт. Организмден калий иондору 
ашыкча чыгып кетсе жүрөктүн иштеши начарлайт. Анын алдын алуу үчүн 
калийге бай тамак-аш (картошка, өрүк, сабиз) сунуш кылынат. Кээ бир 
өсүмдүктөрдүн (ак кайыңдын жалбырагы менен бүчүрлөрү, арчанын уругу, мөмө-
жемиштер — жүзүм, шабдаалы, өрүк) заара айдоочу касиети бар. 3. а. к. негизинен 
денеде суюктук көбөйүп, ак шишик басуу менен коштолгон жүрөк, боор, бөйрөк 
ооруларында колдонулат. Жүрөк гликозиддери да заара чыгышын күчөтөт. 3. а. к. 
врачтын сунушу боюнча гана колдонулат. Контролсуз ичкенде терс таасирлер 
пайда болот.  
ЗААРА АНАЛИЗИ, к. Заара.  
ЗААРА БӨЛҮП ЧЫГАРУУ СИСТЕМАСЫ — заара пайда кылып жана аны бөлүп 
чыгаруучу органдар. Адам ичип жеген тамак заттар анын организминде сиңет 
жана ткань менен органдарда ар кандай химиялык кошулмаларга ажырап, 
организмди ууландыруучу түрдүү уу заттар пайда болот. Ага белоктордун 
алмашуусунан пайда болгон аммиак, булчуңдардын кыймыл-аракетинин 
негизинде келип чыккан сүт кислотасы жана башка уу заттар кирет. Айрым 
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учурда тамак-аш менен организмге керексиз уу заттар кириши да ыктымал. 
Ошондуктан организм бул уу заттардын баарын тынымсыз бөлүп чыгарып 
турушу керек. 

  
Заара бөлүп чыгаруучу система 
(схема): 1—бөйрөк; 2—бөйрөк 
күлтүгү; 3— заара агуучу түтүк; 4— 
табарсык. 
 
Алардын көпчүлүгү 3. б. ч. с. аркылуу сийдик менен кошо сыртка бөлүнүп чыгат. 
Ошондой эле бул органдар ички чөйрөнүн, кандын жана ткань суюктугунун бир 
калыптагы абалын да сактайт. Себеби организмдеги эң татаал химиялык 
процесстер ушул суюктуктардын составына кирген заттардын туура 
айкалышынын негизинде гана жүрөт. 
Заара бөлүп чыгаруучу органдарга эки бөйрөк, бөйрөктөн табарсыкка сийдик 
агызуучу түтүк, табарсык жана заараны сыртка агызуучу канал кирет. 
Булардын ичинен бөйрөк алгачкы жана акыркы сийдикти жаратуучу негизги 
орган. Ал эми заара агуучу түтүк, табарсык жана сийдикти сыртка агызуучу канал 
сийдикти бөлүп чыгаруучу органдарды түзөт. Бөйрөк жалаң гана сийдик пайда 
кылбастан ал ренин жана депрессин гормондорун канга бөлүп чыгарат. Бул 
гормондор организмдеги кан басымын иретке келтирип турат. Ал эми оң жана 
сол бөйрөктүн коңулунан сийдик агуучу түтүктөр башталып, табарсыкка барып 
куят. Сийдик агуучу түтүк узундугу 25—28 смге ич көңдөйүнүн арткы бетинде 
жайгашып, анын керегеси үч катмардан турат. Табарсык жамбаш чарасынын 
ичинде жайгашат. Табарсыктын көлөмү орто эсеп менен ымыркайдыкы 50 см , үч 
жашар баланыкы 180 см3, сегиз жашар баланыкы 250 см3, ал эми орто жаштагы 
адамдыкы 700—750 см3 ге чейин жетет. Адамдын табарсыгы түбү, денеси жана 
моюну болуп үч бөлүктөн турат. Табарсык сийдикти чогултуучу резервуар гана 
эмес, аны сыртка бөлүп чыгаруучу орган. Табарсык сийдикти чогултуп, кайра 
артты карай сийдик агуучу түтүктөргө жибербей кармап турат. Сийдик 
табарсыктан сийдикти сыртка агызуучу түтүккө өтөт. Анатомиялык түзүлүшү 
боюнча эркек менен аялдын сийдикти сыртка агызуучу түтүгү бири-биринен 
кыйла айырмаланат Алсак, эркектин сийдикти сыртка агызуучу түтүгү 
табарсыктан башталып, сырткы жыныс органынын башына чейин жетет. Анын 
уз. 16—18 смдей жогорку, ортоңку жана сырткы үч бөлүктөн турат. Эркектин 
сийдикти сыртка агызуучу түтүгү аркылуу жалаң гана сийдик акпастан, 
жыныстык катнашуу учурунда эркектин урук клеткасы (сперматозоиди) сыртка 
агып чыгат. Ал эми аялдын сийдикти сыртка агызуучу түтүгү болсо табарсыктан 
башталып, жыныс кынынын ооз жагынын үстүнө ачылат. Анын уз. 3—3,5 смдей. 
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Аялдардын сийдикти сыртка чыгаруучу түтүгү кыска болуп, анын ички -жана 
сырткы кыскычтары анчейин бекем болбогондуктан, кээ бир учурда аялда 
сийдигин кармай албай калган учурлар болот. Заара кылуу — татаал рефлекстик 
акт. Ал табарсык капталынын булчуңдары жыйрылганда, заараны сыртка 
агызуучу каналынын сфинктери бошоңдогондо болот. Дени соо кишинин 
табарсыгында 250—300 мл заара толгондо заара кылгысы келет, суткасына 4— 6 
жолу заара ушатат. 
Заара бөлүп чыгаруучу системанын оорулары тубаса, анын ичинде тукум куума 
жана кийин пайда болушу мүмкүн. Кээ бир өөрчүү кемтигинде, мисалы, эки 
бөйрөктүн тең жок болушунда жашоо мүмкүн эмес, айрым кемтиктер бул 
системанын функциясынын бузулушу менен коштолот. Бөйрөктүн жетилбей 
калышында артерия басымы жогорулап, ак шишик басат, ошондой  эле зат 
алмашуу бузулуп, кант жана кантсыз диабет (к. Кантсыз диабет, Кант диабети), 
подагра, кем акыл, сокур болуу ыктымал. Бөйрөк кыйла жетилбей калган учурда 
бөйрөк иши начарлап, уремияга алып келет. Заара агуучу түтүк менен 
табарсыктын өөрчүү кемтигинде зааранын агышы бузулат (к. Туттугуу), 
зааранын токтобой калышы мүмкүн. Заара агуучу түтүк менен табарсыктын 
тубаса жабыркашында бөйрөктү жана бөйрөк чөйчөкчөсүн сезгентет. Бул 
системанын кийин пайда болгон оорулары көбүнчө сезгенүү процессине, анын 
ичинде инфекция же травмага байланыштуу болот. Бөйрөктүн жана бөйрөк 
күлтүгүнүн сезгениши (к. Нефрит, Пиелонефрит) демейде ангина, 
скарлатинанын кабылдоосу катары өөрчүйт, ошондой  эле геморрагиялык 
ысытмада, лептоспироздо байкалат, кээде ревматизм, эндокрин, аллергия 
ооруларын коштойт. Бөйрөктүн токсикалык катуу жабыркашы органикалык 
эриткичтер, сымап, мышьяк бирикмелери, өзүн өзү дарылоодо колдонулуучу кээ 
бир дарылар менен ууланууда, талгакта, сепсисте (ооруканадан сырткары 
абортто), өтө катуу күйгөндө, үшүк алууда жана башка байкалат. Тез-тез заара 
кылуу, ооруу, зааранын агышынын өзгөрүшү, токтобой калышы, туттугуу 
табарсыктын, заара агуучу түтүктүн, простата безинин, ошондой  эле жанаша 
органдар — көтөн чучук, жатындын түрдүү оорулары менен байланыштуу болот 
(к. Простата безинин аденомасы, Сүзөк, Заара жолдорунун таш оорусу, 
Простатит, Цистит, Уретрит). 
Заара жолунун катуу кармама жана өнөкөт сезгенүүсү, көбүнчө сүзөктү врачка өз 
убагында кайрылбай өзүн өзү дарылоодо, ошондой  эле трихомоноздо, өздүк жана 
жыныс гигиена эрежелерин бузганда (к. Өздүк гигиена) болот. 3. б. ч. с-нын 
оорусун табууда көптөгөн ар түрдүү ыкмалар пайдаланылат. Заараны, канды 
изилдөө жүргүзүлөт. Бөйрөк оорусунун диагнозун тактоодо рентгендик изилдөө 
да колдонулат. 
3. б. ч. с-нын ооруларын дарылоо анын себебине жараша жүргүзүлөт. Дарылоодо 
врач сунуш кылган режим жана диетанын мааниси чоң. Ооруну кабылдатпай же 
өнөкөт түрүнө өткөрбөй дарылануу керек. 3. б. ч. с-нын оор сезгенүүсүндө, 
бөйрөктүн иши катуу бузулуп уремия болгон учурда, «жасалма бөйрөк» 
аппаратын колдонуп, анын ишин калыбына келтирүүгө болот. Бөйрөктүн иши 
такыр бузулган учурда хирургиялык жол менен бөйрөктү донордун соо бөйрөгү 
менен алмаштырууга туура келет (к. Орган жана тканды көчүрүү). 
Бөйрөк ооруларын дарылоо жана алдын алуу маанилүү маселелердин бири болуп 
эсептелет. Организмди чыңдоо, санитария-гигиеналык эрежелерди так сактоо, 
катуу кармама сасык тумоо тонзиллит, гайморит жана башка инфекцияны өз 
убагында дарылоо бөйрөк ооруларын алдын алууда маанилүү. 
ЗААРА ЖОЛДОРУНУН ТАШ ООРУСУ — заара бөлүп чыгаруучу органдарда 
зааранын составдык бөлүгүнөн турган түрдүү туздардан жана органикалык 
кошундулардан пайда болгон ташы бар өнөкөт оору. 
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 Заара жолунун ар кайсы жеринде 
пайда болгон таш (стрелка менен 
көрсөтүлгөн). Оң бөйрөк 
чөйчөкчөсүндөгү (жогорку 
стрелка),сол заара агуучу түтүктөгү 
(ортоңку эки стрелка), табарсыктагы 
таш (төмөнкү стрелка). 
 
Ал жаш балдардан тартып, картайган адамдарга чейин, айрыкча 20 жаштан 50гө 
чейин көп кездешет. Анын себептери — бөйрөктүн сезгениши, зааранын 
химиялык составынын өзгөрүшү, канда фосфор, кальций туздарынын көбөйүшү, 
зат алмашуунун бузулушу, зааранын бөлүнүп чыкпай бөйрөктө кармалышы, А, Д, 
Е витаминдеринин жетишсиздиги, ички секреция бездеринин ишинин бузулушу, 
ичеги карын, боор, өт баштыкчасынын оорулары, климаттык шарттардын 
организмге тийгизген терс таасирлери жана башка Зааранын составындагы 
туздар негизинен бөйрөк аркылуу толук эриген түрдө бөлүнүп чыгат. Ар түрдүү 
себептер зааранын химиялык составынын өзгөрүшүнө, туздардын толук эрибей 
кристалл түрүнө өтүшүнө түрткү болот да таш пайда кылат. Таш көбүнчө бөйрөк 
каналында пайда болуп, бөйрөк көңдөйүнө (күлтүгүнө) түшүп кармалат, 
акырындык менен чоңоёт же бөйрөк түтүгү аркылуу табарсыкка кетет. Кээде таш 
табарсыкта пайда болот. Бөйрөктө таш болгондо бел туш катуу ооруйт, кээде ал 
жер муздап сайгылашат. Бөйрөктүн катуу оорушу денени ысытып, чыйрыктырат, 
окшутуп, кустурушу да ыктымал. Зааранын түсү өзгөрүп, тез-тез заара кылат, 
оору бөйрөк туштан төмөн ич көңдөй жакка, жука чурайга, жоон сандын ички 
бетине, сырткы жыныс органдарына чейин өтөт. Айрыкча жаш балдарда, кээде 
улгайган адамдарда ич ооруларынын белгилерине окшошуп кетет. Ошондуктан 
өзүн-өзү дарылоого аракет кылбай, тезинен врачка кайрылуу керек. Оору узакка 
созулса ар кандай кабылдоого алып келиши мүмкүн: бөйрөк сезгенет, бөйрөктүн 
ич көңдөйү чоңоюп, кеңейе баштайт, бөйрөк ткандарына күч келет, ткандар 
ичкерет, бөйрөктүн көлөмү чоңоюп, суу капчасына айланатомиялык Бөйрөк 
ишинин бузулушу бөйрөк гипертониясына алып келет. Өз учурунда тийиштүү 
дарылоо жүргүзүлбөсө сезгенген бөйрөк оорусу ириңдүү дартка айланып, 
бактериялык шокко, кала берсе уросепсиске өтөт. Табарсыктагы таш анын 
былжыр челин сезгентип, заара кылгысын келтирет, заара кылганда ооруйт. Күч 
келгенде же басканда табарсыктын былжыр чели жараланып канайт да, зааранын 
түсү өзгөрөт (гематурия), заара чыгаруучу түтүккө таш туруп калганда заара 
чыкпай калат. Мындай учурда оорулуу кырынан жатып заара кылууга тийиш. Эки 
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бөйрөктө же заара чыгаруучу 2 түтүктө тең таш болгондо сийдик такыр чыкпайт 
(анурия). Мындай учурда зат алмашуунун уулуу продуктулары организмде 
чогулуп, уремияга алып келет. Дарылоодо таштын чоңдугу, формасы, орун 
алышы, бөйрөктүн иштеши эске алынат. Консервативдик жана хирургиялык жол 
менен дарылайт. Дарылоодо диетанын мааниси зор. Врач таштын түрүнө жараша 
диета сунуш кылат. Мисалы, оксалат таштары болсо — өсүмдүк майлары, балык, 
кайнатылган эт, кызылча, бадыраң, капуста, коон, дарбыз, алма, алча жана башка; 
урат таштары болсо сүттүү тамактар сунуш кылынып, куурулган, ышталган эт, 
кычкыл сыр, ачуу чай жана башкаларды колдонууга болбойт, фосфат ташында 
тескерисинче эттүү диета сунуш кылынат. Таштардын түрүнө карата Трускавец, 
Железноводск, Ессентуки, Березовский, Жермук жана башка курорттордо 
дарылануу керек.  
ЗААРА ЖЫЙНАГЫЧ — резина, полиэтилен же нейлондон жасалган 2 жагы ачык 
баштыкча. 

 
 Заара жыйнагыч: 1— эркектики; 
2— аялдыкы. 
 
Аны дайыма же түнкүсүн заара токтобой калганда киет. Жогорку тешигинен 
заара келип түшөт, төмөнкү тешигинен атайын крандын жардамы менен заара 
сыртка чыгарылат. Жогору жагына аял жана эркектин жыныс органдарынын 
анатомиялык өзгөчөлүгүнө ылайык даярдалган заара тоскуч бекитилет. 3. ж-ты 
денеге атайын курдун жардамы менен тагынып жүрөт. Аны күндө жылуу суу 
менен самындап жууп туруу зарыл. Эгерде заарада ириң болсо дезинфекциялоочу 
эритме (хлорамин, фурацилин) менен чайкоо керек. Ошондой эле жыныс 
органдарын да таза кармап, самындап жууп туруу зарыл.  
ЗААРА-ЖЫНЫС СИСТЕМАСЫ заара пайда кылуучу, заара бөлүп чыгаруучу жана 
жыныс органдарын бириктирет. З.-ж. с. өздөрүнүн өөрчүү жана айрым 
кызматтары менен окшош келет. Алсак, эркектин сырткы жыныс мүчөсү сийдик 
жана эркектик урук (сперма) да чыгарат. Ал эми аялдардыкы жыныс жолу заара 
түтүкчөсүнөн башка болуп, экөө тең кын босогосуна ачылат. Азыркы анатомияда 
З.-ж. с. эки органдар системасына бөлүнөт: заара пайда кылуучу жана аны бөлүп 
чыгаруучу — заара бөлүп чыгаруу системасы жана көбөйүү кызматын аткаруучу 
— ички жана сырткы жыныс органдары.  
ЗААРАНЫН ТОКТОБОИ КАЛЫШЫ ар кандай ооруларда (урологиялык, 
неврологиялык, гинекологиялык) байкалат. 3. т. к. айрым оорулардын белгилери 
болуп саналат. Ал таптакыр (абсолюттук), бир аз жана түнкүсүн токтобой калуу 
болуп бөлүнөт. 3. т. к-на төрөт учурунда, ар түрдүү операция мезгилинде 
табарсыктын кырсыкка учурашы, өнөкөт цистит, борбордук же четки нерв 
системасынын айрым оорулары, простата безинин аденомасы, заара каналынын 
ичкерип сезгениши, бөйрөк түтүкчөсү табарсыкка ачылбай, жыныс органдарына 
же көтөн чучукка куюлушу себеп болот. Заара такыр токтобой калганда 
табарсыкта кармалбай түз сыртка агып турат. Бул табарсыктын же заара 
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чыгаруучу түтүктүн тубаса кемтигинде болот. 3. т. к-нын бул түрү операция жолу 
менен дарыланатомиялык Зааранын бир аз кармалбай калышы көбүнчө аялдарда 
төрөт мезгилиндеги жабыркоодон болот, ошондой  эле нерв системасынын 
ооруларына да байланыштуу. Мында күлгөндө, корккондо, чүчкүргөндө заара бир 
аз чыгып кетет. Аны дарылоодо башка ыкмалар менен айыктыруучу 
гимнастиканын мааниси зор. Бул түрү байкалганда врачка кайрылып чыныгы 
себебин таап жана негизги ооруну дарылоо керек. Түнкүсүн заарасы токтобой 
калган балдарды жатарда, түнкүсүн ойготуп заара ушаттыруу, кечкисин 
суюктукту аз берүү сунуш кылынат. Бул 12—16 жашка чыкканда жоголо баштайт. 
Бирок себебин эрте таап, эрте дарылоо жакшы натыйжа берет. Заараны териге 
тийгизбөө үчүн заара жыйнагычты пайдалануу, күн сайын жуунуп, чурай жана 
санды вазелин менен майлоо керек. Айрым ооруларда (цистит, простата безинин 
аденомасы, заара жолунун таш оорусу жана башка) оорулуунун такай заара 
кылгысы келип турат. Бул абалды 3. т. к. менен чаташтырууга болбойт. 
ЗААРА УШАТУУ (заара чыгаруу) — табарсыктын толушуна жараша мезгили 
менен организмден заараны рефлекстик чыгаруу. Ал Табарсык менен заара 
чыгаруучу каналдын жылма булчуңдарынын жыйрылышынан ишке ашат. Аны 
рефлекстер аркылуу мээ менен жүлүндүн нерв борборлору жөнгө салат. 
Табарсыкка 250—300 мл заара чогулуп, анын капталы чоюлат да, рецепторлор 
дүүлүгүп, заара кылгысы келет. Киши суткасына 4—6 жолу заара кылат. 
Табарсыктын оозундагы 2 катмар шакекче булчуңдар заараны табарсыктан 
чыгарбай тосуп турат. Соо киши суюктукту көп ичкенде заара чыгаруу күчөйт, 
коюу, кургак тамак жегенде же ысыкта көп тердегенде заара аз чыгат. 
Табарсыктын булчуңдарынын жабыркашынан (мисалы, төрөттөн кийин), нерв 
системасынын айрым ооруларынан (к. Энурез) 3. у. бузулушу мүмкүн.  
ЗАҢ — дефекацияда чыгарылуучу, жоон ичегинин төмөнкү бөлүгүнүн ичиндеги 
зат. Нормада 1/3 бөлүгүн тамактын сиңбеген калдыгы, 1/3 бөлүгүн ичеги 
маңызы, 1/3 бөлүгүн ичегидеги микроорганизмдер (анын 95%и өлгөн) түзөт. 3-
дын составын изилдөө тамак сиңирүү органдарынын ооруларын диагноздоодо 
чоң мааниге ээ. Анализге жиберүү үчүн таза, кургак идишке чогултулуп, 
микроскоптун жардамы менен составы аныкталат. 
3-дын өлчөмү тамактын мүнөзүнө жана өлчөмүнө жараша болот. Ал тамак начар 
сиңирилгенде, перистальтика күчөгөндө, уйку безинин, ичеги ооруларында 
көбөйөт жана оңой сиңирилүүчү тамакты жегенде, ич катканда, ачка болгондо 
азаят. Ич катканда заң катууланып коргол болуп чыгат. Коюу-суюктугу андагы 
суу, май, клетчатканын өлчөмүнө жараша болот. Ич өткөндө 90—92% суу, 
сиңбеген тамак аралашмалар чыгат. Заңдын түсү ичкен тамакка жараша, ошондой  
эле түрдүү ооруларда өзгөрүлөт: сүт азыктары менен азыктанганда ачык күрөң, 
эттүү тамак-аштан кочкул күрөң, жашылчалардан жашыл сымак түстө болот. 
Ичеги-карындан кан кеткенде кара жана кара майга окшош, өт жолдоруна таш 
турганда боз, топурактай же кумдай, май кошо чыкканда боз, туруп калса 
күңүрттөнүп калат. Заңдын жыты белоктуу тамак-аш жегенде коңурсуган сасык, 
ачуу процесстер үстөмдүк кылганда кычкыл болот. Заңда май көп болсо, ал 
жылтырап көрүнөт. Заңдын патологиялык кошулмаларына былжыр, кан, ириң, 
таш, мителер кирет. Былжыр заңды жука чел менен каптайт. Жоон ичеги сезгенсе 
же ич катканда былжыр көбөйөт. Жоон ичегинин ылдый жагынан кан кеткенде 
оңой билинет, жогору жагы канаса химиялык жол менен гана аныкталат. Заң 
ириң аралаш чыкканда жоон ичегиде жара бар экендигин айгинелейт. Заңда 
түрдүү таштар (мисалы, өт таштары) да кезигет. Мителерден жумуру жана тасма 
курттардын бөлүктөрү болушу мүмкүн. Микроскоп менен изилдөөдө булчуң, 
тутумдаштыргыч ткандын талчалары, клетчатка, крахмал, былжыр, ичегинин 
эпителий клеткалары, эритроциттер, зыяндуу шишиктердин клеткалары, 
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туздардын кристаллдары, микроорганизмдерден — амёба, лямблия, мителердин 
жумурткалары табылат. Ошондой эле заң микробиологиялык жана химиялык 
жол менен да текшерилет. 
Балдардын заңы анын жашына, тамактануусуна, ичеги-карындын абалына 
жараша болот. Эмчек эмген бала ачка болгондо анын заңы күңүрт же жашыл 
болот. Ич өткөктө суюк, коңурсуган, түсү саргыч-жашыл; диспенсияда 600 млге 
жакын заң чыгат (нормада 80—100). Дизентерияда заң кан, ириң аралаш чыгат. 
Сальмонеллёздордо былжырлуу жашыл суюк заң чыгат.  
ЗАРНА — кызыл өңгөчтө, айрыкча анын төмөнкү бөлүгүндө ачышуу сезими. 
Карындан кычкыл суюктук кызыл өңгөчкө өтүп кеткенде болот; ошондой  эле 
кызыл өңгөчтүн өтө сезгичтиги, карындын бузулушу жана башка түрткү берет. 3. 
көбүнчө карын маңызынын кычкылы көбөйүп кеткенде, кээде төмөндөп же анда 
туз кислотасы такыр жок учурда да байкалат. 3. карындын ар кандай 
ооруларында (жара оорусу, гастрит), холецистит, боор эт чуркусунда, кош 
бойлуулукта, кээ бир тамак жакпаганда болот. Дарылоо негизги ооруга жараша 
жүргүзүлөт. 3-ны басаңдатуу максатында ар кандай каражаттарды баш аламан 
колдонуу зыян келтириши мүмкүн. Ошондуктан аларды врачтын сунушу менен 
гана кабыл алып, өткүр, куурулган тамакты ичпөө керек.  
ЗАТ ЖАНА ЭНЕРГИЯ АЛМАШУУ — организмдеги заттардын химиялык 
айланууларынын жыйындысы. Ал организмдин өөрчүшүн, тиричилигин жана 
тукум берүүсүн, ошондой  эле айлана-чөйрө менен байланышын, сырткы 
чөйрөнүн өзгөрүшүнө адаптациясын камсыз кылат. 3аң алмашуунун негизин 
ассимиляция (анаболизм) жана диссимиляция (катаболизм) процесстери түзөт. 
Булар ферменттердин таасиринен жүрүүчү химиялык реакциялар менен ишке 
ашат. Анаболизм энергияны алууга байланыштуу, анда клеткалар тышкы 
чөйрөдөн келген бирикмелерди өзүнө сиңирип, клеткада жөнөкөй 
молекулалардан татаалдары синтезделет. Катаболизмде клеткага сырттан келген 
жана анын составына кирген заттар ажыроого учураганда энергия пайда болот. 
Ал энергия тиричиликтин бардык процесстеринде, булчуңдардын 
жыйрылышында, нерв импульстарын өткөрүүдө, дененин температурасын бир 
калыпта кармоо, синтез, сиңирүү, секреция процесстерин, клетка мембранасынын 
ички жана сырткы жагында сактоодо жана башка пайдаланылат. Бул процесстер 
организмдин дайыма жаңырып турушун жана ткандардын химиялык составынын 
туруктуу болушун камсыз кылат. Организмдеги белоктор негизинен КУРУУ 
материалы катары, углеводдор менен майлар энергияны толуктоо үчүн 
пайдаланылат. Углеводдор организмде энергиянын негизги булагы болуп, 
энергнянын көбүн бөлүп чыгарат. 
Түрдүү заттардын организмге кирген убактысынан тартып ажыроонун акыркы 
продуктулары пайда болгонго чейинки өзгөрүүлөр метаболизм деп аталат. 
Метаболизм шарттуу түрдө бир нече процесстерге бөлүнөт: тамак сиңирүү ичеги-
карын жолдорунда тамак сиңирүүчү ферменттердин (пепсин, трипсин жана 
башка) таасиринен тамак-аш организмге оңой сиңе турган төмөнкү молекулалуу 
бирикмелерге ажыроочу, ал азык зат ичеги-карындан канга сиңип, андан ар 
кайсы орган менен ткандарга барышы, ал заттарды клетка менен ткандардын 
заттарына айландыруу жана ошол организмге гана мүнөздүү бирикмелерди 
пайда кылуусу (биосинтез); бул бирикмелердин аралык жана акыркы продуктуга 
чейин ажырашы; метаболизмдин акыркы продуктуларын организмден чыгаруу. 
Организмге түшкөн толуп жаткан тамак-аштан зат алмашуунун акырында 
энергиялык чоң мааниси бар үч зат (ацетилкофермент А, а-кетоглутар кислотасы, 
козу кулак-уксус кислотасы) пайда болот. Ажыроонун акыркы продуктуларынын 
пайда болушу (көмүр кычкыл кислотасы, суу, мочевина жана башка) түрдүү 
ферменттик процесстердин негизинде жүрөт. 
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Зат алмашуудан чыккан энергия атайын заттарда — аденозинтрифосфатта (АТФ), 
гуанозинтрифосфатта ж.б. глюкозаны ажыратууда аденозиндифосфор кислотасы 
(АДФ) менен органикалык эмес фосфаттан АТФ пайда болот. АТФ органикалык 
эмес фосфат менен АДФга ажыраганда 8—10 ккал энергия чыгып, ал энергиянын 
башка түрүнө (механикалык, химиялык жылуулук жана башка) айланат; бул 
башка бирикмелерге өтүп, биосинтез процесстеринде пайдаланылат, 
организмдин түрдүү керектөөсүнө жумшалат. 
Зат алмашууда витаминдер, суу жана түрдүү минерал заттар (натрий, калий, 
кальций, фосфор, микроэлементтерден — магний, марганец, молибден, фтор, 
кобальт жана башка) негизги орунду ээлейт. Бул заттар нерв импульстарын 
өткөрүүдө жана клеткада осмос процесстеринин жүрүшүнө катышат, тиштин, 
сөөктүн составына кирет жана башка 
Тиричиликте 3. ж. э. а. дайыма бир калыпта жүрбөйт, ошонун негизинде организм 
жашоо шартынын өзгөрүүлөрүнө ыңгайланатомиялык Зат алмашуу тарыхый 
өөрчүүдө — филогенезде калыптанып, организмдин айлана-чөйрө менен өз ара 
аракетинде жүрөт. Шарт өзгөрүлгөндө зат алмашууну керектүү багытта 
өзгөртүүчү жөнгө салуу механизмдери иштей баштайт. Мисалы, кычкылтек жок 
шартта кычкылдануу фосфорилдөө процесси гликолиз менен алмашат. 
Кычкылтек ткандарда көп болсо, гликолиз басаңдап, кычкылдануу процесстери 
күчөйт. Зат алмашуу белгилүү ферменттик реакцияларга ферменттерди 
синтездөө жана алардын активдүүлүгүнө таасир этүү менен жөнгө салынат. 
Клетка менен тканда 3. ж. э. а-ну жөнгө салууда биологиялык мембрана негизги 
ролду ойнойт. Киши менен жаныбарлардын 3. ж. э. а-сун нерв системасы менен 
гормондор жөнгө салат. Кишинин ар кайсы ооруларында, туура эмес 
тамактанууда зат алмашуу бузулат. Анын жалпы бузулушу негизги алмашуунун 
өзгөрүүсүнөн болот. Негизги алмашуу — тынч абалдагы зат алмашуунун өтө 
төмөн учурунда пайда болгон жылуулуктун саны. Нормада суткасына негизги 
алмашуу 1300—1600 ккал; кара жумуш жасаганда ал 2000 ккалге жетет. Негизги 
алмашуунун жогорулашы — калкан сымал бездин функциясы күчөгөндө, 
төмөндөшү анын жетишсиздигинде, ошондой  эле гипофиз, бөйрөк үстүндөгү без 
жана башкалардын функциялары басаңдаганда байкалат. Зат алмашуунун 
бузулуулары түрдүү бирикмелердин өз ара аракети жана айланууларынын 
бузулушу, метаболизмдин — аралык затынын топтолушу, алардын толук эмес же 
өтө көп бөлүнүшү жана анын негизинде кадимки организмге таандык эмес 
заттардын пайда болушу менен мүнөздөлөт. Зат алмашуунун бузулууларын 
аныктоо газ алмашууну, организмге кирген жана андан чыккан заттардын санын 
чыгаруу, кан, заара жана башканын химиялык составын изилдөөгө негизделет. 
Зат алмашууну бузган себептерди жоготуу же зат алмашуунун өзгөрүшү менен 
коштолгон негизги ооруну дарылоо маанилүү роль ойнойт.  
ЗОНД — денедеги көңдөй органдарга, түрдүү каналчаларга, тешилген жердин 
жылчык жолдоруна, жарааттарга диагностикалык жана дарылоо процедураларын 
жүргүзүү үчүн керектелүүчү медициналык аспап. Ал колдонулушуна жараша 
металлдан (күмүш, болот) жана ийилгич материалдан жасалат. Жөнөкөй зондду 
киргизүүдө көңдөйлөрдүн тереңдиги, кеңдиги, формасы жана андагы бөтөн 
нерсенин болушу жана башка аныкталат. Көңдөй органдын ичиндегисин 
(мисалы, карындан карын зили, өт баштыкчасынан өт) алуу, диагноз коюу жана 
дарылоо максатында ага дары заттарын жиберүү үчүн, кээ бир операциялардан 
кийин тамактандырууда көңдөй 3. кеңири колдонулат. 3-дун кээ бир түрү атайын 
прибор менен бириктирилет. Анын жардамы менен көңдөй органдардын басымы, 
жүрөк иши изилденет.  
ЗООНОЗДОР — малдын жана адамдын катуу кармаган жугуштуу дарты. Сырткы 
чөйрөдө узак сакталуучу бактериялар пайда кылат. Адамга коркунучтуу 3.— 
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күйдүргү, шарп, бруцеллёз, тырышма, чума жана башка Кишиге көбүнчө малдан 
жугат. Козгогучтар сүт, шилекей, заара жана башка менен чөйрөгө чыгат. Адам 
сүттү жана сүт азыктарын чийки пайдаланганда, ылаңдаган малды бакканда, аны 
сойгондо жана этин бузганда; ылаңдаган малдын заңы менен булганган буюмдар 
(тери, жүн жана башка) аркылуу жугузуп алышат, кан соргуч чымын-чиркейлер 
чакканда да жугат. 
3-го каршы күрөшүүдө санитария ветеринариялык иш-чаралардын мааниси чоң. 
Жугушсуздандыруучу иш-чараларды жүргүзүү жана өздүк-гигиена эрежелерин 
сактоо, айрыкча атайын кийимдерди кийүү, ылаң башталган чарбанын 
кызматкерлерине, мал сойгон жердеги, тери заводундагы жана башка 
жумушчуларга оорунун алдын алуучу эмдөө жүргүзүү чоң мааниге ээ. 
 
 

И 
ИДИОСИНКРАЗИЯ — организмдин клиникалык белгилери боюнча аллергияга 
окшош реакциясы; кээ бир тамак-ашка жана дарыга тукум куума өтө сезгич 
кишилерде болот. И-да кан басымы төмөндөйт, кан тамырлар жабыркап, териге 
жана былжыр челге кан куюлат, кандын кызыл жана ак бүртүкчөлөрү бузулат, 
ичеги-карын жолунун жана организмдин башка системаларынын иши начарлайт. 
Мындай бузулуу айрым ферменттердин жетишсиздигинен болот. Алдын алууда 
организмге жакпаган тамак-аш менен дарыдан сактануу керек.  
ИДИОТИЯ — олигофрениянын (кем акылдыктын) оор түрү. Оорулуу сөзгө 
түшүнбөйт, сүйлөй албайт, айрым тыбыштарды айтат, кыймыл-аракети 
максатсыз, баш аламан, айлана-чөйрөгө таптакыр көңүл бурбайт. Кээде эч 
себепсиз күлөт же ыйлайт. Сырткы кебетеси маңыроо болот, дене-бою 
кадимкидей эле өсөт. Ордуна көпкө тура албайт, көп баспайт, теңселип араң басат. 
Тамакты тандабай ичет. И-нын айрымдары чыр келишет, кыйкырып ачуулана 
берет, өзүн тытмалайт, бирөөгө кол салуусу да мүмкүн, түшүнүксүз сүйлөшөт. Кээ 
бир кем акылдар тескерисинче таптакыр унчукпайт, көбүнчө уктап, шалаакы 
болушат. Өздөрү кийине, кээси өзү тамак иче албайт. Аларды бир нерсеге 
көндүрүүгө же үйрөтүүгө мүмкүн эмес. И-нын жеңил түрү менен ооругандар 
басып жүрүшөт, өз боюна карашат, айрым сөздөрдү айтат, кээ бир буюмдарды 
тааныйт, айткан сөзгө түшүнөт. Алар башка бирөөнүн жардамына дайыма 
муктаж, оорулууну кароосуз калтырууга болбойт. 
ИДИШ-АЯК чарбалык — тамак-аш бышыруу, даярдоо, сактоо жана куюп ичүүгө 
ылайыкталган үй-тиричилик буюмдары. Ал металлдан (болот, алюминий, чоюн, 
мельхиор, сары жезден), карападан (фарфор, фаянстан), айнектен, пластмассадан, 
жыгачтан жасалат. Аны жасоодо бир топ гигиеналык талаптар коюлат: ичи 
жылмакай. тамак жабышпай, жууганга оңой, коррозияга чыдамдуу, тамактын 
өңүн, даамын, жытын бузбагандай болууга тийиш. Алюминийден жасалган 
идиштер көп пайдаланылат. 
Анда тамактын бардык түрүн бышырса болот, бирок тамакты 2 суткадан ашык 
жана туздалган капуста, бадыраңды сактоого болбойт, анткени жегич менен 
кислотанын таасиринен ал бузулат. 
Оорулардын таралышын алдын алууда И.-а-ты таза кармоо зарыл. Ошондуктан 
кир кетиргич караждттарды колдонуп ысык суу менен жууш керек. 
Синтетикалык пасталар (1 л сууга 1г паста); «Посудомой» күкүмү (1л сууга 1 аш 
кашык күкүм, суунун температурасы 40—50°); «Прогресс», «Дезмол» кир 
кетиргич дезинфекциялоочу каражаттарды, сода, горчица, тринатрийфосфат 
колдонсо болот. Идишти паста жана күкүмдөр менен жууш үчүн нымдалган 
чүпүрөккө же щёткага кичине салып, аны менен идишти сүрүп, анан ысык суу 
менен жууп салуу керек, алюминий идиштин карарган жерин ашкана уксусу 

 
www.bizdin.kg

280



менен кетирсе болот. Коомдук тамактануу жайларында идиштерди таза жуу өтө 
зарыл, анткени аз убакытта бир эле идиш менен бир топ адам тамак ичет. Идиш 
жуулчу ванналар дат баспас болоттон жасалып, эмаль капталып, цинктелет. 
Адегенде идиштер 40—50°тагы сууга кир кетиргич каражат кошулуп жуулат, 
анан ошондой  эле температурадагы сууга кайтадан жууп, 15—20 мин. кармап, 
200— 250 мл 10% хлор акиташы (10 л сууга) кошуп жуулат, акыркы жолу 70°тагы 
ысык суу менен чайкап, атайын жасалган текчелерге же шкафтарга салынат. 
Коомдук тамактануу ишканаларында И.-а-ты сүлгү менен аарчууга болбойт. 
Б а л д а р  и д и ш т е р и .  Балдарга тамак даярдоо жана берүү үчүн өзүнчө идиш 
бөлүп коюу керек. Бышкан тамакты эмаль капталган же айнек идиште сактоо 
ылайык. Балдардын идиштерин күнүнө таза жууп, кайнатып, аарчып, тамак 
даярдоодо гигиена эрежелерин сактоо, зарыл. 
ИЗОЛЯТОР — жугуштуу оору (холера, чума, чечек жана башка) менен ооруган же 
ага күнөм саналган кишилерди убактылуу бөлүп (ооруканага жеткиргенге чейин) 
коюучу жай. И. оорукана, поликлиника, санаторий, бала бакча, жатакана жана 
башкаларда болот. Анда оорулууларды тейлөөдө эпидемияга каршы эрежелерди 
(идиш-аякты бөлүү, бөлмөнү, шейшептерди, идиштерди дезинфекциялоо) 
сактоого чоң көңүл бурулат. Кээ бир жугуштуу ооруларда (грипп, көк жөтөл, 
кызылча) үйдөгү шартта деле оорулууну өзүнчө бөлмөгө же бөлмөнүн бир бурчун 
көшөгөлөп бөлүп койсо болот (к. Жугуштуу оорулууну бөлүү); шейшеп, сүлгү жана 
башка буюмдарын бөлүп коюу керек. Оорулуу менен бирге болгон кишилер 
эмделет. Алар врачтын сунуштарын так аткаруусу зарыл.  
ИЙИН КУРЧООСУ — кишинин кол скелетинин бир бөлүгү. Кишинин И. к. 
анатомиялык түзүлүшү жана аткарган милдети боюнча жаныбарлардан 
айырмаланат. Себеби, киши колу менен эмгектенүүгө жана тик басууга 
ылайыкталган. И. к. скелет жана булчуңдардан турат. И. к-нун скелетин акырек 
жана далы сөөктөрү түзөт. Адамдын акыреги сигма түрүндөгү туурасынан кеткен 
түтүк сымал сөөк. Ал моюн менен көкүрөктүн чек арасында орношуп, алдыңкы 
учу аркылуу төштүн башы менен туташып, төш-акырек муун, ал эми арткы учу 
далынын урчугу менен туташып, далы-акырек муунун түзөт. Дагы үч бурчтуу 
келген сөөк, көкүрөктүн артында II—VII кабыргалардын тушунан орун алган. И. к-
н түзүүчү бул эки сөөккө бир топ булчуңдар (салаа сымал, далы кырынын 
үстүндөгү, астындагы, далы алдындагы, чоң жана кичине жумуру булчуңдар) 
бекийт. Бул булчуңдардын жардамы менен акырек-төш жана далы-акырек 
муундарында ар түрдүү кыймылдар ишке ашат. 
ИЙНЕ МЕНЕН ДАРЫЛОО (акупунктура) — организмдин жумшак ткандарына 
атайын ийнелерди сайып дарылоошондой  Бул ыкма Кытай, Корея, Япониянын 
байыркы элдик медицинасынан келген. Европада 17-кылымда таралып, 
рефлекстик дарылоо ыкмаларына кирет. 
Дененин белгилүү жериндеги точкаларга сайылган ийне нерв учтарын 
дүүлүктүрүп, дүүлүгүү мээге же жүлүнгө жетет, андан ар кайсы органдарга келип, 
кээ бир ооруларда жакшы натыйжа берет. Оорунун оордугуна жараша И. м. д. 
ооруканада же поликлиникада четки нерв системасынын ооруларында, уйку 
качканда, зат алмашуунун бузулушунан, травманын жана башка кесепетинен 
пайда болгон муун-булчуң ооруларында колдонулат. Ийне менен дарылоону врач 
жүргүзөт. 
ИЛЛЮЗИЯЛАР — турмуштагы чыныгы нерселерди жана көрүнүштөрдү 
жаңылыш кабыл алуу. И. түрдүүчө айырмаланат. Сезүү органдарынын бөтөнчө 
функцияларына байланышкан И. физиологиялык деп аталат. Мындай И. айлана-
чөйрөнүн объективдүү касиеттери менен шартталат. Психикалык И. адамдын 
сезүү-туюмунун өзгөчөлүгүнө байланыштуу. Психиатриялык тажрыйбада 
көбүнчө угуу жана көрүү И-ы көп учурайт. И. адатта оорулуу адамдарда байкалат, 
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кээде дени сак адамдарда да кездешет. Аны башка кайгы-капа да күчөтүшү 
мүмкүн, бирок оору экенин түшүнбөстүктүн кесепетинен жаңылыш кабыл 
алуудан кабылдап кетиши ыктымал.  
ИМБЕЦИЛДҮҮЛҮК — олигофрениянын орточо түрү. Идиотия менен 
дебилдүүлүктүн ортосундагы абал. Мындай оорулуу начар сүйлөп, ыраатсыз, 
тайкы ой жүгүртөт, бирок идиотияга караганда жакшыраак. Буюмга ой 
токтотуусу кыска болгондуктан, көргөнүн тез унутат. Окууга, жазууга үйрөтүү 
кыйын. Аларды өзүн өзү тейлөөнүн оңой жолуна, мисалы, кир жууганга, идиш 
тазалаганга, үй шыпырганга үйрөтүүгө болот. Туугандарын таанышат, коркуу 
жана кубануу сезимдери болот, өздөрүнүн кемчилигин сезип, уялышат. 
Айрымдары жоош, уяң, таарынчак, ишенчээк болушат, мактоону жакшы көрүшөт, 
кээси ачуулуу, кекчил келишет. Мындай оорулуу балдар өз алдынча жашоого 
жөндөмсүз болгондуктан атайын интернаттарда багуу максатка ылайыктуу. 
ИММОБИЛИЗАЦИЯ — травмага учураганда, сезгенгенде же башка катуу оору 
процесстеринде жабыркаган орган же дененин башка бөлүктөрүн тынчтандыруу 
максатында кыймылсыз абалды түзүү. И. транспорттук (убактылуу) жана 
дарылоочу болуп бөлүнөт. Дарылоочу И-ны көбүнчө гипстеп таңуу менен врач, 
кээде фельдшер жасайт. 
Транспорттук И. кырсык болгон жерде жапа чеккен кишини ооруканага 
жеткиргенге чейин кошумча майыпка учуратпоо максатында жасалат; негизинен 
сөөк сынганда травмалык шоктон сактайт, чоң жараат, жарааты бар сыныктарда 
инфекциянын тез тарашына тоскоолдук кылат. Транспорттук И. жасалбаса же 
туура эмес жасалса сөөк сыныктары ордунан жылып, нерв жана чоң кан 
тамырларды жабыркатат. Кырсык болгон жерде убактылуу И. жасоо үчүн көбүнчө 
фанерадан, тактайдан, чырпыктардан, катуу калың картон жана башкалардан 
жасалган шакшактар колдонулат. Кээде кокустаган колду кыймылдатпаш үчүн 
денеге (же жоолук менен моюнга асып коюу) же кокустаган бут соо бутка 
таңылат. 

  
Моюнду картон (1) жана кебез-тайпы жака (2) менен кыймылдатпай таңуу. 
 
 
Бут-кол кокустукка учураганда көп узартпай тезинен шакшакты кийимдин 
үстүнө коюп таңуу зарыл, себеби кийимди чечкенде кошумча травмага учурайт; 
шакшактоодон мурда шакшакка кебез же жумшак ткандарды төшөө; ал эми 
дененин жылаңач бөлүгүн шакшактоодон мурда жарааттын тегерегин тазалап, 
сөөк урчуктарына кебез же жумшак чүпүрөк коюу сунуш кылынат; керек учурда 
кан токтотуучу буугучтар менен таңылат, буугуч менен байланган мезгилин 
кагазга жазып кыстарып коюу керек. Бут-колду шакшак менен катуу таңып 
койгондо кээде кандын айланышы бузулат; кол-бут чымырап, сайгылашып уюйт, 
териси көгөрүп чыгат. 
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Кол чеңгелинин сөөктөрү сынгандагы иммобилизация. 

  
Омуртка жана жамбаш сынганда колдонулуучу иммобилизация: 
жабыркаган кишини тактайга жаткырып, тизесинин алдына жаздык 
коюлган. 

  
Акырек же кол сынганда жасалуучу нммобнлизация: жабыркаган колду 
жоолук менен моюнга асып коюу (1,2) же бинт менен денеге таңуу (3). 

  
Ийин сынгандагы нммобилизация: сынган ийинге шакшак коюп (1), аны 
бинт менен таңып бекитүү (2) жана жоолук менен моюнга асуу (3). 
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Кашка жилик (1), шыйрак сөөгү (2), бут кет- мени (3) сынганда колдо 
болгон нерсе менен иммобилизация жасоошондой  
Бул учурда таңылган бинтти кесип же чечип жиберип, кайрадан таңууга туура 
келет. Кышында шакшак коюп таңылган бут-колду үшүп кетпесин үчүн жылуулап 
оройт, шакшак тийиштүү узундукта болуп, кокустукка учураган органга жанаша 
эки муунду кыймылсыз кармашы зарыл. 
Баш жана моюндун транспорттук И-сы баштын оор травмасында, моюн сөөктөрү 
сынганда же катуу кокустаганда колдонулат. Бул учурда тегерек резина, кебез-
марли же картон жакалар кийгизилет, астыңкы жаак жабыркаганда, ээкти өйдө 
көтөрүп, картон же фанера коюп таңып коёт. Кол жабыркаганда колду бүгүп 
туруп, шакшак (тактай, бутак жана башка) коюп таңып туруп, жоолук, кур менен 
моюнга илип койгон туура. Кол чеңгелин кыймылдатпоо үчүн алаканга бинт 
менен катуу оролгон кебез же кичинекей топту коюп колду тактайга (шакшакка) 
таңуу керек. Омуртка тутуму жана жамбаш жабыркаганда, транспорттук И-да 
жапа чеккен кишини катуу замбилге же тактайга жаткырат. Кашка жилик 
сынганда колдонулуучу транспорттук шакшактар буттун бардык муундарын 
кармашы зарыл. Ал үчүн эки шакшак (узуну — колтуктан ылдый сырт жагына, 
кыскасы — буттун ички бетине, кызыл ашыктарга чейин) салынат. Бут 
кетменинин травмасында кызыл ашык менен муундарын кыймылдатпай таңыш 
керек. Эгерде И. каражаттары болбосо, кокустаган бут соо бутка 3—4 жеринен 
байланып таңылат. 
Мында соо бут шакшактын милдетин аткарат. 
ИММУН ГЛОБУЛИНДЕРИ — активдүү антителосу бар глобулалуу белоктор. 
Омурткалуу жаныбарлардын жана кишинин кан сары суусунда, ошондой  эле 
уузда, шилекейде, жаш суюктугунда, тамак сиңирүү жолунун бездери бөлүп 
чыгарган секретте болот. Бардык И. ү. кандайдыр бир антигендин антителосу 
болуп эсептелет. Алардын 5 түрү (м, 6г, А, е, д) бар. Организмдеги антигенге 
каршы эң алгач молекулалык салмагы чоң «м» И. г. пайда болот. Андан кийин «О» 
И. г. синтезделет. Бул И. г. бактерияларды жана алардын уусун зыянсыздандырат. 
Ичеги былжыр челинде, шилекейде жана башка суюктукта «А» И. г. өтө көп 
чогулуп, чөйрөдөн организмге микроорганизмдин киришине тоскоолдук кылат. 
Алар иммунитет пайда кылууга катышат. Иммун глобиндерин лимфа клеткалары 
синтездейт. Бул клеткалар жабыркаганда кан менен заарада миеломдуу иммун 
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глобиндери көбөйөт. Гамма-глобулиндин составына кирип, дарылоо максатында 
колдонулат. иммунитет — тирүү организмдин зыяндуу агенттерге туруштук 
берүү жөндөмдүүлүгү; организмдин бардык процессине катышуучу коргонуу 
реакциясы. Организмге антигендүү заттар — бактериялар, вирустар, алардын 
уулары, мите курттар киргенде организмдеги өзгөрүлгөн клеткалар (мисалы, 
рак) жана организмге ткандар же органдар хирургиялык жол менен жамалганда 
аларга каршы заттарды — антителолорду пайда кылат. Алар антигендер менен өз 
ара аракеттенишип, бири-бири менен байланышып, антиген — антитело 
бирикмесин түзөт. Мунун натыйжасында антигендер организмге болгон 
зыяндуулугун жоготот. Антителонун бир бөлүгү кандын суюк бөлүгүндө иштелип 
чыгат (гумордук И.). Мындан тышкары микробдор организмге киргенде аларга 
каршы заттар клеткаларда пайда болот (клеткалык И.). Кийин пайда болгон И. 
организмге антигендердин таасир этишинен келип чыгат. Анын активдүү жана 
пассивдүү түрү бар. 
Кийин пайда болгон активдүү И. жугуштуу оору менен ооруп айыккандан кийин 
же организмге вакцинаны киргизгенден (эмдөө) кийин пайда болот. Мисалы, 
адам кызылча, кептөөр, көк жөтөл, суу чечек жана башка оорулар менен 
ооругандан кийин, организм бул оорулардын козгогучтарына каршы өмүр бою 
туруктуу же узакка сакталган антитело иштеп чыгат. Мунун натыйжасында бул 
оорулардын айрымдары менен экинчи оорушпайт же сейрек оорушат, ооруса да 
жеңил өтөт. Себеби денедеги ошол оорунун козгогучуна каршы заттар козгогуч 
экинчи жолу денеге жукканда аны дароо эле жугушсуздандырат. Организм ар бир 
оорунун козгогучуна гана дароо каршы тура турган атайын заттарды бөлүп 
чыгарат. Айрым оорулардан кийин И. кыска мөөнөткө гана пайда болот. Мисалы, 
дизентерия жана башка оорулар менен кишилер өмүрүндө бир нече жолу оорушу 
мүмкүн. 
Кийин пайда болгон И-тин пассивдүү түрүндө антителолор эненин организминен 
түйүлдүккө анын тону аркылуу берилет. Мунун натыйжасында жаңы төрөлгөн 
бала алгачкы 3—6 айларында балдардын кызылча, кептөөр, көк жөтөл, 
полиомиелит жана башка жугуштуу ооруларынын козгогучтарын кабыл 
алышпайт жана алар менен оорушпайт. Пассивдүү деп аталышынын себеби, 
антитело баланын денесинен иштелип чыкпастан, аны энеден даяр түрдө алат. 
Пассивдүү И-ти ооруп айыккандардын, эмделгендердин канынан даярдалган 
атайын айрым оорулардын козгогучтарына каршы антителолору бар 
глобулиндерди же кан сары суусун организмге киргизип, жасалма пайда кылса да 
болот. 
Кишинин организми кээ бир жаныбарлардын, канаттуулардын, малдын ылаңын 
пайда кылуучу микробдорго туруктуу болушат. Мисалы, кишилер дээрлик 
малдын чумасы менен оорубайт. Ошондой эле адамдарда кездешүүчү кептөөр, 
котон жара, көк жөтөл, кызылча жана башка оорулар жаныбарларда кезикпейт. 
Адамдардын жана жаныбарлардын организминин мындай айрым оорулардын 
козгогучун кабыл албоочулук жөндөмдүүлүгү тубаса И-тин болушу менен 
түшүндүрүлөт. 
Тубаса И. туруктуу болуп, укумдан тукумга берилет. Организмдин жугуштуу 
оорулардын козгогучтарына каршы күрөшүүдө табигый И-тен башка кээ бир 
денедеги коргонуу заттардын мааниси чоң. Мисалы, теринин, былжыр челдин 
микробдорду өткөзбөй коргоосу, териден бөлүнүп чыккан суюктук (секрет), 
карын зилиндеги заттар микроорганизмдерге терс таасирин тийгизип, алардын 
денеге кирүүсүнө жана өсүшүнө тоскоол болот. Ошондой эле кандагы жана 
денедеги бөлүнүп чыккан суюктуктар (шилекей, көздүн жашы жана башка), 
фермент заттары микробдорго каршы терс таасир этет. Андан тышкары вирустар, 
микроорганизмдер бөлүп чыгарган уу заттар, ажыроо продуктулары организмден 
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тер, какырык, заара жана заң менен бөлүнүп чыгарылат. Вирустук жугуштуу 
оорулардан коргонууда организмдин вирустарга каршы атайын белок — 
интерферонду иштеп чыгышы, кан сары суусу, лимфа, ткань суюктугундагы 
белоктордун (комплемент) жана фагоциттик клеткалардын ролу да чоң. 
Комплемент организмдердин суюктуктарында такай болот. Комплемент 
антитело менен бирдикте фагоциттөөчү клеткаларга жугуштуу оорулардын 
козгогучтарын бузууда жардам берет. Фагоциттердин ролун алгач орустун улуу 
окумуштуусу И. И. Мечников 1883-ж. ачкан (к.Фагоцитоз). И-тин бул тубаса 
факторлору организмдин жугуштуу ооруларга табигый туруктуулугун камсыз 
кылат. Ал туруктуулук дене күйгөндө, катуу үшүгөндө, кан көп кеткенде, жарадар 
болгондо жана башка төмөндөп, адам түрдүү жугуштуу жана сезгенүү оорулары 
менен көп ооруйт. 
Организмдин түрдүү оорулардан коргонууга багытталган реакциясын лимфа 
системасы ишке ашырат. Бул системага сөөктүн чучугу, тимус (ачакей без, көк 
боор, лимфа бездери жана башка) кирет. Инфекцияга же вакцинанын киришине 
жооп катары активдүү И. пайда болууда лимфоциттер негизги ролду ойнойт. 
Алардан чыккан плазма клеткалары антитело иштеп чыгарат. Лимфа 
системасына кирген айрым органдар ар кандай кызматты аткарып, борбордук 
жана четки болуп бөлүнөт.  
ИММУНОЛОГИЯ — организмдин коргонуу касиети жана иммунитети жөнүндөгү 
медицина-биологиялык, илим. Иммунитеттин жалпы биологиялык негиздерин, 
анын пайда болушун жана эволюциясын, иммунитеттин факторлорунун 
генетикалык шартталышын, түр ичиндеги ар түрдүүлүктү, ткань антигендеринин 
тукум куугучтугун (иммуногенетика), антитело, антигендердин химиялык 
түзүлүшүн, касиетин жана алардын өз ара аракеттенүү закон ченемин 
(иммунохимия) үйрөтөт. Клиникалык И-да айрым ооруларды аныктоо, дарылоо 
жана алдын алуу максатында И-лык реакциялар пайдаланылат.  
ИМПОТЕНЦИЯ (жыныс алсыздыгы) негизинен эркектин жыныстык катнашууга 
жөндөмсүз абалы. И-га айрыкча ички жана сырткы жыныс органдарынын 
(простата бези, тукум ыйлаакчалары, эн бези, жыныс мүчөсү) тубаса кемтиги, 
функциясынын бузулушу себеп болот. Жыныстык катнашууда өзүн өзү 
кемсинтүү, ооруну сезүү, бири бирин жактырбоо же түгөйлөрдүн уялышы 
жыныстык катнашуунун начарлашына алып келет. Мындай 
псевдоимпотенциянын түрү эркектерде да, аялдарда да жолугушу ыктымал. И-
нын нейрогумордук түрү борбордук нерв системасынын (психоз, олигофрения, 
неврастения, невроз) жана ички секреция бездеринин ооруларында (кант 
оорулары, богок) келип чыгат. Өтө чарчоо, уйкунун бузулушу, кайгы капага чөгүү, 
баш оору, болор-болбоско ачуулануу, ошондой  эле омуртка же жүлүн оорулары 
(омуртканын сынышы, жүлүндүн басылышы, жүлүндүн сезгениши жана башка) 
И-га дуушарлантышы мүмкүн. И-нын негизги белгилери: эркектин жыныс 
мүчөсүнүн чыңалышынын начарлашы, ошондой  эле уруктук суюктугунун 
(эрендик) түшүүсүнүн бузулушу. Урук суюктугу (сперма) жыныстык катнашууга 
чейин эле куюлуп, эркек алаптануу, дүүлүгүү менен чектелип, жыныс мүчөсүнүн 
чыңалышы начарлайт, жыныстык катнашууга жарабай калат. Урук суюктугунун 
бөлүнүшүнүн (эякуляциянын) бузулушу оорунун себебине жараша болот. 
Эякуляциянын өзгөрүшүндө аялдын кылган мамилеси зор мааниге ээ. Ошондой 
эле такай ичкилик ичүү, тамеки тартуу борбордук жана четки нерв системасына 
терс таасир берип, И-га түрткү бериши ыктымал. Жыныс мүчөсүнүн чыңалышы 
(эрекция) — эякуляцияга байланыштуу болот. Эрекциянын начарлашы көбүнчө 
омуртка, жүлүн ооруларында жана жыныс мүчөсү кырсыкка учураганда байкалат. 
Эркек балдардын эн безинин сезгениши же чандыр (чурай) каналында кармалып 
калышы, өспөй калышы, ички секреция бездеринин (уйку бези, калкан сымал без, 
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бөйрөк үстүндөгү без, гипофиз) аткарган кызматынын начарлашы И-га түрткү 
бериши мүмкүн. Узак убакытка жыныстык катнашуудан баш тарткан, 
тескерисинче жыныстык катнашууну эрте баштаган, түрдүү жол менен жыныс 
мүчөсүн чыңалтууга аракеттенген эркектерде И. эрте болот. Жыныстык 
катнашууну туура пайдалана албаган түгөйлөрдө күнөөнү бири бирине оодара 
салуу менен үй-бүлөлүк турмушу бузулуп, ажырашууга түрткү болот. Дарылануу 
үчүн сексопатолог, гинеколог, уролог, невропатологго кайрылуу керек. Ал 
оорулуу адамды текшерүү менен себебин таап, дарылайт. Врачка өз убагында 
көрүнүү дарыланууга шарт түзөт. Өз алдынча чаржайыт дарылануу же уялып 
дарылануудан баш тартуу оорунун создугуп, өнөкөт түрүнө өтүп кетишине алып 
келет.  
ИНВАЛИДДИК — оорунун, кырсыкка чалдыгуунун, майып болуунун, өөрчүү 
кемтигинин натыйжасында узак убакытка, биротоло же жарым-жартылай 
эмгекке жөндөмдүүлүктү жоготуу. Эмгекке жарамсыздыгына жараша И. 3 топко 
бөлүнөт. 1-топтогу И. такай же узак убакытка такыр иштей албай, башка кишинин 
багуусуна муктаж болгондор, ошондой  эле өзгөчө шартта уюштурулган эмгекке 
ыңгайланган кишилерге белгиленет (атайын цехтер, үйдөн иштөөчү жумуш жана 
башка). 2-топтогу И. такай же узак убакытка эмгекке жарамсыздыгы жоголуп, 
башка адамдын багуусуна муктаж болбогондорго, ошондой  эле оорусунун 
күчөшүнөн узак убакытка ишке жарабай калган адамдарга берилет. 3-топтогу И. 
ден соолугуна байланыштуу өзүнүн мурдагы ишин уланта албагандыктан 
жеңилирээк жумушка которулгандарга берилет. СССР закондорунда пенсиянын 
өлчөмү ж.б. социалдык жардамдын мүнөзү жана көлөмү И-тин тобуна жана анын 
себебине жараша чектелет. Эмгекке жарамдуулукту жоготуунун деңгээлин, И-тин 
себебин социалдык камсыздоо органдарынын врачтык эмгек эксперт комиссиясы 
аныктайт, ошондой  эле алардын ден соолугуна байланыштуу эмгектин түрүн 
жана шартын, ылайыктуу кызматты, адистикти белгилейт. Комиссия өзүнүн 
чечимине ылайык инвалиддердин жумушка туура орношуусун текшерет жана 
инвалиддердин эмгекке жарамдуулугун калыбына келтирүүгө жардам көрсөтөт. 
Дене түзүлүш жагынан майыптыгы барларга, өнөкөт оору менен жабыркаган 
түрдүү курактагыларга, ошондой  эле 60 жаштан өткөн эркектерге жана 55 
жаштан ашкан аялдарга И. мөөнөтсүз белгиленет. Дарылоо жана башка 
чаралардын натыйжасында инвалиддердин басымдуу көпчүлүгүнүн коомдук 
иштерге кайтып келүүсү улам көбөйүүдө.  
ИНГАЛЯЦИЯ — табигый (тоонун ион менен озонго бай, деңиздин тузга жана 
нымга каныккан, ийне жалбырактуу токойдун бальзамдуу бууга жана озонго бай 
абасы) жана атайын аппараттардын (ингаляторлор) жардамы менен дем алуу. 
Абдан майдаланган дары заттар буунун же кысылган абанын агымы менен 
ингаляторлордон оорулуунун дем алуу жолдоруна кирет. И. врачтын көрсөтмөсү 
менен гана мурун-колко, кекиртек, бронх, өпкө жана башка ооруларын дарылоо 
жана алдын алуу үчүн колдонулат. 
Жекече пайдалануу үчүн ар кандай конструкциядагы портативдүү чөнтөк 
ингаляторлору чыгарылат, алардын айрымдары («Астмапент», «Ингалипт», 
«Ингакамф») даяр дары аралашмасы менен толтурулган, башкаларында (мисалы, 
Махольда ингаляторунда) чачыраткычы болуп, пайдаланар алдында керектүү 
дары аралашмасы менен толтурулат. И-ны 1 — 3 минутадан күнүнө 3—5 жолу 
жасоо керек. Жогорку дем алуу жолдорунун тамакты кургаткан айрым оорусунда 
буулоочу И-ны үйдөн (врачтын көрсөтмөсү менен) жасоого болот. Мискейде 
кайнап жаткан сууга врач белгилеген дары заттарын кошуп жасоо керек. Мисалы, 
5—10 тамчы йод же 5 тамчы нашатырь спиртинин тундурмасы, эвкалиптин 1—2 
кашык майдаланган жалбырагы, хвоя экстрактынын ныкталган брикетинен бир 
кесим, ментол же камфора спиртинен 10—15 тамчы, жарым же бир чай кашык 
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ментол, тимол, эвкалипт кошулат. Сарымсак же пияздын бир чай кашык маңызын 
(ал үчүн сарымсак же пиязды сүргүчкө сүртүп, үч кат дакиден сыгып алат) кошсо 
да болот. Кабыгы менен бышырылган картошка буусу менен дем алуу да 
пайдалуу. И. үчүн калың кагаздан түтүк жасап, анын кенен жагын мискейди 
каратып, кууш жагынан дем алыш керек. Кээде түтүксүз деле сүлгү же шейшеп 
менен башты чүмкөп алып дем алса да болот. И. 1—3 минутага созулат. Балдарга 
И-ны мискейден эмес, чайнектен же жылыткычта жасоо (чоң кишилердин 
көзөмөлүндө) оң. Күйүп калуудан сактануу үчүн алардын 1/3 бөлүгүнө суу куюп, 
чайнек катуу, тегиз жерге (мисалы, столдо) коюлат. Буу менен бала дем алуу үчүн 
чайнектин чоргосуна кесилген упчу же резина түтүк кийгизилет. Көп кишиге 
(мисалы, химиялык жана цемент заводдорунун жумушчулары, шахтёрлор) И. 
массалык түрдө атайын ингаляторийлерде жүргүзүлөт (к. Аэрозольтерапия). 
ИНКУБАЦИЯЛЫК (ЖАШЫРУУН) МЕЗГИЛ — организмге жугуштуу оорунун 
козгогучу киргенден баштап, дарттын алгачкы белгиси билингенге чейинки 
мезгил. Ар түрдүү оорунун И. (ж.) м-инин узактыгы ар башка (бир нече сааттан 
бир нече айга, жылга созулат). Ошондой эле анын мөөнөтү микробдун санына, 
күчүнө, организмдин каршылык көрсөтүүсүнө, инфекциянын кирүү жолуна 
байланыштуу өзгөрөт. Мисалы, дизентерияда 1 — 7, көк жөтөлдө 2—15, ич 
келтеде 3 — 21 күнгө, гриппте бир нече сааттан 3 күнгө чейин болот. Кээ бир 
жугуштуу оорулар (кызылча, кептөөр жана башка) бул мезгилде айлана-чөйрөгө 
козгогучтарды бөлүп чыгарып, коркунучтуу. Айрым жугуштуу оорулардын 
козгогучу И. (ж.) м-дин аягында бөлүнүп чыгат. Ар бир оорунун И. (ж.) мененин 
өзгөчөлүгүн билүү чоң мааниге ээ. Анын узактыгына жараша оорулуу менен 
бирге болгон кишини бөлүү жана карантиндин мөөнөтү аныкталат, эпидемияга 
каршы башка чаралар жүргүзүлөт (к. Карантин). инстинкт — организмдин 
тышкы же ички дүүлүктүрүүлөргө жооп катары пайда болгон тубаса татаал 
реакциялары (жүрүм-турум акттарынын жыйындысы). И. П. Павловдун ою 
боюнча И. татаал шартсыз рефлекс (тамактануу, коргонуу, жыныстык жана 
башка), ал жөнөкөй шартсыз рефлекстерден (чүчкүрүү, жөтөлүү) айырмаланып 
турат. Й-тин төмөнкүдөй негизги түрлөрү бар: тамактануу (тамак издеп табуу, 
алуу, топтоо), коргонуу (качуу, жашынуу, тиш, тырмак, мүйүз менен коргонуу), 
жыныстык (бийлөө, сайроо, ургаачы үчүн салгылашуу, жыныстык катнашуу жана 
башка), ата-энелик (тукум жөнүндө камкордук көрүп, уя салуу жана башка) 
топтошуу (биргелешип душмандан коргонуу, миграция, бир-бирин суук мезгилде 
жылытуу, тукум жөнүндө жалпы камкордук көрүү). Табигый тандалуунун 
натыйжасында акырындык менен тышкы чөйрөдөн келүүчү сигналдардын 
ичинен маанилүүсүн тандап алып, ага тийиштүү жооп кайтаруу жөндөмдүүлүгү 
күчтүү жаныбарлар бөлүнгөн. Эволюциянын жүрүшүндө түргө зыяндуу 
касиеттерди алып жүрүүчү жаныбарлар өлүп, пайдалуусу акырындык менен 
түрдүн мүнөздүү белгиси болуп калыптанган. 
И-түү жүрүм-турумдар жырткычтарда даана байкалат. И-түү жүрүштуруш өзүнөн 
өзү болбойт. Ал үчүн тиешелүү биологиялык талап (керектөө) пайда болуу керек. 
Мисалы, жаныбарлар ачка болгондо чөйрөнү активдүү изилдеп, сезүү 
органдарынын жардамы менен өз талабын канааттандырууга аракеттенет, 
башкача айтканда азыгын издөөгө кирет (даярдануу фазасы). Азык көрүнгөндө 
же добушу чыкканда жырткыч И-түү кыймылдарды (аңдуу, кээде өлтүргөн 
азыгын башка жерге сүйрөп баруу жана башка) ырааттуу ишке ашырат. Тышкы 
чөйрөнүн шарты дайыма туруктуу болгондо И. реакцияларынын пайдасы тиет, 
эгерде шарт кескин өзгөрүлсө, ал пайдасыз. Мисалы, кирпи чечендин коргонуу И-
и (жыйрылып тоголок болуп калышы) автомобиль тебелегенде эч пайдасыз. 
Организмдин тиричилигинде борбордук нерв системасынын өөрчүү деңгээли 
жана И. аракети тыгыз байланышта. Кишинин түйүлдүк мезгилинде нерв 
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системасынын өзүнчө структуралары эртерээк өөрчүп, жаңы төрөлгөн баланын 
организми жашоонун өзгөчө шартына көнүүгө (адаптацияга) даяр болот. 
Төрөлгөндөн тартып ар кайсы убакта башкы И-тер калыптанып, анын негизннде 
организмге маанилүу И-тер (жыныстык, эне сезими жана башка) өөрчүйт. И-түү 
аракеттин иш жүзүнө ашуусунда эндокрин системасынын бездери чоң роль 
ойнойт. Кишиде И. акыл-эске жана социалдык адеп нормаларына баш иет. 
Кишини үйрөтүүнүн кайсы түрү болбосун И-ке негизделип, алар акырындык 
менен экинчи орунга өтөт да, негизги ролду социалдык факторлор ойнойт. 
Ошондуктан кишиде И. аракетин керектүү жолго салуу жөндөмдүүлүгүн 
тарбиялоо абдан маанилүү. Айрым психикалык оорулар И-тин бузулушуна 
байланыштуу болгондуктан, медицинада И-ти изилдөөнүн мааниси өтө чоң.  
ИНСУЛИН — жаныбарлардын жана адамдын уйку бези иштеп чыгаруучу белоктуу 
гормон. Химиялык жол менен синтезделген гормондордун эң алгачкысы. И. 
организмдин глюкозаны сиңирүүсүн, боордо гликогенди синтездөөнү жана анын 
булчуң талчаларында топтолуусун камсыз кылат, майдын пайда болушун, 
белоктун синтезин күчөтөт. И-ди көп өлчөмдө куйганда глюкозанын көбү кандан 
скелет, жүрөк булчуңдары, эмчек жана башка органдардын клеткаларынын ичине 
өтөт. Натыйжада глюкоза канда азайып, нерв системанын клеткаларына 
жетишсиз келет. Ошондуктан, мээ менен жүлүнгө глюкоза жетишпей мээнин иши 
бузулуп, инсулин шогу, башкача айтканда гипогликемия пайда болот. Бул абал 
глюкозанын кандагы өлчөмү 45—50 мг % ке түшкөндө (нормада ал 80—120 мг 
%) болот. Глюкозаны венага куйганда инсулин шогу жоголот. И-дин 
жетишсиздиги кант диабетине алып келет. 
ИНСУЛЬТ (апоплексия, мээге доо кетүү) — мээдеги кан айлануунун катуу 
бузулушу; анда мээ ткандары жана анын функциясы жабыркайт. И. мээге кан 
куюлуп кетүүдөн же мээдеги кан тамырлардын бүтөлүп калышынан (тромбоз) 
болот. И-тун негизги себеби — гипертония оорусу жана мээ кан тамырларынын 
атеросклерозу. И. мээге кан куюлтуучу геморрагиялык жана мээ тканынын 
жумшаруусу — мээ инфаркты менен коштолгон ишемиянын (аз кандуулук) 
таасиринен болгон ишемиялык болуп бөлүнөт. Көп ооруларда И. капысынан 
башталганы менен ооруну алдын ала билдирүүчү белгилер байкалат. Мисалы, 
гипертония оорусунда жана атеросклероздо баш оор тартып, зыңылдап ооруйт, 
анатомиялык. 
Геморрагиялык И. көбүнчө күндүз кармайт. Оорулуу капысынан эс-учун жоготуп 
жыгылат, адатта бир жак колу-буту шал болот, сүйлөө бузулат; адеп дем алуу 
кыйындап, карышат, кусат. 
Ишемиялык И. сутканын бардык мезгилинде кармай берет, кээде акырындап 
башталат: адегенде колу, анан бир жак бети шал болот, андан кийин сүйлөй албай 
калат. И-ту неврологиялык ооруканада дарылоо жакшы натыйжа берет. Үй 
шартында оорулууну дарылоо жана багуу, ошондой  эле күчүркөнүүдөн сактоо 
өтө кыйын. Оорулуу ооруканадан чыгып келгенден кийин жакшылап багуу талап 
кылынат (к. Оорулууну багуу).  
ИНТЕРФЕРОН — сүт эмүүчүлөрдүн жана канаттуулардын клеткалары вирустар 
жукканда жооп катары иштеп чыгарган коргогуч белок. Ага вирустардын 
көпчүлүгү (арбовирустар, кызылча вирусу, сасык тумоо вирусу, энтеровирустар 
жана башка) сезгич келет. Клеткада И-дун пайда болушу аларда вирустардын 
өөрчүшүнө, башкача айтканда бөтөн нуклеин кислоталарынын киришине 
байланыштуу. Вирустан арылган жана таза клеткада И. болбойт. И. түрдүү 
вирустарга таасир этет, ал вирустардын организмде көбөйүүсүн басаңдатат. И-
дун организмде пайда болушу киши менен жаныбарлар оорусунан айыгып 
кетишинде манилүү роль ойнойт. Бирок оорунун козгогучу абдан өөрчүп кетсе, 
бул коргогуч фактордун күчү келбей калат. И. донордун канынын 
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лейкоциттеринен лабораториялык шартта алынат. Медициналык практикада И. 
вирустук ооруларды алдын алуу жана дарылоодо колдонулат.  
ИНТОКСИКАЦИЯ — организмдин сырттан келген же организмде пайда болгон 
уудан жабыркашы. Эгерде уу зат сырттан кирсе экзогендүү И. же уулануу деп 
аталат. Экзогендүү И-га химиялык заттар, тиричиликте жана өндүрүштө 
пайдаланылуучу газ (мисалы, ис газы менен уулануу), тамакка уу заттын түшүшү, 
дарыны туура эмес колдонуу себеп болот. 
Уу зат организмдин өзүндө пайда болуп, ал өз убагында бөлүнүп чыкпай, 
организмди ууландырса эндогендүү И. деп аталат. Ал ички секреция бездеринин 
иши бузулганда, бөлүп чыгаруу органдарынын ооруларында, жугуштуу 
ооруларда, кош бойлуулардын талгагында жана башка болот. Жалпы белгилери: 
дене ысып, алы кетет, баш ооруйт, уйку качат, куску келет; оор учурда кусат, 
булчуңдар тырышат, эстен танат. 
И-ны себебине жараша врач дарылайт. Оорулуунун абалына жараша кээ бир 
учурда ооруканага жаткырууга, кечиктирилгис тез жардам берүүгө туура келет, к. 
Уулануу, Тамак-аштан уулануу, Токсиндер. 
ИНТУБАЦИЯ — колко тарып дем ала албай калганда, ошондой  эле наркоз 
берүүдө кекиртекке түтүктү киргизүү. И. күйүктө, травмада, колко шишигинде, 
дифтериянын оор түрүндө жана башкаларда колдонулат. Дем кысылып, муунуу 
коркунучу өткөндөн кийин ал түтүк алып салынат. , 
ИНФАНТИЛИЗМ — организмдин өсүшүнүн кечеңдеши; чоң кишинин дене 
түзүлүшүндө жана психикасында балдарга мүнөздүү белгилердин сакталышы. И-
ге жугуштуу оорулар, уулануу, мээ, жүрөк-кан тамыр системасынын оорулары, 
ички секреция бездеринин жабыркашы, ошондой  эле сапатсыз тамактануу, 
гигиеналык жаман шарттар жана башка себеп болот. И. жалпы (бүт организмдин 
жалпы өспөй калышы) жана толук эмес (айрым органдын, системанын жетилбей 
калышы) болуп бөлүнөт. 
Жалпы И-де дене түзүлүшү балдардыкына окшош назик, мажес, сөөктөрү ичке, 
жүрөгү кичине, кан басымы төмөн болуп, экинчилик жыныс белгилери начар 
өөрчүйт. 
Толук эмес И-ге психикалык жана жыныс И-и кирет. Психикалык И-де мүнөзү 
туруксуз болуп, бат ишенчээк, таарынчаак, ой жүгүртүүсү тайкы, капарсыз, бала 
кыял, өзүмчүл келет. Жыныстык И-ге аялдарда эмчеги, жатыны өөрчүп жетилбей, 
жамбашы кууш болот, айызы такай келбей, көбүнчө төрөбөйт же боюнан көп 
түшөт, жатындан тышкары бойго бүтөт. Жыныстык И. аялдарга караганда 
эркектерде азыраак жолугат. 
И-ди алдын алуу үчүн гигиеналык жакшы шарт түзүү, сапаттуу тамактануу, 
физкультура менен машыгуу, балдарды ден соолукту чыңоочу пионер 
лагерлерине, санаторийлерге жиберүү, ошондой  эле И-ге түрткү болуучу 
ооруларды убагында дарылоо керек. Дарылоо И-ди пайда кылуучу себептерге 
жараша жургүзүлөт. 
ИНФАРКТ — органдын же ткандын артериялык кан жетпей калган бөлүгүнүн 
некрозго (өлүмтүккө) чалдыгуусу. Тромбоз, эмболия же ошол тканды 
азыктандыруучу артериянын тарышы, шишик басып калышы И-тын түздөн түз 
себеби болуп эсептелет; И-та ткандардын өзгөрүүсүнө гипоксиянын да таасири 
чоң. И-тын ишемиялык, геморрагиялык жана башка түрлөрү бар. Ишемиялык И-
та некроз болгон жерге кан жетпей калса, геморрагиялык И-та ал жерге ашыкча 
кан толот. Ишемиялык И. жүрөк, бөйрөк, көк боордо, ал эми геморрагиялык И. 
өпкө, ичегиде кармайт. И. кургак (миокарддын И-ы) же нымдуу (мээнин И-ы) 
болушу мүмкүн. И-та органдар абдан өзгөрүп: өлүк масса чогулуп киста (мисалы, 
мээде) же тырык (мисалы, жүрөк булчуңунда) пайда болот. 
И-ты алдын алууда ага себеп болуучу ооңулардан сактануу керек.  
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ИНФЕКЦИЯ — оору козгоочу микроорганизмдердин адам, жаныбарлардын 
организмине кириши жана көбөйүшү. Организмге патогендүү микроорганизм 
киргенде ал экөөнүн ортосунда өз ара аракеттенүү башкача айтканда И-лык 
процесс жүрөт. И. козгогучту алып жүрүүчүлүктөн катуу кармаган жугуштуу 
ооруга чейинки түрдүү формада байкалат. И-нын тигил же бул түрүнүн пайда 
болушу И. козгогучтун касиетине, организмдин абалына, ооруну кабыл 
алгычтыгына же ошол ооруга жакындыгына байланыштуу. Организмде айрым 
козгогучтардын болушу дайым эле оору процесси менен коштолбойт. Алар түрдүү 
кошумча шарттар (суук, травма жана башка) таасир этмейинче (көпкө чейин) 
териде, былжыр челде, ичегиде билинбей жашай берет. И. булагы — оорулуу же 
козгогучту алып жүрүүчү организм, к. Жугуштуу оорулар.  
ИНФИЛЬТРАТ — организмдин айрым ткандарында ага мүнөздүү эмес клетка 
элементтеринин жана кан менен лимфанын жыйылышынан анын көлөмүнүн 
чоңоюп катууланышы. Көбүнчө сезгенүү жана шишик И-ы кездешет. Сезгенүү И-ы 
лейкоцит (ириңдүү И.), эритроцит (геморрагиялык И.); лимфа жана плазма 
клеткаларынан турат. Ал кээ бир дарттын жана жарааттардын кабылдашынан, 
хирургиялык операциядан кийин, ошондой  эле чыйкан, көбүргөн, лимфаденит, 
остеомиелит жана башкалардын белгилери катары пайда болот. Шишик И-ы 
табияттагы түрдүү шишик (рак, саркома) клеткаларынан турат. И. пайда болууда 
ткандын түсү өзгөрүп, чоңоёт, катууланып ооруйт. Хирургиялык практикада 
анестезиялоочу (оорутпоочу) эритмени тканга куйганда анын катууланышы да И. 
деп аталат. Дарылоону врач-хирург жүргүзөт.  
ИНЬЕКЦИЯ — дарылардын аз өлчөмүн эритме же эмульсия түрүндө ийне менен 
шприц аркылуу териге, тери астына, булчуңга же венага куюу ыкмасы. Дарыны 
ичкенге караганда И. түрүндө организмге анын так өлчөмү кирет, тез таасир этип, 
натыйжалуу. Мында дарыны оорулуунун түрдүү абалында (аң-сезим жоготкондо, 
жута албай калганда) куюуга болот. Дарыны плевра, муун көңдөйүнө жана башка 
жиберүү жергиликтүү таасир берет. И-ны кан тамырлар менен нервдерге 
тийгизбей, дененин белгилүү гана жерине асептика эрежелерин колдонуп жасоо 
керек. Териге И. анестезия үчүн жана диагностикалык максатта (мисалы, 
туберкулёзду табуудагы Манту реакциясы) колдонулат. Тери астына ийне бүк- 
төлгөн теринин 2—3 см тереңдигине сайылат. Булчуңга И. жамбашка жасалат. 
Жүрөккө И. жүрөк капысынан токтоп калганда (мисалы, электр тогу урганда, газ, 
наркоз менен ууланганда) жасалат. Жүлүн каналына анестезия үчүн жана кээ бир 
ооруларды дарылоого колдонулат. Суюктуктун көп өлчөмү (250—300 мл) венага, 
тери астына организм суусузданганда, тынбай кусууда, шок, коллапста жана 
башка тамчылатып куюлат. 
Балдарга тери астына көп өлчөмдө суюктук куюлбайт, себеби ал жакшы тарабайт. 
Аларга 50—100 млден көп эмес суюктук баштын веналарына тамчылатып куюлат. 
ИОНДОШТУРМА НУРЛАНУУ — чөйрө менен өз ара аракеттенгенде аны 
иондоштуруп, түрдүү электр зарядын пайда кылуучу нурлануу. И. н. түрдүү заттар 
менен өз ара аракеттенгенде электр нейтралдуу атомдор заряддалган атомдорго 
— иондорго айланат. 
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И. н. кванттык (электр-магниттик) рентген жана гамма-нурлануу жана түрдүү 

ядролук бөлүкчөлөрдөн турган корпускулалык (альфа-бөлүкчөлөр, бета-
бөлүкчөлөр, нейтрондор, протондор жана башка) болуп бөлүнөт. И. н-нун булагы 
табигый жана жасалма радио-активдүү изотоптор, космос мейкиндиги, ядролук 
реакторлор, рентген түтүктөрү жана башка болушу мүмкүн. Табигый шарттарда 
И. н. жылдыздардагы физикалык процесстердин жүрүшүнөн пайда болуп, космос 
мейкиндигинен жерге түшүп, өсүмдүктөр менен жаныбарлар дүйнөсүнө таасир 
тийгизет. Жер атмосферасы нурлануунун кыйла бөлүгүн өзүнө сиңирип, Жерде 
жашоочуларды анын зыяндуу таасиринен сактайт. И. н. медицинада оорулууларга 
диагноз — коюуда жана шишик, сезгенүү ооруларын дарылоодо колдонулат. И. н. 
жагымсыз биологиялык таасир да тийгизиши мүмкүн. Радиолог адистердин И. н-
нун биологиялык таасирин системалуу түрдө изилдеши нур менен дарылоодо 
эффективдүү жана коркунучсуз методдорду иштеп чыгуусуна мүмкүндүк түзүүдө. 
И. н-нун организмге тийгизген биологиялык таасири нурлануунун түрлөрүнө 
жана анын кубаттуулугуна (дозасына) жараша болот. Ошондой эле анын таасири 
нурлануу шартына, организмге сиңген анын дозасынын мүчөлөргө бөлүнүшүнө 
жараша болушу ыктымал. Бирдей эле шартта нурланган мүчөлөр түрдүүчө 
жабыркашы мүмкүн. Рентген-диагностикалык изилдөөлөрдө жана радиациялык 
диагностикада пациенттерди нур менен дарылоодо белгиленген дозада гана 
дарылоо жүргүзүлөт жана анын зыяндуу залалы болбойт. Рентген терапиялык 
процедураларды жүргүзүүдө адамдын организмин И. н-нун жагымсыз таасиринен 
техникалык аппараттар ишеничтүү коргойт. И. н. чөйрөсүндө иштеген 
медициналык персонал атайын коргоочу механизмдер менен далдаланат жана 
закон боюнча кыска жумуш күнү, кошумча эмгек акы, узартылган отпуск алат. 
ИПОХОНДРИЯ — өз ден соолугу үчүн өтө кооптонуп чочулаган оорулуу абал. И-га 
невроз, психопатия, депрессия жана башка психикалык оорулар себеп болушу 
ыктымал. Адам божомол сезимдерге берилет да, саламаттыгына тиешеси жок 
ооруну өзүнө жабыштырат. Ага муңайым, сестенген, басмырт маанай мүнөздүү. 
Алар дайыма шексинип, өз организминин иштөөсүнө өтө көңүл бурат, нормадан 
бир аз эле четтесе, өздөрүн оорулуу сезет, врачтарга кайрылып, көп 
текшерүүлөрдөн өтөт. Алар ишеним ооруларына чалдыгат, өзүмчүл келип, 
айланасындагылар көңүл бурбай жаткансып дайыма нааразы болушат. И. 
ноокасты эмгекке жарамдуулугун жоготуу абалына жеткирет. Анын 
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жакындарынын чыдамы кетип уруша башташат же ноокастын айткандарына 
ишенип, анын ооруга болгон ишенимин арттырат. Бул туура эмес, анткени айрым 
оорулар билинбей башталышы мүмкүн, аны И-га жоруп, убакытты өткөрүп 
жиберүү мүмкүн. Айрыкча балдарга сак болуу зарыл. Эсер текшерүүдөн оору 
табылбаса врач-психиатрга кайрылуу керек.  
ИРИҢДОО,к. Абцесс.  
ИС ГАЗЫ (көмүртек кычкылы, СО) түрдүү күйүүчү заттардын толук эмес 
күйүүсүнөн бөлүнүп чыгат; түссүз, жытсыз, ууктуруучу касиетке ээ. Тиричиликте 
аны менен уулануу мешти жагуу эрежесин бузуунун кесепетинен (морду эрте 
бүтөп коюу), ошондой эле гаражда иш учурунда же автомобилдин ичинде түнөгөн 
учурларда иштеп турган автомобилдин кыймылдаткычынын түтүнүнө (10%ке 
чейин ис газынан турат) ууланган учурларда кездешет. И. г. кандагы гемоглобин 
менен реакцияга кирип, карбоксигемоглобинди пайда кылат. Натыйжада 
организмде кычкылтек жетишсиздиги (к. Гипоксия) пайда болуп, ткандардын дем 
алуусу жана организмдин бардык мүчөлөрү менен системаларынын иши бузулат. 
Ис газына уулануунун белгилери: баш ооруйт, айланат, кулак чуулдап, көз 
караңгылайт, кусат, дене калчылдап алсырайт. Өтө ууланууда акыл-эс элдир-
селдир болуп, эстен тануу менен аралашкан уйку басат. Карек чоңоюп, дем алуу 
үстүртөн болуп, карышуу башталат. Врачка чейинки биринчи жардам иретинде 
оорулууну тез таза абага чыгарып, нашатырь спирти сиңирилген кебезди 
чебердик менен мурдуна жакындатуу, көкүрөгүнө сүртүү, жылуулап жаап, 
жылыткыч коюп, ысык чай же кофе берүү керек. Андан кийин тез арада дарылоо 
мекемелерине жеткирүү зарыл.  
ИСТЕРИЯ — невроздор тобуна кирүүчү нерв-психикалык оору. И. психикалык 
травманын негизинде болот. И. П. Павлов И-нын пайда болушун жогорку нерв 
ишинин тормоздоо процессине козголуу процессинин жана биринчи сигналдык 
системанын үстөмдүк кылышы (экинчиге караганда) деп түшүндүргөн. И-да нерв 
системасы, психика жана ички органдардын функциясынын бузулушу мүмкүн. И-
нын белгилери оорулуунун кызыкчылыгына байланыштуу болуп, турмуштун 
кыйын учурунан чыгып (кутулуп) кетүүгө шарт түзөт. 
И-лык талма психикалык травма алганда же аны эстегенде болот. Бул учурда 
акыл-эси толук жоголбойт, ошондуктан талмадагыдай оорулуу бир жерин 
жабыркатып албайт, тишин кычыратпайт. Эгерде оорулууну жалгыз таштап 
койсо, талма тез тарайт. Оорулуунун акыл-эси бузулуп, туталанып, психикасын 
жабыркаткан ситуация көзүнө элестей берет. Кээде акыл-эси бузулат. Оорулуу 
кичинекей баланы туурап, чыйылдап сүйлөп, чырланып, оюнчук менен алаксыйт, 
өңүн бузат. Айрымдар (көбүнчө кылмышкерлер) кем акыл өңдөнүп көрүнүп, 
манжаларын санай албайт, көзүнүн жана чачынын түсүн билбейт, белгилүү -эле 
буюмду тааныбайт. Айрым учурда сезүү органдары бузулат. Ооруну сезүү күчөйт, 
кээде сезбей калат, убактылуу сокур, дүлөй болуп, жөөлүп, калчылдайт. Жүрөк-
кан тамыр системасы, дем алуу жана башка органдары бузулат. Кээде шал 
болгонсуп жатып калат, тилин чайнабайт, окшуп кусат, эти ысышы, ичи өтүшү 
мүмкүн. 
Мүнөздүн И-лык өзгөрүшүнө өтө эмоциялуу киши туш болот. Алар бир аз себеп 
болсо эле ыйлап, каткырып күлүп, кийимин тытып, кыйкырып, чаап жибериши да 
мүмкүн. Алар өтө ишенчээк болот, дайыма өзүнө көңүл буруп турууну талап 
кылат. 
И-ны психотерапиялык жол менен дарылайт. Дары физиотерапия, санаторий, 
курортто дарылоо менен айкалыштырылат. Баарыдан мурда психиканы 
жабыркатуучу таасирди жоготуу зарыл. 
Алдын алууда бала күнүнөн өзүмчүл кылбай, өтө эркелетпей туура тарбиялоонун, 
организмди чыңдоонун мааниси чоң. 
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ИТИЙ — организмде Д витамини жетишпегенде фосфор-кальций алмашуунун 
бузулуусунан болгон оору. Көбүнчө 2—3 айдан 2 — 3 жашка чейинки балдар 
ооруйт. 

  
Итий менен ооруган баланын 
омуртка тутумунун кыйшайышы. 

  
Итийдин оор түрү менен жабыркаган 
бала. Буттары X сымал кыйшайган. 
 
И-ге демейде ара төрөлгөн, начар, тежемел багылган балдар учурайт. Бала туура 
эмес тамактандырылса, начар багылса, таза абада жана күндө аз болсо И. болот. 
Мындан тышкары баланын түрдүү оору менен көп оорушу, кош бойлуу эненин 
туура эмес эс алышы жана тамактануусу түрткү болушу мүмкүн. Бул учурда 
фосфор жана кальций минерал туздарынын алмашуусу абдан бузулат. 
Кальцийдин ичегиде сиңбей жана сөөктө чогулушу бузулуп, сөөк тканынын 
ичкеришине жана жумшарышына, нерв системасынын, ички органдардын 
ишинин бузулушуна алып келет. И. менен ооруган балдар коркок болуп, 
чыргоолонот, начар уктайт, өтө терчил болот (тамактанып жатканда бети, 
уктаганда башы тердейт), тердеген жери кычышып, башын жаздыкка сүргүлөйт, 
желкесинин чачы түшүп, такыраят. Курсагы чоңоёт, ичи катат же өтөт. 
Булчуңдарынын тонусу начарлайт, кеч отуруп, кеч басат. Кийинчерээк сөөк 
системасында өзгөрүүлөр байкалат. Эмгеги кеч катат; башы чоңоюп, кежигеси 
жалпаят, төбө жана маңдай сөөктөрү өсүп, чекеси томпоюп калат. Сөөктүн 
жумшарышы жана булчуң ишинин бузулушунан көкүрөгүнүн формасы өзгөрөт. 
Тиши кеч жарылып, туура эмес чыгат. Отура баштаганда омуртка тутуму 
кыйшаят, буттары «X» же «0» формасында ийреет. И. менен ооруган балдарга 
түрдүү жугуштуу оорулар тез жугат. Көп учурда И. оорусуна ата-энелер көп көңүл 
бурушпайт же врачтын көрсөтмөлөрүн так аткарышпайт. Бул омуртка тутумунун 
жана буттун кыйшайышына, тамандын жалпайышына, жамбаш сөөгүнүн 
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бузулушуна алып келерин эстен чыгарбоо керек. Ошондуктан оору белгиси 
билинери менен врачка кайрылуу зарыл. 
И-ди алдын алууну бала курсакта кезде эле баштаган оң. Болочок эне таза абада 
көп болуп, туура эс алышы жана тамактануусу зарыл (к. Кош бойлуулук). Жаңы 
төрөлгөн балдарды И-ден алдын алууда эмчек эмизип, күн сайын денесин 
чыңдоочу көнүгүүлөрдү жасап, күнөстүү таза абада көп болушу талапка ылайык 
(к. Эмчектеги бала). Врачка баланы өз учурунда (ай сайын) көрсөтүп туруу керек. 
Врач жазында жана кышында кварц лампасы менен кактоону, балык майын 
берүүнү сунуш кылат. Керек болсо Д витаминин врачтын сунушу боюнча берип, 
дозасын эч качан көбөйтпөш керек. Себеби организмге Д витамини көп түшсө 
канда кальций туздары чогулат жана заара менен көп чыгарылат. Бул учурда 
жалпы организм ууланып, кан тамыр системасы, боор, бөйрөк жана ичеги-карын 
жолу жабыркайт (к. Гипервитаминоз). Дарылоодо Д витаминин башка дарылар 
менен кошо берүү, туура тамактандыруу чоң мааниге ээ. Керек учурда врач 
айыктыруучу гимнастика, массаж сунуш кылат.  
ИЧ АЛДЫРМА ДАРЫЛАР — ичегинин перистальтикасын күчөтүп, ичегини 
тазалоочу каражаттар. И. а. д. бардык ичегиге таасир этүүчү жана жоон ичегиге 
таасир этүүчү болуп бөлүнөт. 
Бардык ичегиге таасир этүүчү дарыларга туздар (магний жана натрий сульфат), 
кастор майы кирет. Туздуу И. а. д. сууда жакшы эрип, диссоциацияланатомиялык 
Андан пайда болгон иондор ичегиде начар сиңирилип, ичегиде осмос басымын 
жогорулатат. Натыйжада ичегинин ичиндеги суюктук көбөйүп, ичеги чоюлат. 
Ичегинин капталындагы рецепторлор дүүлүгүп, перистальтика күчөйт. 
Ошондуктан туздуу И. а. д. тез таасир берет. Бул дарылар ууланганда кеңири 
колдонулат. 
Жоон ичегиге таасир этүүчү дарыларга дары өсүмдүктөрдөн (крушина, 
александрия жалбырагы жана башка) алынган каражаттар кирет. Алардын 
негизги заттары — антрагликозиддер жоон ичегинин рецепторлорун 
дүүлүктүрүп, перистальтикасын күчөтөт. Ошондуктан булар ич дайыма катканда 
берилет. Таасири 8—10 сааттан кийин болот. Бирок, бул И. а. д-ды көп убакыт 
ичсе, тамак заттарынын сиңирилиши бузулуп, организм начарлайт. Аны менен 
бирге жоон ичегинин сезгичтиги бат начарлап, организм бул дарыларга көнүп 
калат. И. а. д-ды врачтын сунушу боюнча гана ичүү зарыл.  
ИЧЕГИ ИНФЕКЦИЯЛАРЫ — ооз аркылуу жугуучу, козгогучтары (негизинен 
бактериялар, вирустар) ичеги карында көбөйүп, бөлүнүп чыккан заттар менен 
сырткы чөйрөгө таралуучу жугуштуу дарттар. Аларга мисалы, дизентерия, ич 
келте, паратиф, вирустуу гепатит сыяктуу кеңири таралган оорулар кирет. 

Козгогучтардын булагы — оорулуу же бактерия алып жүрүүчү кишилер, ал 
эми сальмонеллёздор пайда кылган жана адатта тамак-аштан ууланган сыяктуу 
оорулар айбандардан (үйдө багылган малдан, сууда сүзүүчү канаттуулардан) 
жугат. Микроорганизмдер бөлүнүп чыккан заттар менен сырткы чөйрөгө 
таралып (жер кыртышында, сууга, жашылчаларга, үй эмеректерине), чөйрөнүн 
шартына (температурасына, нымдуулугуна жана башка) жараша бир нече күндөн 
бир айга чейин жашай берет. Кээ бир азыктарда (сүт азыктарында, килкилдекте, 
фаршта жана башка) ыңгайлуу температурада алар тукумдап көбөйөт. Ал кир кол, 
үй-тиричилик буюмдары (сүлгү, оюнчук, идиш- аяк жана башка) аркылуу жугат. 
Тамак-аш азык- тары, көбүнчө жуулбаган жашылча, кайнатылбаган сүт, чала 
бышкан же куурулган эт жана ошондой эле ачык көлмөдөгү сууну кайнатпай ичүү 
же булганч көлмөгө түшүү оору жуктуруунун бирден-бир жолу болуп эсептелет. 
Жайында чымын ооруну таратууда белгилүү роль ойнойт. 

Ичеги-карын дарттарынын клиникалык белгилери ар түрдүү. 
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Д и з е н т е р и я  болгон адам тамакка табити тартпай, башы, булчуңдары 
ооруп, алы кетет. Эти ысып, тез-тез ичи өтүп, бурап ооруйт, көбүнчө ириң, кан 
аралаш өтөт. Кээде жеңил ич өткөк түрүндө да өтүшү мүмкүн. Мындай учурда 
заңды бактериологиялык текшерүү менен гана диагноз коюуга болот. Жеткире 
дарыланбаган учурда Д. өнөкөт түрүнө өтүп кетиши мүмкүн, ошондуктан анын 
алгачкы белгилери билинер замат врач чакыруу зарыл. Адатта оорулуу 
ооруканага жайгаштырылат, бирок оору жеңил өтсө, үй шарты ыңгайлуу болсо 
(үйдө бала бакчага, яслиге бара турган балдар, ошондой эле тамак-аш жана ага 
байланышкан мекемелердин кызматкерлери жок болсо) үйдө дарыланууга 
уруксат берилет. Оорулуу үйдө дарыланса анын идиш-аяк, шейшептерин жана 
башка буюмдарын бөлүп коюп, үйдөгүлөрдөн оолак кармоо керек. Оорулууну 
баккан адам колун самындап таза жууп турууга тийиш. Бөлмөдө чымын болбошу 
керек. Оорулууну тез-тез жана аздан тамактандыруу зарыл; сүт, капуста, эт жана 
балыктын сорпо- сун, майлуу, куурулган жана татымалдары өткүр тамак-аш 
берүүгө болбойт. Тамак-аш суудан болуусу тийиш (эзиле бышкан күрүч, манна 
боткосу, эзилген быштак, үч күндүк кефир, илешкек сорполор). Мындай мүнөздөп 
тамак ичүү врачтын уруксаты менен гана өзгөртүлөт. Тамакты мүнөздөп ичүүнү 2 
айдан кем эмес сактоо зарыл. 

Ичкелтеде температура акырындап көтөрүлүп, бир нече күндүн ичинде 39—
40°Сге жетет. Башы ооруп, уйку качат, ич катат же өтөт, эстен танышы да 
ыктымал. 8—10 күндөн кийин кызамык пайда болот. Оору кабылдап кетиши да 
мүмкүн. 

П а р а т и ф  ич келтеге окшош, бирок жеңил өтөт. Ич келте менен ооруп 
айыккан киши ооруканадан чыккандан кийин 2—3 ай майлуу, куурулган жана 
татымалы өткүр тамак ичпей, диета сактоосу зарыл. Белок менен витаминге бай, 
жеңил сиңүүчү азыктар (майсыз эт же балыктан бууга бышырылган тамак-аш, 
быштак, кефир, жашылча-жемиш) сунуш кылынат. 

И. и. менен ооругандар диспансердик байкоодо болот. Оорунун алдын алуу 
үчүн өздүк гигиенанын, тамак-аш даярдоо жана сактоо эрежелерин билүү керек, 
жашылча, мөмө-жемиштерди жакшылап жууп, ачык көлмөлөрдөгү сууну 
кайнатып ичүү зарыл, к. Тамак- аштан уулануу, Эпидемияга каршы чаралар. 
ИЧЕГИ-КАРЫНДАН КАН АГУУ, к. Кан агуу. 
ИЧЕГИНИН БУРАЛЫШЫ ичеги буралып же түйүлүп калганда, ичеги 
инвагинациясында, башкача айтканда ичегинин бир бөлүгү экинчи бөлүгүнө 
кирип калганда (негизинен жаш балдарда кезигет), ичеги бузулуп же кысылып 
калганда (ичегинин жабышып калышы, чуркунун кысылышы), ичегиде глисттер 
— мите курттар, бөтөн заттар же катып калган заңдын туруп калы- шынан болот. 
Ошондой эле ичегинин кыймылдоо функциясы (перистальтика) өтө бузулганда 
И. б. болушу мүмкүн. 
Анын өзгөчө формасы — тамак-аш өткөөлсүздүгү — узакка ачка болуп, аябай 
арыктап кеткен кишилер кыйындык менен сиңүүчү, кесек тамак-ашты көп 
жегенде болот. Мындай И. б. ичтин кокусунан катуу оорушу (дайыма же кезеги 
менен күчөп), курулдашы менен башталат. Ич көөп, жел жана заң чыкпайт; 
оорулуу адегенде ичкен тамагын, кийинчерээк сасык кусунду (заңдуу кусунду) 
кусат. И. б. Ленинград курчоодо калганда ал жерден алынып чыккан кишилерде 
көп байкалган. Балдардын ичеги инвагинациясында кан аралаш ич өтөт. Ал 
ичегинин катуу өзгөрүшүнө, жалпы организмдин абалынын оор бузулушуна 
(уулануу, суусуздануу) алып келет. Ошондуктан дарттын биринчи белгилери 
билинер замат тез жардамды чакыруу же оорулууну хирургиялык бөлүмгө 
жеткирүү зарыл. Врачка кечиктирип кайрылуу же өз алдынча дарылануу (ичке 
ысык басуу, клизма жасоо, ич алдырма дары-дармектерди колдонуу жана башка) 
өлүм коркунучун туудурат. 
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И. б-н алдын алууда аны пайда кылуучу дарттардан өз мезгилинде дарылануу 
менен туура тамактануунун мааниси чоң. Узакка ачка болуп арыктаган кишилер 
жеңил сиңүүчү тамакты суюк түрдө, аз-аздан кабыл алуусу керек. 
ИЧЕГИНИН ТҮИҮЛҮШҮ, к. Ичегинин буралышы. 

 
 Ичегинин буралышы: 1—2—ичегинин түйулүшү; 3—ичегинин ичегиге 
кирип калышы (инваги- нация). 
 
ИЧИЛҮҮЧҮ СУУНУ ЖУГУШСУЗДАНДЫРУУ — тиричиликке керектелүүчү жана 
ичилүүчү суудагы оору козгогучтарды жок кылуу, ичеги карын инфекцияларын 
алдын алуу максатында жүргүзүлүүчү санитария-техникалык чаралар. Ал 
химиялык (хлор, озон, йод, күмүш иону жана башка) же физикалык (кайнатуу, 
ультракызгылт көк нурлар, ультра үн, гамма нуру менен таасир этүү) жол менен 
ишке ашырылат. Химиялык ыкмалардын ичинен сууну хлорлоо кеңири 
колдонулат. Сууну озон менен байытууда суу жугушсузданат, түссүздөнөт, 
ошондой  эле начар жытын кетирет. Озон суунун булганган деңгээлине жараша 
кошулат, анткени озон көбүрөөк кошулса анда сууда өзгөчө жыт пайда болуп, суу 
жүргүч куурларды дат басып кетет. Гигиеналык жактан сууну озон менен 
байытуу мыкты ыкмалардан болгондуктан келечекте кеңири колдонууга 
мүмкүндүк бар. 20-кылымдын башында суу бром, йод бирикмелери менен 
жугушсуздандырылган, азыркы мезгилде мындай ыкма калк аз жайгашкан 
жерлерде жана богок оорусу таралган райондордо гана колдонулууда. Химиялык 
заттарды жекече да колдонсо болот. Ага ылайыкташтырылган препараттардын 
— бактерициддин таасири өтө күчтүү жана 30 мин. ичинде эле сууну 
жугушсуздандырат, адамга зыянсыз, көпкө сакталуудан касиетин өзгөртпөй сууда 
бат эрийт. Аларга пантоцид кирет, анын 1 таблеткасында 3 мг активдүү хлор 
болуп, жарым саатта 750 мл тунук, түссүз сууну жугушсуздандырат; ал эми өтө 
кир сууга 2—3 таблетка салуу керек. 
Андан башка сууну жеке жугушсуздандыруунун таралган физикалык жолу — 
кайнатуу. Мында суулардагы бактериялар, вирустар, бактериофагдар, 
антибиотиктер жана башка биологиялык факторлор жок болуп, анда эриген 
газдар бөлүнөт, суунун шордуулугу азаят, даамы бузулбайт. 
ИЧ КАТУУ — узакка (48 сааттан ашык) заңдабай калуу; маалы менен ичеги 
арылбай, кыйналып заңдо ошондой  И. к. көптөгөн оорулардан, айлана-чөйрөнүн 
зыяндуу таасиринен, начар тамактануудан келип чыгат. Дени соо адамдардын 
заңдоосу алардын тамактанышына, жашоо шартына жана көнүмүш адатына 
жараша ар кыл болот. Көпчүлүк адамдар суткасына бир жолу заңдашат. И. к. 
көбүнчө аялдарда, улгайган адамдарда кездешет. Ал ичегинин ишин нервдик 
жөнгө салуу начарлоодон, туура эмес тамактануудан, борбордук нерв 
системасынын кээ бир ооруларында, кыймылсыздыктан, ичегинин 
сезгенишинен, жоон ичегинин тубаса начар өөрчүшүнөн (аномалиясынан), 
механикалык, эндокриндик (калкан сымал, бөйрөк үстүндөгү, жыныс 
бездеринин) жана психикалык, ошондой  эле денедеги туз жана суу алмашуунун 
бузулушунан жана башка болот. И. к-нун пайда болушуна шарттуу жана шартсыз 
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рефлекстердин, ички бездердин начарлашынын жана башка факторлордун да 
мааниси чоң. Ал өз алдынча оору же башка оорунун белгиси болушу мүмкүн. 
Анын катуу кармаган жана өнөкөт түрлөрү бар. Тамактануунун бузулушунан И. к. 
көп кезигет. Ага узак убакыт бир түрдүү тамактануу, аз кыймылдоо жана тиштин 
начарлыгы, суюктукту аз ичүү себеп болот. 
И. к-нун белгилери өтө ар түрдүү. Ал оорунун себептерине жана өөрчүшүнө 
жараша болот. Кээ бирөө 3—4 күндө бир заңдаса, кээ бирөөнүкү жумалап созулат, 
ал эми кээ бир учурда жарым айлап барат. Кээде күнүгө заңдаган менен заң 
кыйналып, аздан чыгат да, адам канааттанбай, кандайдыр бир мүчүлүштүк 
сезилип турат. И. к-да заң катуу, кургак, койдун корголундай болуп чыгат, ич 
ооруйт же көөп чыгат; адамдын иреңи кубарып, саргыч тартып, тил кургап, 
көөнөрүлөнүп турат, көңүлү чөгүп, тамакка табити тартпай, уйкусу качып, 
чыйрыгып, буту-колу чымырайт. Кээде жүрөк дикилдеп, демигет. 
Дарылоо негизги себептерине жараша жүргүзүлөт. Эгер туура эмес 
тамактануудан болсо азык заттын мүнөзүн өзгөртүү зарыл. Тамактын составында 
бүкүлү клетчаткалар көп болуп, суюктукту көп (1,5—2 л) ичүү талапка ылайык. 
Ич алууну күчөтүүчү тамак-аштар: кымыз, ачыган айран, жемиш ширеси, кесек 
ундан бышырылган нан, кара өрүк, кургатылган жемиш кагы жана башкалар 
сунуш кылынат. Маалы менен заңдоону адатка айландыруу жакшы. И. к-ну 
дарылоодо өтө кылдаттык керек. Жоон ичегиге түрдүү дары чөптөр менен 
микроклизмалар жасаса болот. Витамин менен дарылоо, психотерапия, 
айыктыруучу физкультура сунуш кылынат. Жалал-Абад, Жермук, Боржоми, 
Ессентуки жана башка курорттордо дарыланса болот. 
Ичтин катышын алдын алуу ар кимдин колунан келет, ал адамдын жашоо 
шартына тыгыз байланыштуу. Баланы дайыма бир убакта күлтүккө отургузуу, 
заңдоо учурунда оюнчук же сөзгө алаксыбоосуна көз салуу керек. Кызыктуу ишке 
алаксып заңдоону токтотуу туура эмес. Дааратканада отуруп окууга же тамеки 
тартууга болбойт. Бирдей убакытта тамактануу, эртең менен жакшылап тамак 
ичүү, ар дайым тамак-аш рационуна жашылчаларды (сабиз, кызылча, туздалган 
же чийки капуста, помидор, бадыраң, баклажан, кабак, ашкабак, гүлдүү капуста), 
мөмө-жемиштерди (өзүн же алардын маңызын), сүт, айран азыктүлүктөрүн, 
өсүмдүк майын, бал кошуу зор мааниге ээ. Айрым азык заттар (күрүч, быштак, 
курма, анар, кара мөмө, ачуу татымалдар) жана спирт ичимдиктери И. к-нун пайда 
болушуна жана анын өөрчүшүнө алып келет. Ар күнү эртең менен курсакка күч 
келтирүүчү көнүгүүлөрдү жасоо, жүгүрүү, жөө же велосипедде жүрүү, олтуруп 
иштегендер дене-бойду жазылтуучу көнүгүүлөрдү жасоосу ичегинин нормалдуу 
иштешине шарт түзөт.  
ИЧКЕ ИЧЕГИ — ичеги-карын жолунун бир бөлүгү. Ал карындан башталып, бир 
нече ийри-буйру түйүндөрдү түзөт да, ич көңдөйүнүн ортосунан орун алат. И. и-
нин узундугу  5—6 леге жетет. Ал ич көңдөйүнүн арткы бетине өзүнүн чычыркай 
майы аркылуу бекип турат. И. и. анатомиялык түзүлүшү боюнча үч бөлүктөн (он 
эки эли ичеги, ичке ичеги жана майлуу ичеги) турат. И. и-нин капталы түрдүү 
милдет аткара турган үч катмардан турат. Ички былжырлуу катмары көптөгөн 
майда түктөр менен капталган. Бул түктөр тамак маңызын сорот. Алардын 
түбүндө көп ичеги бездери жайгашат, ал бездер бөлүп чыгарган зилдердин жана 
ферменттердин таасири менен карында эрип үлгүрө албаган белок, май жана 
углеводдор толук ажырайт. И. и-нин былжыр челинде уу заттарды жана 
микроорганизмдерди жоготуп туруучу атайын лимфа түзүлүштөрү болот. 
И. и-нин ортоңку катмары сырткы жана ички булчуң талчаларынан турат. Булчуң 
талчалары ичкиси шакек сымал тегерек келсе, сырткысы узунунан кетет. Бул эки 
түрдүү булчуң талчаларынын жардамы менен И. и. толкун сымал жыйрылып 
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жана бошоңдоп, ичегини кыймылга келтирет (перистальтика). Ал эми И. и-нин 
сырткы бети жылтырак катмардан турат. 
ИЧ КЕЛТЕ, ПАРАТИФ — ичке ичегини сезгендирип, организмди жалпы 
ууландыруучу катуу кармама жугуштуу оорулар. Оорунун козгогучтары — 
бактериялар. Алар сырткы чөйрөнүн түрдүү шартына жана жугушсуздандыруучу 
заттардын таасирине туруктуу. Мисалы, сууда жана жер кыртышында 2 жума, 
жашылча-жемиштерде 10— 15 күн, май менен этте 1—3 айга чейин сакталат. 50° 
температурада ысытканда бир сааттан кийин, кайнатканда тез өлөт. И. к. оорулуу 
адамдан жана бактерияны алып жүрүүчүлөрдөн жугат. Козгогучтар оорулуу же 
бактерияны алып жүрүүчүлөрдүн заңы жана заарасы менен сырткы чөйрөгө 
чыгат. 
Соо кишилер булганган тамак-ашты жегенде, булганган сууну ичкенде же ошол 
сууга түшкөндө, көпчүлүк учурда бактерия алып жүрүүчүлөрдүн кир колу жана 
кээ бир үй буюмдары аркылуу жугат. Жылуу мезгилде чымындар аркылуу да 
таралышы мүмкүн. Козгогуч ооз аркылуу ичке ичегиге кирип, анын былжыр 
челинде өсүп, көбөйүп, канга өтөт. Оорулуунун каны бүт денеге тарап, 
организмди ууландырат. Андан кан тамырлар, өзгөчө нерв системасы жабыркайт. 
Оорунун жашыруун мезгили 3—21 (көбүнчө 10—14) күнгө созулат. 
Оору акырындык менен башталат. Бүт денеси шалдырап, алсызданат, уйкусу 
качып, тамакка табити тартпай, ишке жөндөмү төмөндөйт. Дененин 
температурасы бирде төмөндөп, бирде жогору көтөрүлүп, 4—6-күнүндө 39— 
40°ка жетет. Айрым оорулуулар оору башталганда эле эсинен танат, жөөлүйт. 
Териси кургап кубарат, кармап көргөндө ысып турат. Оорулуунун ичи катат. 
Кээде суткасына 2— 3 жолу суюк өтөт. 8—9-күнү көкүрөк жана курсак терисинде 
майда кызыл тактар пайда болот. 
Паратиф ич келтеден айырмаланып, катуу кармайт, көп учурда жогорку дем алуу 
органдары сезгенет (жөтөлөт, мурун бүтөт, тамак ооруйт); кээде суусайт, кускусу 
келип кусат, ичи ооруп өтөт. 
Ооруну ооруканада гана толук дарылоого болот. Ооруканадан айыгып чыккандан 
кийин участкалык врачтын кароосунда болуп, 2—3 айга чейин врачтын 
көрсөтүүсү менен мүнөздөп тамактануу талапка ылайык. Майлуу, куурулган, 
өткүр тамак жешке болбойт. Бууга бышырылган эттен даярдалган азыктар, 
кефир, быштак, витаминдүү жана маңыздуу жашылча-жемиш ширелери сунуш 
кылынат. 
Оорунун алдын алуу үчүн оорулууну жана бактерия алып жүрүүчүлөрдү өз 
убагында таап, дарылоо; оорулуу жаткан бөлмөлөрдү дезинфекциялоо; оорулуу 
менен бирге болгондорду (үйбүлөө мүчөөлөрү) лабораториялык текшерүүдөн 
өткөзүү жана аларды 21 күнгө чейин медициналык байкоо жүргүзүү зарыл. 0. эле 
өздүк жана коомдук гигиена эрежелерин туура сактоо: тамак ичерде колду 
самындап жууп, жашылча жемишти ысык сууга жууп жеп, сүттү жана сууну 
кайнатып ичүү, чымынга каршы күрөшүү, короо жайларды таза кармоо оорунун 
алдын алууда мааниси чоң.  
ИЧ КИЙИМ терини май менен терден тазалап, механикалык урунуулардан 
сактайт жана жылуулук берүү процессин жөнгө салат. И. к. териге тийип 
тургандыктан ал тигилүүчү кездеменин физикалык жана химиялык сапатына бир 
топ талаптар коюлат. Ал нымды жакшы сиңирүүгө, абаны өткөрүүгө тийиш. 
Кездеменин аба өткөргүчтүгү денени желдетүү жана терди буулантуу үчүн зарыл. 
И. к. же кийим өзүнөн ным, аба жана буу өткөрө алса, анда кийимге сиңген ным 
бат бул анатомиялык организмдин түрдүү функциялык абалы, иштин мүнөзү, 
климаттык шарттар эске алынып, ар кандай жылуулук сактоочу кездемелерден 
тигилген И. к-дерди колдонуу керек. И. к. табигый жана химиялык буладан 
даярдалган текстиль жана трикотаж кездемелерден тигилет. Трикотаждан 
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тигилген И. к. өзүнө нымды көбүрөөк сиңирет, абаны, нымды жакшы өткөрөт, ал 
эми кендир, кебез кездемелерден тигилген И. к. бардык гигиеналык талаптарга 
жооп берет. Кебез кездемеден тигилген И. к. жылуулукту жакшы сактагандыктан 
көбүнчө суук мезгилде кийүүгө ылайыктуу. Кендирден даярдалган И. к-ди жылуу 
мезгилде кийсе болот. 
И. к-ди даярдоодо химиялык булалар кеңири колдонулууда. Жасалма жол м-н 
алынган вискоза (целлюлозанын негизинде) жана синтездик буладан даярдалган 
И. к-дер да гигиеналык талапка туура келет. Трикотаж И. к. жана капрон 
байпактар кийип жүргөн мезгилде бат булганат да аба өткөргүч, ным сиңирүү 
касиетин жоготуп, териде оору козгогуч микроорганизмдердин (бактерия, 
грибок) өсүшүнө шарт түзөт. Хлоринден даярдалган И. к. дарылоочу максатта 
пайдаланылат. И. к. денени желдетүүгө, эркин кыймылдоого, оңой кийип, чечүүгө, 
дем алуу, кан жана лимфа айланууга тоскоол болбоого тийиш. И. к. тигилүүчү 
кездемелер жумшак, дене тердегенде жабышпагандай болушу зарыл. Жайында 
кийилүүчү И. к. кенен тигилгени оң. И. к-ди жумасына 1 жолу алмаштырып, 
байпактарды күнүнө жууш керек. И. к-ди шордуу сууга самын менен жууп, муздак 
сууга чайкаганда, самыны кетпей калат. Сууну жумшартуу үчүн ага ичилүүчү жана 
кир жуугуч соданын аралашмасын (1 л сууга 1 чай кашык) же нашатырь спиртин 
(1 л сууга 1 чай кашык) кошуу керек. Жүн жана жибек кездеме катуу ысуудан 
жана жегичтен бузулат. Жасалма жибекти (вискоза) абайлап, катуу толгобой 
жууш керек. Синтездик була (капрон, лавсан) ысык сууга жуулса, буюмдун 
формасы бузулат. Аларды температурасы 60°тан ашпаган сууга жууп, анча ысык 
эмес үтүк менен үтүктөш керек. 
Балдардын ич кийими. Баланын анатомия-физиологиялык өзгөчөлүктөрү эске 
алынып, И. к-ге өзгөчө талап коюлат. Алар жылуу, тери дем алгандай, 
организмдин зат алмашуусуна тоскоол болбогондой болуусу зарыл. Баланын 
териси назик, ырбаак жана терчил болот, ошондуктан аны тигүүдө кездемени 
ылайыктап тандоо, терди өзүнө жакшы сиңирип жана тез бууландыруучу, абаны 
жакшы өткөрө турган кездемелер сунуш кылынат. Ал табигый буладан өңү 
өчпөгөн, түсү назик, борпоң токулган кездеме — креп, мадаполам, вольта, батист, 
момозий жана пахта буласынан токулган трикотаждар ылайыктуу. Синтездик 
буладан даярдалган кездемеден балдар И. к-н тигүүгө болбойт. Алар ыңгайлуу, 
кенен, баланын денесин кыспай, одуракай тигишсиз, бала оңой кийип, жеңил 
чечкендей болгону оң. Баланын жашына карата И. к-дин формасы жана түрү ар 
кандай болот. Төрөт үйүндө бала төрөлөр замат аны стерилденген жалаякка ороп, 
2 саат өткөндөн кийин жеңил, боору ачык көйнөк менен момозийден тигилген 
жеңил узун көйнөк кийгизилет, бутун жалаякка оройт. Кийин жалаяктын ордуна 
туюк шым кийгизүү оң. Балага 8—9 ай болгондо боору ачык көйнөктүн ордуна 
боору туюк көйнөк кийгизсе болот. Кыздарга 2 жашка чыкканга чейин жеңи жок 
же кичинекей жең салып, ал эми ушундай эле жаштагы же андан улуураак эркек 
балдарга жең салып, алды топчулама ич кийим тигүү керек. 
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 Балдар ич кийиминин ар кандай 
түрлөрү. 
 
Кыш, жаз мезгилинде И. к. баланын денесин толук жаап турушу зарыл. Бул 
баланын тыш кийимдерин булгануудан сактайт жана бала жылуу жүрөт. К. 
Эмчектеги бала. Мектепке чейинки балдар, Кийим, Мектеп жашындагы балдар 
макалаларын.  
ИЧКИ ООРУЛАР — дем алуу, тамак сиңирүү органдарынын, жүрөк-кан тамыр 
системасынын, бөйрөктүн эндокрин бездеринин жана башка оорулары. И. о-ды 
аныктоодо тыңшоо, кармалап көрүү, оорулууну сурап билүү жана башкадан 
тышкары татаал биохимиялык жана аспаптык диагноздоо ыкмалары (мисалы, 
эндоскопия) колдонулат. Дарылоону терапевт-врач жүргүзөт. Дарылоодо 
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негизинен дары-дармек, мүнөздөп тамактануу, айыктыруучу физкультура, 
санаторий-курорттук дарылоо жана башка пайдаланылат. 
И. о-дын пайда болуу себебин, өөрчүү механизмин изилдөөчү жана аларга диагноз 
коюу, алдын алуу, дарылоо жолдорун иштеп чыгуучу клиникалык дисциплина да 
И. ошондой  деп аталат. И. ошондой  боюнча багытка негиз салуучулар Гиппократ, 
Гален, ИбнСина жана башка болгон. 19-кылымдада патанатомия, патфизиология, 
бактериология жана башканын жетишкендиктери, оорулууну изилдөө 
методдорун иштеп чыгуу анын өсүшүнө түрткү берди. Россияда аны 
негиздөөчүлөр М. Я. Мудров, С. П. Боткин, Г. А. Захарьин, 
А. А. Остроумов болгон. И. о-дын негизги бөлүмдөрү: гастроэнтерология, 
гематология, кардиология, неврология, пульмонология жана башка, к. Терапия. 
ИЧКИ ОРГАНДАР негизинен көкүрөк жана ич көңдөйүндө жайгашат. Ага тамак 
сиңирүү системасы, дем алуу системасы жана заара-жыныс системалары кирет. 
Бул органдардан турган ар бир система кишинин жашоосу үчүн эң керектүү 
болгон белгилүү функцияны аткарат. Тамак сиңирүү системасы белгилүү 
органдардан (тиш, тил, шилекей бездери, кулкун кызыл өңгөч, карын, ичке ичеги 
жана жоон ичеги, боор, уйку бези) туруп, киши тамактанган азыктарды майдалап, 
химиялык жактан иштетет, сиңирет жана сыртка бөлүп чыгарат. 
Дем алуу органдары (мурун, мурундун кошумча кобулдары, кулкун, көмөкөй, 
кекиртек, бронхтор жана өпкө) кычкылтекти ткандарга жеткирип, ал эми алардан 
көмүр кычкыл газды сыртка бөлүп чыгаруу милдетин аткарат. 
Заара-жыныс системасы болсо заара жана жыныс органдарынан турат. Заара 
органдарына бөйрөк, заара агуучу түтүктөр, табарсык жана заараны сыртка 
агызуучу түтүк кирет. Бул органдардын негизги милдети — алгачкы жана 
акыркы заараны пайда кылып, аны сыртка бөлүп чыгаруу. 
Жыныс органдары эркектики жана аялдыкы болуп экиге бөлүнөт. Жыныс 
органдары кишинин тукумун сактап калуу (көбөйүү) милдетин аткарат.  
ИЧКИ ОРГАНДАРДЫН ТҮШҮШҮ — бир же бир нече ички органдын кадимки 
калыбынан төмөн жайгашуусу. Демейде карын, ичегилер, бөйрөк, боор, көк боор 
түшөт. И. органдардын  т-нө ич жана жамбаш булчуңдарынын начарлашы, ички 
органдарды бириктирүүчү байламтанын бошоңдошу себеп болот. Аялдардын 
ички органдары көп түшөт. Ага дайыма ичке күч келтирүү, өтө арыктоо, төрөттөн 
кийин оор жумуш жасоо түрткү болот. Ылдыйлап кеткен ички органдын иши 
бузулат (тамакка табити тартпай, жүрөгү айланат, кекирет, зарна болуп, ич 
катат), башы ооруйт, алы кетет. 
Карын жана ичегиси түшкөн оорулуу туруп турганда ичи сыздап, төмөн жагы 
тартышып ооруйт, жатканда, өйдө көтөргөндө басаңдайт; бөйрөк түшкөндө бел 
ооруйт. 
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Ички органдар: 1—коко; 2—калкан бези; 3—кекиртек (трахея); 4,20—опкө; 5—жогорку көңдөй вена; 
б—толто; 7—жүрөк проекциясы (пунктир сызык менен берилген); 8— боор эт проекциясы (кызыл 
сызык менен берилген); 9— плевра чеги (көк сызык менен берилген); 10— кабырганын догосу; 11—
боор; 12—өт баштыгы; 13, 23, 25, 31—жоон ичеги; 14— мөөн; 15—аппендикс — курт сымал өсүндүнүн 
проекциясы (пунктир сызык менен берилген), 16, 24—ичке ичеги; 17—акырек; 18—далы; 19—
кабыргалар; 21—көк боор; 22—карын; 26—бөйрөк үстүндөгү без; 27—уйку без; 28—бойрок; 29—заара 
агуучу түтүк; 30—жамбаш; 32—көтөн чучук; 33—кулкун; 34. 35—кызыл өңгөч; 36—куймулчак; 37—
чычаң; 38—арткы тешик. 
 

 
www.bizdin.kg

303



И. ошондой  т-н алдын алууда гигиена жана тамактануу режимин сактоо, тамакты 
ашык ичпей, ичти катырбоо, физкультура жана спортко катышуу ' чоң 
мааниге ээ. Оорулууну врач дарылайт. Айрым учурда бандаж кийүү, ич 
булчуңдарын чыңдоочу гимнастика жана башка сунуш кылынат.  
ИЧКИ СЕКРЕЦИЯ БЕЗДЕРИ, к. Эндокрин системасы.  
ИЧ КӨБҮҮ (метеоризм) — ичегилерде газдын ашыкча чогулушу. Соо кишинин 
карыны менен ичегисинде бир аз газ болот. Ал ичегинин тонусу жана 
жыйрылуусу (перистальтика) үчүн керек. Газ карынга абаны көп жутканда келет 
(к. Аэрофагия) жана ичегиде химиялык реакциянын, ферменттик процесстердин 
негизинде пайда болот. Газдын өлчөмү тамактын мүнөзүнө, кишинин 
кыймылына жана башка жараша болот. Углеводу көп тамак (буурчак, фасоль, кара 
нан жана башка) менен тамактанганда дени соо кишилердин да ичи көбүшү 
мүмкүн. 
И. к. көп оорулардын (ич катуу, невроз, колит, перитонит, ичегинин буралышы 
жана башка) белгиси болушу мүмкүн. Гастрит, панкреатит, холециститте да ич 
көбөт. Кишинин нормадагы микроб флорасы (к. Кишинин микробдуу флорасы) 
бузулганда ичегиде ириңдөө жана ачуу процесси жүрүп, газдын бөлүнүшүн 
күчөтөт. И. к-дө ич курулдайт, толгоп ооруйт, кекирет, ыктытып, газ чыккандан 
кийин оору басылгансыйт, кээде ич өтөт, кайра ич катат. 
Ич көпкөндө врачка кайрылуу керек. Дени соо кишинин ичи көпсө атайын 
дарылоонун кажети жок. Тек гана тамактанууда жаңы нанды, таттууну, буурчак, 
картошка, газдуу суусундуктарды азыраак, белоктуу — эт, балык, быштак, 
жумуртка жана башка азыктар пайдалануу сунуш кылынат. И. к-дө себебине 
жараша ар кандай газ чыгаруучу дарыларды колдонуп, негизги ооруну дарылоо 
керек. 
И. к-нү алдын алууда тамактануу режимин сактоо, физкультура жана спортко 
катышуунун мааниси чоң. Жүрөк-кан тамыр оорулары, айрыкча стенокардия 
менен ооругандар И. к-гө өтө маани бериши зарыл. Себеби газдан ичеги көөп, 
жүрөктүн кан тамырларынын спазмына түрткү болот.  
ИЧ ӨТКӨК — тез-тез суюк заңдоо. И. ө. өз алдынча оору болбостон, ал көптөгөн 
патологиялык процесстердин белгиси катары пайда болот. Анын пайда болушуна 
катуу кармаган жугуштуу оорулар, мисалы, дизентерия, тамак-аштан уулануу, ич 
келте, холера, ичегинин өнөкөт сезгенүү оорулары (энтероколит, колит жана 
башка); ошондой  эле карындын, уйку безинин маңызы, өт жетишсиз болгондогу 
тамак сиңирүүнүн бузулушу, ичегилердин начар иштеши себеп болот. Айрым 
кишилерде катуу кайгыруудан, коркуудан, кээ бир тамак-ашты (сүт, жумуртка, 
жашылча-жемиш) сиңире албоодон да болот. И. ө. организмден уулуу заттарды, 
оору пайда кылуучу микроорганизмдерди, чирик продуктуларды жана башка 
бөлүп чыгарып, организмдин коргонуу реакциясы болуп саналат. 
И. ө. лабораториялык, бактериологиялык, рентгендик жана эндоскопиялык 
изилдөөлөр менен аныкталат. Ошондуктан И. ө-тө эртерээк врачка кайрылып, 
оорунун белгилерин, өзүнүн абалын так, толук айтып берүү маанилүү. Көбүнчө 
оорулуулар ооруканага жаткандан коркуп, оорунун белгилерин толук айтышпайт, 
врачка убагында кайрылбайт. Оорулуу айланасындагыларга жуктуруу 
коркунучунда же аны ооруканада дарылоо зарыл учурда гана ооруканага 
жаткырылат. Диагноз коюлганга чейин оорулууну өзүнчө бөлмөгө жаткырып, 
идиш-аяк, сүлгүсүн бөлүп, майлуу тамактарды, жемиш, сүт бербөө керек. Өз 
алдынча дарыланып, антибиотиктерди колдонуу оорунун белгилерин 
чаташтырып, туура диагноз коюуга тоскоол болот жана анын кабылдоосуна алып 
келет. И. ө-түн алдын алууда тамактануу режимин туура сактоо, тамакты жакшы 
бышырып, шашпай, майда чайнап жеш талапка ылайык. Өздүк гигиенаны, идиш-
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аякты таза кармоо, тишти таза сактоо, ичеги-карындын оорусун алдын алуу жана 
дарылоо зарыл.  
ИЧТИН КАТУУ КАРМООЧУ ООРУСУ — тезинен хирургиялык жардам талап 
кылынуучу ар түрдүү оорулар. Буларга карындын жана он эки эли ичегинин 
жарасы, аппендицит, ичегинин түйүлүшү, боор жана өт жолдорунун оорулары 
жана башка кирет. Бул оорулардын негизги белгиси: ич катуу ооруп, кээ бир 
учурда бычак менен сайгандай сыздайт. Оорунун мындай түрү өзгөчө карын же 
он эки эли ичегинин жарасында байкалат. Аппендицитте — ичтин оорусу 
акырындык менен башталып убакыт өткөн сайын күчөйт. Ичегинин түйүлүшүндө 
ич катуу бурап ооруп, бирде басаңдап, кайра кайталап турат. Бул оорунун айрым 
түрүндө, мисалы, заара жолунун таш оорусунда же өпкөгө суук тийгенде, 
миокарддын инфарктында операция жасалбайт. Ооруну врач гана так жана туура 
диагноз коюп, дарылай алат. Айрым учурда оорулуу өз алдынча же бирөөнүн 
айтуусу боюнча дарылануусунун натыйжасында ооруну күчөтүп алышы 
ыктымал, бул операциянын кечигип жасалышына алып келет. Мындай көрүнүш 
көбүнчө жаш балдарда болот. Алардын ата-энелери көбүнчө балдарын киренелеп 
же болбосо киндиги түйүлүп калды дешип, ичине жылыткыч коюп же ар кандай 
дарыларды колдонушат. Мунун натыйжасында оору өтүшүп, ал түгүл оорунун 
белгилери өзгөрүп, ооруга так диагноз коюуну кыйындатат. 
Эгерде ичтин катуу оорушу аппендицит, карындын жарасы, ичегинин түйүлүшү 
жана башка оорулардын белгиси болуп, операция кечиксе, оорулуунун абалы 
кыйындайт. Оорулуу ичи катуу ооруй баштаганын сезери менен врачка 
кайрылуусу зарыл. 
ИШЕМИЯ — орган же тканды кан менен камсыз кылуучу артериянын ичкериши 
же бүтөлүп калышынан ошол жерге кандын жетишсиздиги. И. киши коркуп кетип 
артерия рефлекстик спазм болгондо, суук, оору, химиялык заттар (адреналин, 
эрготин жана башка), биологиялык дүүлүктүргүчтөр (бактериялар, токсиндер) 
таасир эткенде, артерия тромб же эмбол менен бүтөлүп калганда (к. Тромбоз, 
Эмболия), артерияны сезгенүү процесси же шишик басып калганда болот. Ал 
жерде кычкылтек жетишсиздиги (гипоксия) болуп, функциясы бузулат, ооруйт. 
Артериянын спазмында некроз болушу мүмкүн. Нерв системасы жана жүрөк 
булчуңу И-ны өтө сезгич келет.  
ИШЕНДИРҮҮ — дарылоо максатында врачтын бир же бир нече ноокаска 
көрсөткөн психикалык таасири. И. психотерапиянын бир түрү болуп саналат, 
башкача айтканда психологиялык ыкманын жардамы менен сакайтуу максатын 
көздөйт. Бул ыкманы колдонуу үчүн ноокастын өзгөчөлүгүн, мүнөзүн, дартын 
жакшы билүү зарыл. Адамдардын ишеними ар башка, дарылоо алардын жогорку 
нерв системасынын өзгөчөлүгүнө да байланыштуу. Айрыкча эмоциялык жактан 
туруксуз, ишенчээк алсыз, өтө чарчап-чаалыккан адамдар тез ишенет. И. 
ноокастын каалоосуна, даярдыгына жана врачтын мамилесине жараша да болот. 
Й. түздөн-түз (сөздүн таасири менен) жана кыйыр (кандайдыр бир дары, 
процедура жана башкалардын пайдалуулугуна ишендирүү) болуп бөлүнөт. И. 
адам ойгоо турганда жана гипноздук уйку убагында жүргүзүлөт. Гипноз — 
ишендирип уктатуу. Уктатуу үчүн тынчтандыруучу ыкма (жарыкты бүлбүлдөтүү, 
жеңил сылоо жана башка) колдонулат, ал ноокас үчүн атайын тандалып алынган 
сөздөр менен коштолуп туруу керек. Бара-бара адам талыкшып уктап калат. 
Буйрук берүү менен, мисалы, «Уктаңыз» деп айтып уктатууга да болот. Гипноз 
өткөрүлүүчү кабинеттин ыңгайлуу шарты: бөлмөнү караңгылоо, ыңгайлуу 
мебель, бейпилдик жана башка чоң мааниге ээ. 
Гипноздоонун узактыгы ар кандай: 1) жеңил гипноз — адам үргүлөйт, көшүлөт, 
чыкый салмактанып, булчуңдар бошойт. Бул стадияда ноокас жанындагылар 
менен байланышын үзбөйт жана сөз таасирине азгырылбайт; 2) орто гипноз — 
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жаны жер тартып уйкусу келет, уйку-соонун ортосунда бардыгын угуп жатат, 
бирок жооп бере албайт. Таасирге багынат да, кыймыл-аракети токтойт; 3) терең 
гипноз — терең уйкуга кетип, айланасындагыларды укпай калат, ойгонгондон 
кийин эчтеме эстей албайт. Гипноз невроз оорулууларды, аракечтерди, 
баңгилерди дарылоодо жана ички органдарды, нервди жөнгө салууда колдонулат. 
ИШЕНИМ ООРУЛАРЫ — бирөө же өзүн өзү ишендирүүдө пайда болгон жаңылыш 
сезим. Ал тынчы жок, коркок, өзүн өзү аңдып курулай шектенген адамдарда 
болот. Дайыма жүрөк заада болуу, оорулуумун деп ойлой берүү, төшөктөгү оор 
ноокастан сестенүү, бирөөнүн капысынан катуу ооруга чалдыгуусу же өлүмү 
жөнүндөгү кабар, врачтын айтканын туура эмес түшүнүү (ятрогения) жана башка 
себеп болушу мүмкүн. Бир канча убакыттан кийин ал адамда, анын оюнча, башка 
кишиден байкаган же билген оорунун белгилерине окшогон жагымсыз сезим 
пайда болот. Врачтык текшерүү анда мындай оору бар экенин далилдебейт, бирок 
чочулаганы, корккону басылбайт жана врачтын айткандарына ишенбейт. Ал ар 
кайсы врачтарга, адистерге кайрылат, өзүн өзү дарылоо менен алектенет. 
Түшүнбөстүктөн, жок ооруну өзүнө жабыштыруунун кесепетинен уйкусу, табити 
начарлайт, көңүлү чөгөт. Акыры чыныгы оорулууга окшоп калат. Бул этапта 
айрым организмдин функциялары бузулуп, абалы кыйындашы мүмкүн. Бул 
учурда врач-психиатр кийлигишүүгө туура келет. Мындай ноокас 
айланасындагылардан өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Эгер оорунун 
башталышында анын божомол ою менен талашууга мүмкүн болсо, кийин анын 
шектенүүсү күчөп кеткенде, аны ишендирүүгө аракеттенүү терс натыйжа бериши 
ыктымал. Ноокас көңүл бурбай, көз салбай жатат деп даттанып,) ачуулуу, жашык 
болуп кетет. Бул учурда оорулуунун жакын адамдары врачтын көрсөтмөлөрүн так 
аткарып, кылдат мамиле кылуулары зарыл. 
ЙОГДОР — «рухту жана денени азаптан арылтуу», ошондой  эле жалган сүйлөө 
жана башка жетишпегендиктер менен кемчиликтерден баш тартууга үйрөткөн 
байыркы Индия философиясынын бир агымын жактоочулар. 
Й. окуусу өзүн өзү ынандырууга, белгилүү бир кыймылсыз абалга келүүгө, дем 
алууну башкарууга, сезимин басаңдатып, өзүн өзү кыялдантууга, тамак-ашты 
чектөөгө жетишүүнү көздөйт. Мындай абалга жеткенде адам жагымсыз 
факторлордун таасиринен арылат имиш. Бул абалга жетишүү үчүн жаш кезинен 
баштап өмүрү өткөнчө татаал дене тарбиялык көнүгүүлөрдү так, туура аткарууга 
тийиш. 
Индияда Й-дун машыгуулары жана дарылоо максатындагы көнүгүүлөрү 
насаатчылардын көзөмөлүндө өткөрүлөт. Алар кылымдар бою жыйналган 
тажрыйбалардын негизинде окуучунун организминин абалына, ишине, 
тамактануусуна жараша көнүгүүлөр белгиленет. Ошондой эле жыл мезгили менен 
суткасы, ошол жердин климаты эске алынат. Азыркы медицинанын көз карашы 
боюнча И-дун көнүгүүлөрү физиологиялык жактан жеткиликтүү 
негизделбегендиктен адамга зыян келтириши мүмкүн. Айрыкча көнүгүүлөрдү өз 
алдынча жасоо өмүргө коркунучтуу. Көпчүлүк көнүгүүлөр эндокрин, жүрөк-кан 
тамыр жана борбордук нерв системасына, ошондой  эле ичеги-карын, бөйрөк, кан 
пайда кылуучу жана башка органдардын функциясына күчтүү таасир тийгизет. И. 
системасы боюнча дене тарбиялык машыгууну көзөмөлсүз жүргүзүү организмдин 
тиричилик аракетине тескери таасир тийгизүүсү мүмкүн. Айрыкча китептен окуп 
алып жасоо өтө коркунучтуу. Жүрөк-кан тамыр системасы, гипертония, 
атеросклероз менен ооруган жана улгайган кишилер көнүгүүлөрдү жасоо 
организмге залалын тийгизбей койбойт. й-дун эң көп таралган көнүгүүлөрүнүн 
бири — баш менен тик туруу. Мында омурткалары майып болушу, мээге кан 
куюлушу, көздүн тор кабыгынын сыйрылышы мүмкүн. Индия элинин байыркы 
маданиятынын көп кылымдан берки традициясын жана азыркы мезгилдеги 
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медициналык илимин урматтоо менен советтик медицина ден соолукту чыңдоо 
үчүн И. көнүгүүлөрүн жасоону тажрыйбалуу насаатчысыз сунуш кыла албайт. 
Азыркы илимдин маалыматтарына негизделип, советтик медицинада кабыл 
алынган дене тарбия системасы адамдын өсүшү үчүн шарт түзөт. 
 
 

К 
 
КАБЫЛ АЛУУ — объективдүү дүйнөнүн субъективдүү образын түзүүчү 
чындыкты чагылтуу процесси. К. а-нун бузулушу психикалык ооруларда 
кездешет. Анда кишилер, заттар менен окуялар оорулууга башкача көрүнөт.  
КАБЫРЧЫКТУУ ЧАКАЛАЙ (псориаз) — теринин көп жолугуучу жугуштуу эмес 
оорусу. Бул оорунун себеби толук аныктала элек. Оорунун өнүгүшүнө нерв жана 
эндокрин системаларынын, зат алмашуунун бузулушу түрткү болот. Ал тукум 
куума оору. Көп учурда бир туугандар ооруйт. Бул оорунун башталышында 
(кайсы гана жашта болбосун) териде, көбүнчө чыканакта, тизеде кызгылт же 
кызыл түстөгү бөлөк-бөлөк майда тактар пайда болот, ал ак кабырчыктар менен 
капталып оңой ажырайт, бул кабырчыктар сыйрылганда теринин үстү 
кызгылтым тартып, жылтырап канталап калат. Тактар бири-бирине кошулуп, 
акырындык менен чоңоёт. Оору күчөп турган мезгилде дене ысыйт, бездер 
чоңоюп, муундар жабыркайт. Тырмактардын өңү өчүп, калыңдайт, анда чекиттей 
чуңкурчалар пайда болот. Нерв-психикалык травмада, диета бузулганда, ар 
кандай оорудан организм начарлаганда мезгили менен жаңырып күчөп турат. 
Жай мезгилинде жакшы болуп кетет. Ооруну дарылоо врачтын көзөмөлүндө 
ооруканада жүргүзүлөт. Мал майын, углеводду (кант, картошка, ак нан) аз 
пайдалануу, сүт жашылча диетасы сунуш кылынат. Оорулуунун жылуу климатта, 
деңиз жээгинде болушу пайдалуу, анткени күнгө кактанып деңизге түшүү, жер 
которуп эс алуу жакшы таасирин тийгизет. Бирок климаттык дарылоо врачтын 
консультациясынан кийин гана жүргүзүлөт. Мындай оорулуулар диспансердик 
байкоо алдында болууга тийиш. 
КАЙНАТМА ТУЗ — тамак-ашка татымал катары колдонулуучу түссүз кристалл 
зат. Ал табиятта кеңири таралган. К. т. адам жана жаныбарларда кандын 
составында жана ткань суюктугунда болот. Организмге тамак-аш менен белгилүү 
өлчөмдө келип турат. Чоң кишилер күнүнө 4—8 г туз керектейт. Кээ бир 
ооруларда (холера, ич өткөк, күйүктөн жабыркаганда), ошондой эле оор кара 
жумушта, ысык цехте иштегенде организмден көп өлчөмдө туз бөлүнөт. Адатта 
кандын составында К. т. өтө азайганда кан суюлуп, булчуңдар тартылат. Мындай 
учурда организмде К. т. жетишпей түрдүү оорулар (жылма булчуңдардын спазмы, 
сөөк булчуңдарынын тырышуусу, кан айлануу жана нерв ишинин бузулушу) 
пайда болот. Организмге жетишпеген К. т-ду толуктоо максатында 
физиологиялык эритме колдонулат. К. т. бөйрөктүн, жүрөк кан тамыр 
системасынын иши бузулганда организмге ашкере топтолуп кетет. Мындай 
учурда заара айдама жана башка дарыны, тамак-ашка тузду азыраак пайдалануу 
сунуш кылынат. 
КАЙТАЛАНМА КЕЛТЕ — капысынан катуу башталуучу жугуштуу оору. Аны 
спирохеталар козгойт (к. Спирохетоздор). Оору козгогучтарды ташуучуларга 
(жуктуруучуларга) карата бит жана кене келтеси болуп экиге бөлүнөт. 
Бит келтесинде спирохеталар бит аркылуу оорулуудан соо кишиге жугат. 
Ошондуктан бул оору калктын арасын- да бит көбөйгөн учурда (согуш, 
ачарчылык, жакырчылык жана башка мезгилдерде) таралат. К. к-де организмге 
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кирген козгогучтар борбордук нерв системасынын клеткаларында көбөйүп, улам 
канга өтүп турган учурда оорунун жаңы приступтары (эт ысып, баш катуу ооруйт 
жана башка ушул ооруга мүнөздүү белгилер) бир нече жолу кайталангандыгы 
байкалат. Ошондуктан оору кайталанма деп аталат. Оорунун инкубациялык 
мезгили 3 —14 күн (көбүнчө 1 жума). Ал катуу жана капысынан башталат. Дене 
температурасы тез арада 39°ка чейин же андан жогору болот, баш чыдатпай 
ооруйт, оорулуу алсызданат; муундар, айрыкча буттун муундары, булчуңдары 
сыздап ооруйт, ич өтүп, кусат, боор, көк боор чоңоёт, көп учурда сарык пайда 
болуп, мурундан кан кетет, оорулуу кан түкүрүүсү мүмкүн. Оору айыккыча 
мындай приступ 2—5 жолу кайталанат. Биринчи приступтун узактыгы 4—6 күнгө 
созулса, кийинкилериники улам кыс- карат. Ар бир приступтан кийин дененин 
температурасы кескин төмөндөйт, Бул учурда оорулуу көп тердеп, алы кетет. 
Оорулууну тезинен ооруканага жеткирип, дарылоо зарыл Азыркы убакта 
келтенин бул түрү биздин өлкөдө кезикпейт. Аны алдын алууда калктын 
арасында битти жок кылуу, башкача айтканда. элдин санитариялык маданиятын 
көтөрүү чоң роль ойнойт. Кене келтесинде (эндемиялык, жергиликтүү) 
спирохеталарды түрдүү кенелер таратат. Бул оору Орто Азия жана Закавказье 
республикаларында, Түндүк Кавказда, Украинанын түштүгүндө кездешет. Кене 
оору козгогуч спирохеталарды өз денесинде көп жылдар сактап, адамга жабышып 
канын соргондо (чакканда) шилекейи же заңы менен бөлүп чыгарып жугузат. 
Кене келтесинин жашыруун (инкубациялык) мезгили 1 — 2 жума. Оорунун 
башталышы, белгилери, агымы негизинен бит аркылуу жугуучу түрүнө окшош 
болот. 
Бирок приступтары бит келтесине караганда көбүрөөк болуп, анын саны 10—12, 
кээде 28ге чейин жетет. К. к- нин жалпы өтүшү узак, оору 1 айдан 3 айга чейин 
созулат. Бул түрүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, кене чаккан жер шишип, жара пайда 
болот. Оорулуу ооруканада дарыланат. Алдын алууда кенелерди жоготуу, кене 
чагуудан сактануу керек. 
КАЙЫКТА СҮЗҮҮ. К. с-гө далы, курсак, кол булчуңдары катышат, айрыкча ийин 
курчоосунун булчуңдары өөрчүйт, дем алуу, кан айлануу жакшырат. Дене 
тарбияда К. с. түрдүү формада колдонулат: кайыкта сейилдөө, кайык менен 
экскурсияга чыгуу, туризм, калактуу кайык менен жарышуу (спорттук К. с., 
мисалы, академиялык, байдаркада, каноэде сүзүү). Спорттук К. с. организмге 
кыйла күч келгендиктен, мелдештерге жетишерлик машыгуулардан жана 
медициналык текшерүүдөн кийин жиберилет. Балдар К. с-гө 11 —13 жашынан 
катыштырылып, ал эми спорттук машыгууга андан эки жылдан кийин уруксат 
берилет (сууда сүзгөндү билгендерге). Кайыкта сүзүп сейилдөө жашы өтүп калган 
адамдарга пайдалуу. Жай жана дозаланган К. с. айыктыруу физкультурасынын 
каражаты катары колдонулат. Суук тийүүдөн сактануу үчүн суук мезгилдерде жүн 
байпак, шым, жүндөн тыкыс токулган баш кийим, жеңил, жылуу куртка кийүү 
керек. Көп жыл К. с. менен машыккан спортсмендер дайыма эңкейген абалда 
болгондуктан алардын келбети бузулуп, омурткасы кыйшайышы мүмкүн. 
Ошондуктан спорттук К. с. менен машыгууда такай врачтык көзөмөлдө болуу 
талап кылынат.  
КАКАНАК СУУСУ түйүлдүктү кысылуудан жана сырткы урунуудан коргоп, анын 
кадимкидей өөрчүшүнө шарт түзөт; киндиктин басылып, андагы кан 
тамырлардын кысылып калышынан сактап, түйүлдүккө кычкылтек менен азык 
заттын үзгүлтүксүз келип турушун камсыз кылат, ошондой эле түйүлдүк эркин 
кыймылдайт. Төрөт убагында ал жатын моюнчасынын физиологиялык 
ачылышына түрткү берет. К. с-нун төрөткө чейин агып чыгышы түйүлдүктүн 
өмүрүнө коркунуч туудуруучу кабылдоолорго алып келет, жатынга инфекциянын 
киришине шарт түзүлөт. Ошондуктан К. с. ага баштаганда дароо төрөт үйүнө 
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келүү керек. К. с-нда түйүлдүктүн зат алмашуусунун продуктусу болот. 
Ошондуктан анын составын изилдөө түйүлдүктүн абалын так билүүгө жана керек 
учурда тийиштүү жардам берип, анын нормада өөрчүшүнө түрткү берет. Кош 
бойлуулуктун акыркы мезгилинде К. с. 0,5—1,5 лге жетет: анын аз болушу 
түйүлдүктүн кээ бир майыптыгына, ал эми көп болушу кош бойлуулуктун жана 
төрөттүн кабылдоолоруна (мисалы, төрөттүн кыйындашы, кан агуу жана башка) 
алып келет. Ошондуктан К. с. көп болсо кош бойлууну ооруканага жаткырып 
дарылайт. 
КАКАЧ — баштын чачтуу терисинде пайда болуучу көп сандаган түрпүчө. 
Жөнөкөй К-та майда түрпүчөлөр бүт чачта же маңдайда жана төбөдө болот. 
Мында май аз бөлүнүп, кычышат; чач кургап кырчылып түшө баштайт. К. 
витамин (В, А тобундагы) жетпегенден, ичеги-карын, нерв системасынын иши 
начарлоодон, чачты жакшы күтпөгөндөн пайда болот. Майдын көп бөлүнүүсүнөн 
(к. Себорея) пайда болгон К. майланышып, саргыч тартып, чач тез кирдейт. К. 
пайда болгондо врачтын көрсөтмөсү менен витаминге бай тамак-аш ичип, жакшы 
уктап, маалы менен эс алып, К-тын түрүнө жараша чачты күтө билүү керек (к. 
Чач). К-тын өтө көбөйүшү, баштын терисинин сезгениши, чачтын кырчылып 
түшүшү айрым оорулардын (мисалы, микроспория, псориаз, экзема) белгиси 
болушу мүмкүн, андыктан бул учурда врачка кайрылуу зарыл. 
КАКЫРЫК дем алуу органдары ооруганда пайда болуп, жөтөлгөндө, какырганда 
бөлүнүп чыгат. К. бир түкүрүмдөн (бронхитте жана өпкө сезгенүүнүн 
башталышында) 1—2 лге чейин (өпкөнүн ириндүү ооруларында) чыгат. Адатта 
какырык жыттанбайт; өпкө чирий баштаганда сасык жыттанышы мүмкүн. Анын 
коюулугу, түсү составына жараша болот. К. суюк, илээшме, коюу болуп, 
былжырлуу, ириңдүү, былжыр-ириңдүү жана кан аралаш чыгышы мүмкүн. 
Былжырлуу К. түссүз, тунук, илээшме келип, бронхиттин башталышында, өпкөгө 
суук тийгенде, бронх астмасында пайда болот. Илээшме К. суюк, тунук, көбүктүү 
болуп, өпкө күпчөгүндө бөлүнөт. Ириңдүү К. коюу, жашыл сымак келип, өпкөнүн 
ириңдүү процесстеринде пайда болот. Кан аралаш К. өпкө жана жүрөк 
ооруларында ар кандай өлчөмдө чыгат. К. көп жугуштуу ооруларды таратарын 
эске тутуу зарыл. Ошол себептүү айрым эрежелерди сактап, туш келди жерге 
түкүрбөй, оозу жабылчу атайын идишке түкүрүү керек. Чогулган К-ты 
канализацияга төгүүдөн мурда ага дезинфекциялоочу эритме (лизол, хлорамин) 
куюу сунуш кылынат. Бошогон түкүргүчтү соданын эритмесинде кайнатып 
дезинфекцияланат. К-тын жардамы менен көп оорулар, көбүнчө дем алуу 
органдарынын оорулары аныкталат. Ал үчүн К-ты карап көрүп, анын жалпы 
белгилери, өлчөмү, физикалык, химиялык касиеттери, ошондой эле бактериялык, 
цитологиялык жана башка жактан изилденет. Какырган сайын оозду чайкоо 
керек. К. чыккан бардык жугуштуу оорулар менен ооруганда өздүк гигиенаны так 
сактоо зарыл. Какырыктуу жөтөл башталар менен врачка кайрылуу талапка 
ылайык. 
КАКЫРЫК ЧЫГАРУУЧУ ДАРЫЛАР — жөтөлгөндө какырыктын чыгышын 
жеңилдетүүчү дары заттар. К. ч.д. бронхтун былжыр челиндеги бездин иштешин 
күчөтүп, какырыкты суюлтат, ошондон улам какырык оңой бөлүнөт. К. ч. д-дын 
кыйыр жана түздөн-түз таасир этүүчү түрү белгилүү. Түздөн түз таасир этүүчү 
түрүнө тамакты чайкаганда, буусу менен дем алганда бронхтун былжыр челине 
түздөн-түз таасир этет. К. ч. д-дын бул тобуна ичүүчү сода (какырыктын 
илээшкектигин азайтат), терпингидрат жана кээ бир эфир майы кирет. Аларды 
ингаляция түрүндө колдонуу же ичүү сунуш кылынат. Кыйыр таасир берүүчү К. ч. 
д-ды ичкенде карындын сезгич нерв учтарына таасир этип, бронхтун былжыр 
челин рефлекстик дүүлүктүрөт. Аларга дары өсүмдүктөрүнөн жасалган дарылар 
кирип, көп өлчөмдө ичкенде оорулуу кусат. Өзгөчө жаш балдар көтөрө албайт. 
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Ошондуктан врачтын көрсөтмөсүз балдарга берүүгө болбойт. Жаш балдарга К. ч. 
д. катары кустургуч таасири жок дарылар сунуш кылынат. К. ч. д. көбүнчө 
какырык чыкпай жөтөлткөн өпкө ооруларында (бронхит, өпкөнүн сезгениши) 
берилет. Башка оорунун (мисалы, өпкөнүн кан айлануусу бузулушунда) 
кесепетинен жөтөлсө бул дарылардын таасири аз. Андыктан негизги оорунун 
себебин таап дарылоо жүргүзүү зарыл. Өз алдынча дарылануу көбүнчө оорунун 
кабылдап кетишине алып келет. Мисалы, түздөн-түз таасир этүүчү каражаттарды 
өз алдынча, врачтын көзөмөлүсүз пайдалануу өпкөнүн өнөкөт оорусун (мисалы, 
туберкулёз) күчөтөт, кыйыр таасир этүүчү түрүн ашкере пайдалануудан адам 
кусат. 
КАЛ (мең) — теринин өөрчүү кемтиги. Ал тубаса же кийин пайда болушу мүмкүн; 
кан тамырлуу, пигменттүү (өтө кара түстө) жана сөөл сымал болушу ыктымал. 
Пигменттүү К. пигменти бар тери клеткаларынан жана тери нервдерин каптап 
турган кабыкчанын клеткаларынан пайда болот, түрдүү түзүлүштө жана 
чоңдукта, бети жылмакай же сөөл сымал, түсү күрөң, кээде үстүнө кыл өсөт. Кан 
тамырлуу К. тери кан тамырларынын күчөп, иретсиз өсүшүнөн пайда болуп, ачык 
кызыл, кара көк, кызгылт көк түстө, түрдүү өлчөмдө болот. Түйүндөргө окшоп, 
теринин деңгээлинен көтөрүлүп турат, бети текши эмес, кээде жайылып өсүп, 
дененин көп жерине таркап кетет. Сөөл сымал К. териден көтөрүлүп турат, өңү — 
кара күрөң. Аны ар кандай өйкөлүү, дүүлүгүүлөрдөн, күндүн нурунан сактоо 
керек, эгерде сезгенип көлөмү чоңоё баштаса, түсү өзгөрсө тезинен врачка 
кайрылуу зарыл. К-ды дарылоону же жоготууну врач-онколог чечет. 
КАЛКАН СЫМАЛ БЕЗ — кекиртектин алды жагында, кокодон төмөнүрөөк 
жайгашкан ички секреция бези. Муунчак менен байланышкан эки бөлүкчөдөн 
турат. Анын салмагы 25—30 гга жетет, жаш өткөн сайын көлөмү кичирейет, 
бирок сууда йод аз өлкөлөрдө салмагы өсүп кетиши да ыктымал. Анын көлөмү 
аялдарда эркектердикинен чоңураак болот. К. с. б. байыркы заманда эле белгилүү 
болгон, мисалы, илгерки кытай врачтары кургатылган калкан бези менен богок 
оорусун дарылашкан. Ал тироксин жана трийодтиронин гормондорун түз эле 
канга бөлүп чыгарат. Бул гормондордун пайда болушуна тирозин 
аминокислотасы жана йод керек. 

  
Калкан сымал без: 1—калкан сымал бездин 
оң бөлүгү; 2— калкан сымал бездин 
моюнчасы; 3— күрөө тамыр; 4— калкан 
сымал бездин сөл бөлүгү; 5— моюнтурук 
венасы; 6— кекиртек. 
 
К. с. б. гормондордон башка организмдеги кальций алмашууну жөнгө салуучу 
кальцитонин гормонун иштеп чыгарат. К. с. б-нин гормон бөлүп чыгаруусу башка 
ички секреция бездеринин (гипофиздин алдыңкы бөлүгү, бөйрөк үстүндөгү без, 
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жыныс бездери) иштешине, чөйрө температурасына, ар кандай эмоциялык жана 
физикалык дүүлүктүргүчтөргө, организмге тамак-аш менен келген йоддун 
санына жараша болот. К. с. б-нин гормондору ткань жана органдардын бир 
калыпта өсүшүн тейлеп турат. Эгерде организмге бул гормондор жетишсиз болсо, 
гипотиреоз оорусу пайда болот. Бул ооруну өз убагында дарылабаса, шишик 
күчөп, бүт денеге тарап кетип, микседема оорусуна алып келет. Жаш балдарда К. 
с. б-нин гормондору жетишпесе, мээнин өсүшү начарлап кретинизм оорусу пайда 
болот. Мында баланын бою кичине болуп, өңү саргыч тартып, териси кургап, 
чачтары менен тырмактары сынма болот, тили шишип кеткендиктен оозуна 
батпай, баланын сүйлөшүнө тоскоол болот. Сууда йоддун аз болушунан К. с. б-нин 
гормондору аз бөлүнүп чыгып анын көлөмү чоңоёт, ал эндемиялык богок деп 
аталат. Ошондой эле гормондордун өтө көп бөлүнүшү гипертиреозго алып келет 
(к. Диффузиялык ууландыруучу богок). 
КАЛКАН СЫМАЛ БЕЗДИН ЖАНЫНДАГЫ БЕЗ — калкан сымал бездин аркасында 
жайгашкан ички секреция бези. Көлөмү 10—15 мм, 2 жана 4 бөлүкчөдөн турат. Ал 
организмдеги кальций жана фосфор алмашууну жөнгө салуучу паратгормонун 
бөлүп чыгарат, сөөк тканынын пайда болушу, кандын уюшу, булчуңдун 
жыйрылышы, нерв импульстарынын берилиши, жыныс клеткаларынын 
уруктанышы жана башка физиологиялык процесстер организмде кальцийдин 
нормалдуу алмашуусунда гана ишке ашат. Бул бездин секрети көп бөлүнсө 
(шишигинде) гиперпаратиреоз оорусу өөрчүйт, сөөк көңдөйлөнүп морт болуп 
калат. Ал эми сийдикте кальцийдин көбөйүшү бөйрөк же табарсыкта таштын 
пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Тескерисинче паратгормон организмде 
жетишсиз бөлүнсө, гипопаратиреоз оорусу пайда болот, анда кишини калтырак 
басат. Мындай абал бул без сезгенгенде же операция жасап, алып салганда болот. 
КАЛКТУУ ЖЕРДИ АБАТТОО — адамдын жашоосуна ыңгайлуу, жагымдуу 
шарттарды түзүүгө багытталган чаралар жыйындысы. Өнөр жай курулушунун 
улам өсүшү, транспорттун көбөйүшү калктын ден соолугуна, турмуш-
тиричилигине, айлана-чөйрөгө жагымсыз таасир тийгизбей койбойт. Өнөр жай 
жана ичинен күймө кыймылдаткычтар бөлүп чыгарган таштандылар, 
транспорттун интенсивдүү кыймылы калктуу жердин санитария-гигиеналык 
шарттарын начарлатып, абаны, турак жайды, тиричилик буюмдарын булгап, ызы-
чууну көбөйтөт. Бул факторлордун адамга тийгизген жагымсыз таасирин алдын 
алуу же азайтуу үчүн пландалган жана санитария-техникалык чаралар 
комплексин ишке ашыруу зарыл. Пландалган чараларга калктуу пункттарды 
туура жайгаштыруу, санитариялык коргоо зонасын түзүү жана башка кирет. К. ж. 
а-до маданий-тиричилик имараттарын куруу менен ал жерди жашылдандыруу, 
коммуналык жактан тейлөө (жылытуу, электр газы жана башка менен камсыз 
кылуу) чоң мааниге ээ. Санитария-техникалык чараларга суу менен камсыз 
кылуу, канализация, ассенизация, таштандыларды зыянсыздандыруу, калк 
отурукташкан жерлерди тазалоо, дүкөн, дарылоо-алдын алуу, балдар, маданий-
тиричилик мекемелерин куруу кирет. К. ж. а-нун эң милдеттүү иши — калк 
отурукташкан жерлерди, шаардык турак жай райондорун жашылдандыруу. 
Отургузулган бак-дарактар температуранын төмөндөшүнө, абанын таза 
болушуна көмөктөшүп, кычкылтек менен байытат, ызычууну азайтат. Орточо 
шаарлардын (100 миң калкы менен) турак жай райондорунда тигилген бак-
дарактардын аянты 1 кишиге 5 м2, ири шаарларда 7мг, курорт-шаарларда 16 мг 
болушу зарыл. Турак жай райондорун жашылдандыруу калктын эс алуу 
шарттарын жакшыртат. 
КАЛКТУУ ЖЕРДИ ТАЗАЛОО — көчөнү шыпырып, тазалоо, таштанды, ыпыр-
сыпырды чогултуп, ташып кетүү жана зыянсыздандыруу боюнча иш-чаралар 
системасы. Калктуу жердеги таштандынын өлчөмү ошол аймакта жашаган 
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калктын санына, канализациянын болушуна, климаттык шартка, жылытуу 
системасына жана отундун түрүнө жараша болот. Таштандыны убагында 
чогултуп, ташып кетпесе, ал чирик сасыйт, ага чымын жумурткаларын таштайт, 
айрым жугуштуу ооруларды жуктуруучу кемирүүчүлөргө азык болот, булганган 
жердеги микроорганизмдер жана гельминт жумурткалары жаандын суусу менен 
агын сууга кошулуп, аны булгайт. 
Үйдөгү таштанды менен шыпырындыны атайын идишке чогултат. Эреже боюнча 
үй тиричилик таштандыларын 3 күндө бир ташып кетүү керек. Көп кабаттуу 
үйлөрдөн таштанды атайын түтүктөр аркылуу сыртка чыгарылат. Чогулган 
таштанды жана ыпыр-сыпыр калктуу жерден алыс төгүлүп, өрттөлүп же көмүлүп 
жок кылынат, зыянсыздандырылат же кайра иштетилет (к. Таштандыларды 
зыянсыздандыруу).  
КАЛЬЦИНОЗ — организмдин орган жана тканына кальций тузунун топтолушу. 
Картаң кишилерде акиташ коко жана кабырга кемирчектерине чогулат. Чогулган 
жерине жана мүнөзүнө жараша дистрофиялык, метастаздык, метаболиялык болуп 
бөлүнөт. Дистрофиялык К. ткандардын кээ бир жеринде зат алмашуу бузулганда, 
көбүнчө ткань дистрофияга учураганда жана чиригенде байкалат. Метастаздык К-
до кальций алмашуусунун бузулушунан канда кальцийдин концентрациясы 
көбөйөт. Мисалы, сөөк ткандарын бузуучу процесстерде (Остеомиелит, миелома 
жана башка) кальций туздары канга чыгып, андан өпкөгө, карындын былжыр 
челине, миокард, бөйрөк, артерия капталдарына чөгөт. Метаболиялык К. канда 
кальцийдин концентрациясы ашыкча болбосо деле пайда болот. Ал көбүнчө 
териге, тери алдындагы клетчатка, булчуңдарга, муундарга жана башка 
ткандарга топтолот. Дарылоо К-ду пайда кылган себептерге жараша жүргүзүлөт. 
КАН — организмдеги суюк ткань. Ал кан тамырлар менен тынымсыз жылып, 
бардык орган жана тканды аралап өтүп, аларды бири-бири менен 
байланыштырып турат. Кандын кызматы көп түрдүү. Ал кычкылтекти өпкөдөн 
тканга (дем алдыруу функциясы); азык затты сиңирүүчү жерге (азыктандыруу 
функциясы); зат алмашуу процессинин керексиз продуктусун бөлүп чыгаруучу 
органга (бөйрөккө); гормон, ферменттерди иштелип чыккан жеринен активдүү 
таасир этүүчү жерге жеткирет. Кан организмдин ички чөйрөсүнүн (осмос басымы, 
суунун, минерал туздарынын өлчөмү), дене температурасынын туруктуулугун 
сактайт. Организмди зыяндуу агенттерден коргоодо да анын ролу чоң. 
Эркектерде 4  1 2�  л,  аялдарда 5 1 2�  л кан болот. Кандын 55%и суюк бөлүктөн — 
плазмадан жана 45%и андагы клеткалар — формалуу элементтерден турат. 
Формалуу элементтер кан пайда кылуучу органдарда пайда болот. Дени соо 
кишинин канынын составы атайын жөнгө салуучу механизмдин натыйжасында 
туруктуу болот. Организмде ар кандай өзгөрүүлөрдү кан сезет. Анын составынын 
өзгөрүшү бир катар ооруларды диагноздоодо мааниси чоң. Кан системасынын 
ооруларында анын составы кыйла өзгөрүлөт. Кан плазмасынын 90%и негизинен 
тамак сиңирүү системасынан келген суу, 7 — 8% белок жана ар кандай туздардан 
турат. Белок молекуласынын формасы жана өлчөмүнө жараша альбуминдер жана 
глобулиндер болуп айырмаланат. Бул белоктун бири ар кандай ткань жана 
органдарга азык зат жана гормондорду ташыйт, экинчиси коргоо функциясын 
аткарат (к. Иммунитет). Глобулинге протромбин жана фибриноген кирип, 
кандын уюшуна катышат. Плазмада, ошондой эле азык заттар (углеводдор, май 
жана башка), витаминдер, гормондор, ферменттер, кандын уюшун камсыз 
кылуучу атайын зат бар. Андан сырткары плазмада организмдин тиричилигинде 
пайда болгон керексиз заттар (зат алмашуу продуктусу) болуп, ал кан агымы 
менен бөйрөккө жеткирилет. Кандын формалуу элементтери — эритроциттер, 
лейкоциттер жана тромбоциттер. Плазмада булардан сырткары башка активдүү 
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заттар болот. Эритроциттер — кызыл кан клеткалары, негизги функциясы — 
организм менен чөйрө ортосунда газ алмашууну, башкача айтканда. организмдин 
дем алуусун ишке ашырат. Алар кандын башка функциясына да катышат. 
Эритроцит чала өткөргүч чел жана көпшөк заттан турган ядросуз клетка, анын 
оюкчаларында темирлүү пигмент гемоглобин болуп, ал канга кызыл түс берет. 
Гемоглобиндин молекуласы белок — глобин жана темири бар топ- гемден турат. 
Гем тобундагы темир эритроцит өпкө капиллярлары аркылуу өткөндө 
кычкылтек молекуласы менен оңой ажыроочу кошулма пайда кылат. Ал башка 
органдардын кан тамырлары аркылуу өткөндө кычкылтекти берип, көмүр 
кислотасы менен байланышууга жөндөмдүү. Эритроцит кайра өпкө капиллярына 
келгенде гем аны берет. Кычкылтек менен каныккан артерия каны ачык кызыл 
түстө болот; кычкылтекти ткань сиңирип алып, гемоглобин көмүр кислотасы 
менен байланышканда кочкул кызыл түскө келет (андай кан вена кан тамыры 
аркылуу агат). Дени соо организмде 1 мкл канда 4—5 млн эритроцит болот. 
Эритроциттин санынын өтө азайышы, формасынын өзгөрүшү, эритроциттеги 
гемоглобиндин азайышы аз кандуулуктун мүнөздүү белгиси болуп эсептелет. 

 
Кан элементтери: 1— эритроциттер; 2—8— 
лейкоциттер (2— сегмент сымал ядролуу нейтрофил, 
3— таякча сымал ядролуу нейтрофил, 4— 
эозинофилдер, 5— базофилдер; 6—моноциттер; 7—
8— лимфоциттер); 9— тромбоциттер. 
 
Лейкоциттер — ак (түссүз) кан клеткалары. Анын ядросунун формасы ар түрдүү 
болгондуктан таякча ядролуу, сегмент ядролуу, моноциттер болуп айырмаланат. 
Кээ бир лейкоциттердин цитоплазмасында атайын бүдүрчөлөр (гранулоциттер) 
болот, башкаларында мындай түзүлүштөр болбойт (агранулоциттер). 
Лабораториялык изилдөөлөрдө лейкоциттер кандай түскө боёлушуна жараша 
нейрофиль, базофиль жана эозинофиль лейкоциттери деп аталат. Ар бир 
лейкоцит өзүнө тиешелүү функция аткарат. Лейкоцит активдүү кыймылдап, кан 
агымынан чыгып, клетка арасында жылып жүрө алат. Алар организмге бөтөн зат 
киргенде, организм жабыркаганда лейкоцит капилляр капталынын клеткасынан 
чыгып жана жабыркаган жерди көздөй жылып коргоо функциясын аткарат, к. 
Фагоцитоз. Лейкоциттин саны ар бир кишиде 1 мкл канда 4000—9000 ге жетет. 
Андан ашып кетсе лейкоцитоз, азайса лейкопения деп аталат. Дени соо кишиде 
ысык мончого ваннага түшкөндөн кийин, спортсмендерде жана кара жумуш 
иштегендерде кыска мөөнөткө лейкопения байкалат. 
Лимфоциттер — ак кан клеткалары. Ал лейкоциттер тобуна кирет. Иммунитет 
иштеп чыгууда ролу чоң, токсиндерди чогултуп, антитело пайда кылууга 
катышат. 
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Тромбоциттер — ядросуз түзүлүш, кан пластиналары деп аталат. Анын саны 1 
мклде 180000—320000ге жетет. Тромбоциттин кан агууну токтотууда ролу өтө 
чоң. Кырсыкка учураган жерде кан уюп тромб пайда болуп, кан агуу токтойт. Кан 
агууда, операциядан кийин коргонуу реакциясы катары тромбоциттердин саны 
көбөйөт. Бирок веналардын варикоздук кеңейишинде, сезгенгенде (к. 
Тромбофлебит) кан тамырларда тромбдун пайда болушу күчөйт. 
Тромбоциттердин саны азайышы да мүмкүн. Ал кээ бир дарыны көтөрө 
албаганда, химиялык зат менен ууланганда байкалып, бул учурда кан агууну 
токтотуу кыйындайт. Бирок тромбоциттин санынын азайышы физиологиялык 
кубулуш катары, мисалы, уктап жатканда, тамак ичкенде, этек кир учурунда 
байкалат. 
КАН АГУУ кан тамыр капталынын жабыркоосунан же кээ бир дарттан 
бузулушунан болот. К. а. канаган кан тамырдын түрүнө жараша артериялык, 
веналык, капиллярдык жана аралаш болуп бөлүнөт. К. а-да кансыроо коркунучу 
туулат; анын оордугу кандын агуу мөөнөтү менен ылдамдыгына жараша болуп, 
аны тезинен токтотуу талап кылынат. Майда кан тамырлардын канашы 
организмдеги табигый коргонуу механизминин (канап жаткан кан тамырдын 
жыйрылышы, кан агып жаткан жерде кандын уюшу) натыйжасында өзү эле 
токтойт. Ири, айрыкча артерия кан тамырдан К. а. бир нече минутада эле өлүм 
коркунучун туудуруучу кан жоготууга алып келет. Кан жоготуу айрыкча жаш 
балдар менен карылар үчүн өтө коркунучтуу. Эркектерге караганда аялдар кан 
жоготууга чыдамдуу келет. Кандын уюшу бузулган ооруларда (гемофилия, нур 
оорусу) кичинекей эле жарааттан кандын агышы узакка созулуп, өмүргө 
коркунучтуу. Кан жараат аркылуу сыртка жана ички көңдөй органдарга же туюк 
дене көңдөйлөрүнө, ошондой эле ткандар арасына агып чогулушу (гематома) 
ыктымал. Сыртка К. а. теринин, мурун, ооз көңдөйлөрүнүн чел кабыктары 
жараланганда болот. Артериялык К. а-да кан ачык кызыл болуп, сыртка 
атырылып агат; ал эми венадан аккаң кан узгүлтүксүз бир калыпта кетип, кара 
кочкул түстө болот. Аралаш К. а-да артерия жана вена кандары кошулуп агат, 
капиллярдан К. а-да жарааттын үстү тегиз канайт. 

  
Кол жана бутка резина буугучту коюу 
ыкмалары. 

  
Буугуч катары пайдаланууга боло турган 
буюмдар. 
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Кол, бутту бүгүп байлоо менен канды 
токтотуу. 

  
Көйнөктүн жеңин же чүпүрөктү бурап 
байлап канды токтотуу. 

 
 Резина буугуч. 
 

 
Кан агууда кишинин денесиндеги 
артерияны басып, канды токтотууга боло 
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турган жерлер. 
Ички К. а. көп билинбейт. Кандын ички көңдөйлөргө куюлушу ички органдар 
(боор жана көк боор, өпкө жана башка) жарадар болгондо болот. Ич көңдөйүнө К. 
а. кансыроо коркунучун туудуруп, өң бозоруп, тамыр тез-тез, начар кагат, 
чаңкайт, уйку келет, көз караңгылайт, эстен танат. Көкүрөк көңдөйүнө кан 
куюлганда кансыроо белгилери менен бирге дем алуу кыйындап, энтигет. Кан 
баш көңдөйүнө акканда, биринчи иретте кансыроодон эмес, мээнин 
кысылышынан акыл-эс, дем алуу бузулуп, шал болуу, неврологиялык өзгөрүүлөр 
пайда болот. Көңдөй түтүкчө органдарга аккан кан табигый тешик менен сыртка 
чыгат, бирок кандын кайсы жерде акканын далилдөө кыйын. Кандын ооздон 
агышы өпкөнүн, жогорку дем алуу жолунун, ошондой эле кызыл өңгөч, карындын 
канашында кездешет. Кандын заң менен бөлүнүшү карын, ичегилердин; 
заарадагы кан бөйрөк, сийдик түтүкчөлөрүнүн, табарсыктын канашында 
байкалат. Кайсы органдан экенин аныктоодо бөлүнүп чыккан кандын сырткы 
өңүнө көңүл буруу керек. Өпкө канаганда ооздон көбүктөнгөн кызыл кан агат, ал 
көбүнчө учук (туберкулёз) оорусуна байланыштуу; коюу кофе сыяктуу кусунду 
карын, он эки эли ичегиден аккан канды билгизет. Заңдын капкара түстө 
чыгышы карын менен ичегинин жогорку бөлүгүнүн канашынан болот. Айтылган 
белгилердин негизинде кан аккан жерди жана анын себебин аныктоого толук 
мүмкүн болбогондуктан, ар кандай татаал диагностикалык изилдөөлөр 
колдонулат. Кээде карын, он эки эли ичеги жараларында кан тамырлар 
бузулгандыктан К. а. дарттын биринчи белгилеринен болот; айрым учурда 
карындын канашы аябай күчөп кеткен гастритте да байкалат. Боордун 
циррозунда карын менен кызыл өңгөч веналары кеңейип жарылып, карындан 
кан агат. Карындан К. а-нун даана белгилеринин бири — коюу күрөң түстөгү кан 
кусуу; кан көп кеткенде уюган кан аралаш кусат. Бир-эки күндөн кийин заң кара 
түскө келет. Он эки эли ичегиден К. а-да куспашы мүмкүн. 
К. а-нун биринчи белгилери билинер замат аны токтотуу чаралары көрүлүшү 
зарыл, анда физикалык, биологиялык ыкмалар жана дары-дармек колдонуп, 
кандын агышы убактылуу же биротоло токтотулат. Убактылуу токтотуу жапа 
чеккен кишини кансыроодон сактайт, биротоло токтотуу чараларына чейин 
көрүлөт. Убактылуу токтотууга артерияны манжалар менен кыса басуу, жарадар 
болгон жерди баса таңуу, кан токтотуучу буугуч колдонуу, бут-колду муундан 
кыса бүгүү жана башка ыкмалар кирет. 
Артерияны кан агымына жараша канап жаткан жарааттын жогору жагынан 
бармак менен басып таңуу кеңири таралган. Андыктан ири артериялардын 
жайгашкан жолун, анын сөөк үстүндө жакын жатып,  кагып турган жерин туура 
аныктап сөөккө кыса басса, кандын агышы ошол замат токтолот. Моюндун 
жогорку жана ортоңку бөлүгү, жаактын асты жана бет жабыркаганда канды 
токтотуу үчүн жарадар болгон тараптагы күрөө тамырды катуу басып туруу 
керек. Күң жилик, каруу-билек, алакан менен бармак жарадар болгондо кан көп 
акса, күң жилик артериясын эки баштуу булчуң эттин ички тарабынан сөөккө 
кыса басат. Бут жарадар болуп катуу канаса балтыр артериясын чурай ченде баш 
бармак же муштум менен басат. Кээ бир анча катуу канабаган жарааттарда кыса 
байлап канды токтотсо болот. 
Кан токтотуучу буугучтар кол-буттагы ири артериялар жарадар болгондо 
колдонулат. Резина буугучту кийимдин же бинттин жана башка үстүнөн бир нече 
ирет чоюлган абалында айланта ороп бекитет. Резина буугуч болбой калса, колго 
тийген галстук, жип, бинт жана башкаларды колдонсо болот. Аларды буту-колдун 
тийиштүү жерине буугучка окшотуп тарта байлайт же бош байлап, таякчага илип 
айландыра кыса тартат. Буугуч жарадар болгон жерге жакын, бир аз жогору 
коюлат. Кээде буугуч туура эмес — бош же тескерисинче өтө катуу тартылып 
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калышы мүмкүн. Ал бош тартылып, кан агып жаткан артерия кысылбай калса, 
кан басылбайт, катуу кысылып калса ткандар менен кошо нервдер катуу 
кысылып жапа чегет, мында бут-кол шал болушу ыктымал. Салынган буугучту 
эки сааттан ашык кармоого жарабайт, себеби узакка кысылып кансыраган бут-
кол жансыздана баштайт. Ошондуктан буугуч салынган убакытты кагазга жазып, 
буугучтун көрүнүктүү жерине кыстарып коюу керек. Шартка жараша салынган 
буугучту андан узагыраак кармоого туура келсе, буугучту ар бир эки саатта 3—5 
минутага бошоңдотуп, мурунку ордунан саал өйдөрөөк жеринен кайрадан таңуу 
талап кылынат. Бут-колдун жарааттарында аларды муундан кыса бүгүп, канды 
убактылуу токтотсо, артерия муунда кошо бүгүлүп, кан акпай калат. Каруу-билек 
же алакан канаганда колду чыканак муунунда бүгүп, күң жиликке кыса таңат. 
Айтылган ыкмалар дайыма эле кандын агышын токтото бербейт; сыныктарда 
аларды колдонуу такыр жарабайт. К. а-ну врач хирург гана биротоло токтото 
алат, ошондуктан жарадар болгон кишини тезинен ооруканага жеткирүү зарыл. 
Айрыкча ички К. а-да жапа чеккен кишиге жардам көрсөтүүдө канды убактылуу 
токтотуунун ишенимдүү жолдору болбогондуктан, алардын белгилери 
байкалары менен врачка кайрылуу же тезинен ооруканага жеткирүү талап 
кылынат. Ич көңдөйүнө кандын агышы өтө коркунучтуу; андай кан агуулар 
операция жасоо менен гана токтотулат. Ич катуу урунганда К. а. белгилерин 
күтпөй эле врачка кайрылуу керек, анткени көк боор жарадар болуп, бир нече 
убакыттан кийин К. а. башталышы мүмкүн. 
Баш катуу урунганда да тезинен врачка кайрылуу керек (к. Баш травмасы). 
Өпкөдөн же ичеги-карындан кан кетүү ооруканага жатып дарыланууну талап 
кылат. Ичеги-карындан кан акканда врач келгенге чейин оорулууну тынч 
жаткырып, ичтин өйдө жагына муз же муздак ным чүпүрөктү улам-улам басуу 
сунуш кылынат; оорулууга тамак, суу берүүгө болбойт.  
КАН АЙЛАНУУ — жүрөк-кан тамыр системасы аркылуу кандын жүрүшү. К. а-нун 
жардамы менен организмдин ички чөйрөсүндөгү зат алмашуу, жылуулукту жөнгө 
салуу, ткандарга керектүү заттарды жеткирүү, зат алмашуудан чыккан 
организмге керексиз заттарды бөлүп чыгаруу ишке ашат жана анын негизинде 
кандын транспорттук (ташыгыч) кызматы аткарылат. Байыркы грек 
окумуштуусу Гален кан жүрөктүн оң жагы менен веналарда кочкул, сол жагында 
жана артерияларда — ачык кызыл түстө болот деп байкоо жүргүзгөн. 1628-ж. 
англиялык врач У. Гарвей айбандарга тажрыйба жүргүзүп, кан жүрөк жана кан 
тамырлар түзгөн туюк тегерек менен тынымсыз жүрүп турарын, К. а-нун негизги 
закондорун аныктаган. Бирок кан артериядан венага кантип өтөрүн ал түшүнгөн 
эмес. Бул эки кан тамырды байланыштырып турган капиллярлар экенин М. 
Мальпиги 1661-ж. ачкан. 
Кан тамырлар аркылуу кандын жылышы жүрөктүн кагуусуна байланыштуу. К. а-
нун чоң жана кичине тегереги бар. Чоң К. а. тегереги жүрөктүн сол карынчасынан 
башталып, кан толтого, андан кийин артериялар аркылуу бардык органдарга 
таралып, алардан вена системасы аркылуу жүрөктүн оң дүлөйчөсүнө куюлат. 
Андан кичине тегерегинде кан оң карынчадан чыгып, өпкө артериясы аркылуу 
өпкөгө барат. Анда газ алмашуу жүрөт: көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгып, 
кычкылтек канга өтөт. Демек өпкөдөн чыккан кычкылтекке каныккан кан 
артериялык деп аталып, өпкө веналары аркылуу сол дүлөйчөгө куюлат. 
Түйүлдүктүн К. а-су башкача, себеби анын организмине керектүү заттар эненин 
канынан келет. Анда зат алмашуу баланын тону аркылуу жүрөт. Аларда өпкөнүн 
дем алуу функциясы баштала элек болгондуктан кичине К. а. тегереги иштебейт. 
К. а-нун тегеректерин түзгөн кан тамыр бөлүкчөлөрүнүн ар биринин кызматы ар 
башка. Жүрөктүн эки дүлөйчөсүнүн кызматы — канды чогултуп, карынчаларга 
өткөрүү жана карынчалардын келерки систоласында гидродинамикалык 
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күчөткүч катары кызмат жасоо. Кан жүгүртүүчү энергия жүрөктүн кагуусунан 
пайда болот. Анын сол карынчасынын систоласы (жыйрылуусу) К. а-нун чоң 
тегерегинин, оң карынчасыныкы — кичине тегеректин энергиясын пайда кылат. 
К. а-га кан тамырлардын кан жүгүртүүгө каршылык көрсөтүүчү жана систоладан 
чыккан канды түртүүчү күчү (кинетикалык энергия) таасир этет. Каршылык күчү 
канчалык көп болсо, жүрөктүн кагуу энергиясы ошончолук чоң болууга тийиш, 
антпесе кан жүгүрбөй токтоп калат. Демейдеги кан басымынын жогорулашы 
(гипертония) — каршылыктын көбөйүшүнүн натыйжасы. Жүрөктүн систоласы 
бүтөрү менен толтодогу (өпкө артериясындагы) жапкычтар жабылып, кан кайра 
жүрөккө кайрылгыс абалда болот. Ушул учурда тамырлардын чоюлуусуна 
сарпталган потенциалдык энергия кайра канды жүгүртүүчү энергияга өтөт да, 
жүрөктүн систоласы кайра башталып, цикл кайталана берет. Демек кан 
тамырлардын чоюлгуч касиети кандын үзгүлтүксүз жүгүртүүсүн камсыз кылат. 
Кан менен ткандардын ортосундагы зат, газ, суу жана башка алмашуу 
процесстери капиллярларда жүрөт. Капиллярлар өзүнүн түзүлүшү, алардагы 
кандын басымы жана анын жүгүрүү ылдамдыгы жагынан да зат алмашууга 
ылайыкталган. Капиллярлардын башталышында жана бүткөн жеринде 
сфинктерлер (тоскуч) бар, алардын негизги кызматы — капиллярларды К. а. 
системасына кезектештирип кошуп туруу. Эгерде денедеги бардык капиллярлар 
бир мезгилде ачылган болсо, кан ошол гана капиллярларда болуп, башка кан 
тамырлары такыр бош калат. Капиллярлардан керектүү заттар менен кычкылтек 
ткань суюктугуна, андан клеткага өтөт, клеткалар болсо көмүртек кычкылы 
менен зат алмашуудан чыккан продуктуларды ткань суюктугуна берет. 
Кычкылтеги аз, көмүртек кычкылы көп кан эң майда веналарга чогулуп, андан 
чоңураактарына топтолот. Веналардын функциясы жүрөккө канды кайра 
жеткирүү, ошондой эле алар ичкерип же кеңейип кандын минуталык көлөмүн, 
анын айлануу массасын тейлейт. К. а-нун көрсөткүчтөрүнө кан басымы, анын 
минуталык көлөмү, кандын жүгүрүү ылдамдыгы, айлануу массасы, пульс жана 
башка кирет. 
Жүрөктүн иштешин, К. а-нун кээ бир көрсөткүчтөрүн, организмдин абалын 
адамдын тамырын кармоо (пульс менен аныктоого болот. Адамдын 
организминдеги кандын жалпы көлөмү анын салмагынын 7%ин гана түзөч 
(мисалы, адамдын салмагы 60 кг болсо, анын каны 4,2 л).. Бирок, болжол менен 
алганда ушунча кандын жарымы К. а-га катышып, калганы деподо запас катары 
сакталып турат. Адамдын иштеген жумушуна жараша кандын айланган көлөмү 
өзгөрөт. Демек ченемдүү убакытта кан тамырларда кандын белгилүү гана өлчөмү 
жүгүрөт да, ал кандын көлөмдүү ылдамдыгы деп аталат. Практикада кандын 
минуталык көлөмү деп аталган ченем колдонулат; 
1 минутада жүрөктүн сол карынчасынан толтого чыккан кандын көлөмү орто 
эсеп менен чоң кишиде 5 лге жакын. Дагы бир ченем — жүрөктүн систолалык 
көлөмү, бир систола учурунда жүрөктөн чыккан кандын өлчөмү орто эсеп менен 
70 млге жакын. Эгерде жүрөктүн бир минутадагы соккон санына систолалык 
көлөмдү көбөйтсө, минуталык көлөм чыгат. Айтылган көлөмдөр жүрөктүн 
иштешине жараша дайыма өзгөрүп турат. Кандын минуталык көлөмү К. а-нун чоң 
жана кичине тегерегинде бирдей эле өлчөмдө болот, башкача айтканда. чоң кан 
айлануу тегереги менен бир минутада 5 л кан өтсө, ушул эле убакытта ошол эле 
кан кичине тегерек аркылуу өтөт. Жайчылык учурда минуталык көлөм 5 л болсо 
жумуш аткарууда (мисалы, чуркоодо) минуталык көлөм 20 лге чейин жетет, 
демек 4 — 5 эсе көбөйөт. Ал эми жүрөк жапкычтары жакшы иштебесе, минуталык 
көлөм ылдыйлап, жүрөк кемтигине алып келет. К. а-ну нерв системасы жөнгө 
салып турат. Борбордук нерв системасына толто, ири кан тамырлардагы нерв 
учтарынан (рецепторлордон) К. а-нун абалы, кан басымы, кычкылтектин, көмүр 
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кычкыл газынын жана суутек ионунун концентрациясы жөнүндөгү сигнал; ички 
органдардан канга муктаждык жөнүндө кабар түшөт. Нерв импульстарынын 
таасиринен кан тамырлар өзүнүн диаметрин, жүрөк өзүнүн жыйрылуу күчүн, 
ылдамдыгын өзгөртөт. 
КАН АЙЛАНУУ СИСТЕМАСЫ, к. Жүрөк-кан тамыр системасы.  
КАНАЛИЗАЦИЯ — өнөр жайга жана коммуналык турмуш-тиричиликке 
пайдаланылган ыпылас сууну жана киркокту жок кылуу жана зыянсыздандыруу 
үчүн санитария-техникалык курулмалар жана иш-чаралар системасы. Анын акыр-
чикирди ассенизация каражаттарынын жардамы менен ташып кетүү жана 
канализация түтүктөрү менен каналдары аркылуу агызуучу түрү бар. Агызуучу К. 
суюк таштандыны имараттардан жана курулмалардан туюк түтүктөр аркылуу 
дароо чыгарып, тазалагыч курулмаларга жеткирет. К-нын санитария -
эпидемиологиялык мааниси чоң. К. курула баштагандан тартып калктуу 
жерлерде ичеги-карындын жугуштуу оорулары кескин азаюуда. К-нын ички 
(үйдөгү) системасы кол жуугуч, ванна, унитаз, писсуар жана канализация 
түтүктөрүнөн турат. Жалпы К. жок шаарларда жана кыштактарда имараттар 
жергиликтүү К-нын атайын курулмаларына туташтырылат. Бул учурда үйлөрдөн 
чыккан ыпылас суу тундургучка куюлат. Андан жер алдындагы түтүктөр 
тармагына (жер алдындагы чыпкалоо талаасы) куюлуп, андан атайын түтүк 
аркылуу жер кыртышына сиңет. Өнөр жайдан жана коммуналык турмуш-
тиричиликтен чыккан булганыч суулар көлмөлөргө тазаланбай куюлууга жол 
берилбейт, анткени ал көлмөдөгү сууну булгап, сасытат; суу агып чыккан жерде 
чөкмөлөр пайда болот. Ыпылас суудагы гельминттердин жумурткасы, 
бактериялар суу аркылуу жугуштуу оорулардын таралуу коркунучун туудурат. 
Санитария - эпидемиологиялык мекемелер жер үстүндөгү көлмөлөрдү ыпылас суу 
кошулуп булгануудан коргоо эрежелерин сактоону, ошондой эле К. куруу 
долбоорунун санитариялык норма менен эрежелерге ылайык келүүсүн 
көзөмөлдөйт (к. Көлмөлөрдү санитариялык коргоо). 
КАН БАСЫМЫ — кан тамырлардын ичиндеги басым. К. б. кан тамыр системасы 
боюнча кандын агуусун жана ошонун натыйжасында организмдин 
ткандарындагы зат алмашуу процессин камсыз кылат. Артериялык басымдын 
чоңдугу жүрөктүн жыйрылуу күчүнө, жүрөк жыйрылган сайын агып чыгуучу 
кандын өлчөмүнө, кан тамыр капталдарынын кан агуу тоскоолуна, ошондой эле 
жүрөктүн жыйрылуу тездиги, кандын өлчөмү, илээшкектиги жана башка 
факторлорго байланыштуу болот. Жүрөктүн сол карынчасы жыйрылганда 
(систола) артериялык басым жогорку деңгээлге жетет. Бул учурда жүрөк 60—70 
млге жакын канды чыгарат. Мындай өлчөмдөгү кан майда кан тамырлар 
(айрыкча капиллярлар) аркылуу дароо эле агып өтө албайт. Ошондуктан толто 
чоюлат да, андагы басым жогорулайт (диастолалык басым). Норма боюнча ал 
жоон артерияларда 100—140 мм сымап мамычага жетет. 
Жүрөк карынчаларынын жыйрылуу аралыгында (башкача айтканда. диастола) 
чоюлуп турган кан тамырлардын (толто менен жоон артериялардын) капталдары 
жыйрылып, канды капиллярларга түртөт. К. башкача акырындык менен 
төмөндөп, диастола аяктарда төмөнкү деңгээлге жетет (толтодо 90 мм сымап 
мамыча жана жоон артерияларда 70 мм сымап мамыча). Систолалык жана 
диастолалык басымдардын айырмасы пульс деп аталат. 
Кан тамырлардагы К. б. жүрөктөн алыстаган сайын азаят. Мисалы, толтодо К. б. 
140/90 мм сым. мам. түзөт (биринчи цифра систолалык же жогорку басымды, 
экинчиси — диастолалык же төмөнкү басымды билдирет). Жоон артерияларда К. 
б. орто эсеп менен 120/75 мм сымап мамыча түзөт. Капиллярларда К. б. 10—15 мм 
сымап мамычага чейин төмөндөйт. Кан венага өткөндө К. башкача айткандандан 
да төмөндөйт. К. башкача айтканда артериялык басымды ченөө менен аныкталат. 
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Артериялык басымды аныктоо техникасы өтө жөнөкөй. Бул максатта 
сфигмоманометр колдонулат. К. б-нын чоңдугу адамдын жеке өзгөчөлүгүнө, 
жашоо турмушуна, иштеген ишине жараша болот.  

Артериялык басымдын жашка жараша өзгөрүшү (болжол менен) 
Адамдын жашы 

 
Артериялык басым (мм сым. мам.) 

 
систолалык диастолалык 

16-20 100-120 70-80 
20-40 120-130 70-80 
40-60 140ка чейин 90го чейин 

60тан жогору 150 90 
 
К. б. жаш өткөн сайын өзгөрөт, күч келүү, эмоциялык чыңалуу жана башкалардан 
жогорулайт. Бирок оор күч эмгеги менен иштегендердин (спортсмендер, жүк 
ташуучулар) систолалык басымы төмөндөйт. 
К. б-нын деңгээлин нерв-рефлекстик механизмдер жөнгө салып турат, ал 
жогоруда айтылган факторлордун таасири жоюлары менен К. б-н нормага 
келтирүүгө умтулат. Айрым учурда жөнгө салып турган механизмдердин 
бузулуусу байкалат. К. б-нын туруктуу жогорулап өзгөрүшү артериялык 
гипертензия, ал эми төмөндөшү артериялык гипотензия деп аталат. К. б-нын 
бардык өзгөрүүсүндө врачка кайрылуу керек. К. б. көрсөткүчүнүн жүрөк-кан 
тамыр системасынын көпчүлүк ооруларын (гипертония оорусу, миокарддын 
инфаркты жана башка) диагноздоо жана дарылоодо мааниси чоң. К., ошондой эле 
Жүрөк-кан тамыр системасы макаласын. 
КАН БАСЫМЫН ТӨМӨНДӨТҮҮЧҮ ДАРЫЛАР — артерия кан басымын 
төмөндөтүүчү каражаттар (дибазол, раунатин, резерпин жана башка). Бул 
максатта жүрөктүн жыйрылуу күчүн басаңдатып, толтого кандын келишин 
азайтуучу, мээнин кан тамырларын кыймылга келтирүүчү борбордун 
активдүүлүгүн басаңдатуучу дарылар, ошондой эле заара айдама заттар 
колдонулат. Врач дарынын өзгөчөлүгүнө, организмдин абалына, оорунун 
стадиясына карай сунуш кылат. Врачтын кеңешисиз өз алдынча колдонуу кан 
басымын өтө төмөндөтүп, өмүргө коркунучтуу абалга — коллапска алып келиши 
мүмкүн.  
КАНДИДОЗ — мите козу карындар козгоочу оору. Кишинин териси, былжыр 
чели, чанда ички органдары жабыркайт. Аны ачыткы сымал мите козу карын — 
кандида козгойт. Ал табиятта кеңири тараган, жашылчада (айрыкча канттуу), 
жемиште жашайт. Демейде кишинин терисинде, ооз жана ичеги-карын былжыр 
челинде кездешет. Ымыркай балага кандида козу карыны төрөт мезгилинде эле 
жугуп, анын тери жана былжыр челинде өмүр бою жашайт. Алар дени соо 
адамдын организминин нормалдуу иштешине эч зыян келтирбейт. Кандида 
адамдын ооруга каршы туруктуулугу начарлаганда, көпкө ооруганда (туберкулёз, 
дизентерия жана башка) же организмге керектүү заттардын жетишсиздигинде, 
антибиотиктерди врачтын көзөмөлүсүз көп колдонгон учурда пайда болот. 
Ашкере колдонулган антибиотик зыяндуу микробдор менен бирге ооз менен дем 
алуу органындагы жана ичеги-карындагы тамак сиңирүүгө катышуучу 
микробдорду жок кылып, кишинин териси жана былжыр челиндеги 
микроорганизмдердин биологиялык тең салмактуулугун бузат. Мунун 
натыйжасында антибиотиктердин таасирине чыдамдуу К-дун козгогучтары 
(кандида) өтө тез көбөйүп, ооруну пайда кылат. К. менен көбүнчө ара төрөлгөн, 
оорукчал балдар көп ооруйт. Адегенде балдарда «оозул» пайда болуп, оорулуунун 
тили, бүйлөсү ак калың катмар менен капталат, ал оңой сыйрылып, кайра пайда 
болуп турат. Чоң кишилерде, адатта жашылча-жемиш менен, ошондой эле 
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мончодо иштегендердин жана идиш-аяк жуугандардын колу жабыркап, аялдарда 
жыныс органдары, алардын тырмагынын тегереги кызарат, шишийт, ооруйт. Өтө 
семиз кишилердин жана балдардын чатында, манжаларынын арасында болушу 
мүмкүн. Эгер бул оору көпкө созулса, ал ичеги-карындын жана өпкөнүн 
клеткаларын бузуп, канга өтөт да, бүткүл денени ууландырат. К. анча жугуштуу 
эмес, бирок ымыркай балага баккан оорулуу кишиден жуккан учурлар белгилүү. 
Оору лабораторияда аныкталат. Врач дарылайт. 
Алдын алуу үчүн өздүк гигиенаны сактап, тамакты жакшы бышырып, 
жашылчаларды ысык суу менен жууп жеш керек. Оорулуу өз учурунда врачка 
кайрылуу менен бирге, антибиотиктерди жана башка дары-дармектерди врачтын 
кеңеши менен гана колдонуу зарыл.  
КАНДЫН УЮШУ — кандын суюк абалдан килкилдек коюу абалга өтүшү. 
Организмди канды көп жоготуудан сактоочу биологиялык реакция. К. у. үч 
фазадан (тромбопластин, тромбин жана фибриндин пайда болушунан) турат. 
Кишинин кан тамырдан чыккан каны 5—12 минутада уюйт. К. у. эки этапта өтөт: 
кандагы плазманын белогу протромбинге таасирин тийгизип, аны тромбин 
ферментине; тромбин кандагы фибриногенди фибринге (коюу килкилдекке) 
айлантат. Кан организмде суюк түрүндө гана өзүнүн функциясын аткара алат. Кан 
тамырдын кичинекей бөлүгүндөгү эле кандын коюлуп калышы (килкилдек түргө 
айланышы), анын кан тамыр аркылуу жылуусуна чоң тоскоол келтирип, ар 
кандай оор кабылдоолорго алып келиши мүмкүн. Көп ооруларда кан уютуучу бир 
же бир нече факторлор жетишпей калат (тубаса же кийин пайда болгон), анын 
кесепетинен К. у. начарлайт. К. у. бузулганда тромб, башкача айтканда. кан 
тамырда уюган кан пайда болот (к. Тромбоз). Витаминдердин жетишсиздиги же 
антикоагулянттарды (дикумарин, пелентан жана башка) кабыл алуу кандын 
уюшун начарлатат. Ошондуктан кан ооруларын дарылоодо канды коюлтуучу 
жана аны суюлтуучу факторлорду текшерүү өтө чоң мааниге ээ.  
КАН КУЮЛУУ — дененин ткань, орган жана ич көңдөйүнө кандын чогулушу. К. к. 
кан тамыр жабыркаганда, кандын уюшу бузулганда болуучу ички кан агуунун 
кесепетинен болот. К. к. кырсыкка учураганда, оору процессинде (мисалы, 
атеросклероздо) жабыркаган кан тамырлар айрылганда, кан тамырлардын 
өткөргүчтүгү жогорулаганда байкалат. Кан куюлган жердеги кан тканга сиңип же 
ал жерге чогулуп, тканды кысат жана гематома пайда болот. Ашыкча кан 
ткандарды сезгентет, аларды кан менен камсыз кылуучу майда кан тамырларды, 
сезгич нерв учтарын кысып оорутат. К. к-нун организм үчүн коркунучтуулугу 
анын жайгашкан ордуна байланыштуу. Мисалы, булчуңга, муун көңдөйүнө жана 
башкаларга абдан көп К. к-га караганда мээге кичине эле К. к. өтө коркунучтуу. 
Дарылоо кан куюлган жерге, мүнөзүнө, себебине жараша жүргүзүлөт (к. 
Гематома, Инсульт, Кокустатуу). Ич көңдөйүнө өтө көп К. к-да кан жоготуу 
коркунучу туулат.  
КАН КУЮУ — дарылоо максатында оорулуунун кан тамыр системасына 
(реципиентке) донор канын же кан препараттарын куюу. Эритроциттердин 
санын толуктоо, айланган кандын көлөмүн жана анын осмос басымын кайра 
калыбына келтирүү үчүн, ошондой эле ууланууда канга аралжы заттар 
колдонулат. 
К. к-нун медициналык практикада колдонулушу 20-кылымдын башынан тартып 
кан топторун жана реципиент менен донордун канынын бир-бирине туура 
келгендиги аныкталгандан кийин өөрчүдү. Хирургиялык операция убагында 
кеткен канды толуктап, оорулуунун организмин уулуу заттардан арылтып, 
организмдин инфекцияга туруктуулугун жогорулатып, кан басымын, дем алууну 
жакшыртат. Кан К. к. станцияларында даярдалат. Ал үчүн атайын суюк 
консервант куюлган айнек же пластмасса идиштер пайдаланылат. Консервант 
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менен аралашкан кан муздаткычта 4—6°та 21 күнгө чейин сакталат. 
Эритроциттер болсо суюк азоттун температурасында (—196°) көп жылдар бою 
сактала берет. Кан түздөн-түз донордон реципиентке жана алдын ала 
консерваланган кан четки веналарга (көбүнчө чыканак венасына, кээде 
акыректин алдындагы венага) тамчылатып куюлат, абдан көп кан агууда 
артерияга, жаңы төрөлгөн балдарга — киндик венасына жана баш сөөктүн 
веналарына куюлат. 
Ар бир К. к-нун алдында кан топтору, резус-фактор, донор менен реципиенттин 
канынын биологиялык жактан туура келиши текшерилет. Эреже боюнча бир 
топтогу кан куюлат. Биринчи топтогу резустерс кан оорулуунун кайсы болбосун 
тобундагы канына туура келет. Эгерде К. к-га реакция (калтыроо, көңүл айлануу, 
бөрү жатыш чыгуу жана башка) болсо, оорулууну жылуулап, ысык чай берүү 
керек. К. к-ну кеңири колдонуу донорлордун көп болушуна байланыштуу. Биздин 
өлкөдө миллиондогон граждандар донор, алар өз ден соолугуна зыян 
келтирбегендей бир аз канын оорулууларды дарылоого беришет. Ал болсо оор 
абалдагы оорулууларды дарылоодо абдан чоң көмөк болот, жасалма кан 
айландыруу аппараттарын колдонуп, татаал хирургиялык операцияларды 
жасоого шарт түзүп, көп кишинин ден соолугун оңоп, өмүрүн сактайт. Азыркы 
учурда кандын ордуна түрдүү эритмелер (канга аралжы суюктуктар) кеңири 
пайдаланылат. К. к. травма шогунда, кан көп кеткен операцияда, ичке кан көп 
акканда, күйүктө, аз кандуулукта, жугуштуу ооруларда жана башка колдонулат. 
КАН КУЮУ СТАНЦИЯСЫ — кан куюу жана аны даярдоо, уюштуруу методикалык 
жетекчиликти ишке ашыруучу медициналык мекеме. К. к. с. донорлук 
тармактарды пландайт жана топтойт, донорлорго күбөлүк берет, каттайт, канга 
аралжы суюктуктарды даярдайт жана сактайт, аларды дарылоо мекемелерине 
бөлүштүрөт. К. к. с. Кызыл Крест жана Кызыл Жарым Ай коомдорунун союзу 
менен бирдикте калкты донорлукка тартуу (Донорлор күнү жана башка) үчүн 
агитация пропаганда жана уюштуруу иштерин жүргүзөт. 
КАН ПАЙДА БОЛУУ (гемопоэз) — жаныбарлар менен адамдардын кан 
клеткаларынын пайда болуу, өөрчүү, жетилүү процесси. Адам менен 
омурткалуулардын кан клеткалары аз убакытка, мисалы, адамдын эритроцити 
120, лейкоцити 5, тромбоцити 4 күн, лимфоцит бир нече күндөн бир нече айга 
чейин жашайт. Организмде кан клеткаларынын тынымсыз өлүп турушуна 
карабастан алар жаңылары менен алмашып, канда алардын саны бир калыпта 
сакталып турат. Бул тең салмактуулук борбордук жана вегетатив нерв системасы, 
гормондор, витаминдер жана К. п. б-нун атайын фактору — гемопоэтиндер менен 
жөнгө салынып турат. Омурткалууларда жана адамда К. п. б-чу органдарда (сөөк 
кемиги, чучук, көк боор. лимфа түйүндөрү жана башка) тукум (сөңгөк) 
клеткалары болот. Сөңгөк (тукум) клеткадан лимфа, гранулоцит, моноцит, 
эритроцит жана мегакариоциттер деп аталган клеткалар пайда болот. Алар 
поэтиндер деп аталып (мисалы, эритроциттерди жаратуучулар — 
эритропоэтиндер, тромбоциттерди — тромбоцитопоэтиндер жана башка 
ушундай сыяктуу) татаал пептиддердин (полипептиддер) таасиринен митоз жолу 
менен көбөйүп, андан кийин жетилет. Жаш тукум клеткалары менен жетилген 
түрлөрүнүн ортосунда көп стадиялар бар. 
Бала жатында жатканда К. п. б. башкачараак түрдө өтөт. Кандын алгачкы пайда 
болушу эмбриондун 19 күндүк өсүүсүндө байкалып, 22-күндөн баштап кан 
клеткалар жүрөккө кан тамырларга өтө баштайт. Түйүлдүктүн экинчи айында К. 
п. б. боордо жүрөт. Түйүлдүк 4-айга караганда канды кемик менен чучук гана 
пайда кылат. Баланын канында ушул мезгилден баштап нагыз жетилген 
эритроциттер, лейкоциттер пайда болот. Бул мезгилде лимфа түйүндөрү да пайда 
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болуп, анда лимфоциттер жаралат. Көк боордо К. п. б. төрөлгөндөн кийин 
башталат. 
Кан жоготууда, канда кычкылтектин жетишсиздигинде, сезгенүү процессинде, 
жугуштуу ооруларда организмде К. п. б. күчөйт, бул организмдин коргогуч 
функциясын билдирет. Мындай абал кандын реактивдик өзгөрүүсү деп аталат. 
Адамдын оорудан айыгуусу менен К. п. б. функциясы калыбыңа келет. Бир катар 
ооруларда (организмде темирдин, В12 витамининин жетишсиздигинде, көк 
боордун ооруларында, кээ бир уу заттар менен ууланганда) К. п. б. начарлап, ар 
кандай формадагы анемия пайда болот. К. п. б. процесси ооруларга, чөйрөнүн 
өзгөрүүсүнө жараша болуп, кандын клетка түрлөрүнүн саны өзгөрүп турат. 
Мисалы, көп кездешүүчү лейкоцитоз — лейкоциттердин санынын көбөйүшү, 
лейкопения — азайышы, же болбосо лейкоз — лейкоциттердин өсүү, жетилүү 
процессинин өзгөрүшү жана башка ушундай сыяктуу көптөгөн кан оорулары 
учурайт. 
КАН ПАЙДА КЫЛУУЧУ ОРГАНДАР — кандын формалуу элементтерин пайда 
кылуучу органдар. Аларга кемик, көк боор жана лимфа түйүндөрү кирет. 
Кемик — кан пайда кылуучу негизги орган. Анын негизи болуп өзгөчө ретикуль 
тканы эсептелет. Клеткаларында кан тамырлар, айрыкча капиллярлар өтө көп. 
Кемиктин бүткүл тканы кандын жетилген клетка элементтери менен толгон. 
Кемикке караганда сөөк чучугунда май көп болот. 4 жашка чейинки балдарда сөөк 
көңдөйү жалаң кемик менен толгон, ал эми чоң кишилерде кемик жалпак сөөктө 
жана жиликтин башында гана болот. Кемикте эритроциттер, лейкоциттин ар 
кандай формалары жана тромбоциттер пайда болот. 
Лимфа түйүндөрү (к. Лимфа системасы) кан пайда болуу процессине жана 
организмдин коргонуу реакциясына катышып, лимфоциттерди пайда кылат. 
Көк боор ич көңдөйүнүн оң тарабында, тыкыс капсулада жайгашкан. Көк боордун 
көп бөлүгүн ак жана кызыл пульпа түзөт: Кызыл пульпа кандын формалуу 
элементтери, айрыкча эритроциттер менен толгон. Ак пульпа лимфа тканынан 
пайда болуп, лимфоциттерди иштеп чыгарат. Көк боор кан пайда кылуудан 
сырткары кан пайда кылууну жөнгө салууга, кан агымынан бузулган 
эритроциттерди, микроорганизмдерди жана башка канга түшкөн бөтөн заттарды 
кармап, коргоо функциясын аткарат; анда бул кармалган элементтерге каршы 
антитело иштелип чыгарылат. Андан сырткары көк боор кан жана 
гемоглобиндин запас резервуары болуп эсептелет. Организмде кандын формалуу 
элементтери тынымсыз бузулуп турат (мисалы, тромбоцит бир жумадан кийин 
ажырайт). Ошондуктан К. п. к. о-дын негизги функциясы — кандын клеткалуу 
элементтерин үзгүлтүксүз толтуруп туруу. 
Кан пайда кылуучу органдардын оорулары өтө көп түрдүү. Бирок бул оору менен 
ооругандардын саны жүрөк кан тамыр системасынын, өпкө же ичеги-карын 
жолунун өнөкөт оорулары менен ооругандардан аз. Бул оору менен ооругандар 
негизинен аз кандуулук, гемобластоздор (лейкоздор жана башка) жана 
геморрагиялык диатездер болуп үч топко бөлүнөт. Бул оорулардын себептери 
тукум куума, ошондой эле чөйрө факторунун таасирине байланыштуу болушу 
мүмкүн. Бирок мындай айырмалоо туура болбой калат. Себеби чөйрө фактору 
кишинин тукум куума кемтигине таасирин тийгизгенде болушу мүмкүн. Кээ бир 
тромбоцити тукум куума кемтиктүү кишилерде ацетилсалицил кислотасын 
(аспирин) көп колдонуу кан агууну токтотууну кыйындатат. Дарыны 
(сульфаниламиддер, кээ бир антибиотиктер жана башка) баш аламан кабыл алуу 
сөөк кемигинин кан пайда кылуу функциясын бузат. Гемоглобиндин (гемдин) 
пайда болушунун, кандын уюшунун бузулушу (к. Гемофилия) жана башка тукум 
куума кемтик болуп эсептелет. Бирок бир катар кан органдарынын оорулары 
толук изилдене элек. Кан составынын өзгөрүүсүн, оорунун түрүн врач тактайт. К. 
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п. к. о-дын ооруларын диагноздоо, дарылоо жана алдын алуу үчүн диспансерлөө, 
санаторий-курорттук карта толтурууда дени соо кишилердин канына анализ 
жүргүзүлөт. Мында билинбей жүргөн оорулар табылып, аны өз убагында 
дарылоого мүмкүндүк берилет.  
КАН ПРЕПАРАТТАРЫ — дарылоо максатында кан ордуна куюлуучу суюктуктар. 
К. п. составы боюнча 5 топко бөлүнөт: 1) белоктуу (донордун плазмасы, кан сары 
суусу, желатиноль), 2) коллоиддүү (пектин, полиглюкин, полийинилпирролидон), 
3) туздуу (натрий хлоридинин изотониялык эритмеси, Рингер-Локк эритмеси), 4) 
шокко каршы суюктуктар (туздуу, коллоиддүү туздуу), 5) белок гидролизаттары 
(гидролизин, аминопептид). 1-топтогу К. п. кан ордуна, ууланууга каршы, кан 
токтотуу жана парэнтералдык тамактануу үчүн; 2-тобу — кан айлануу кескин 
түрдө бузулганда, түрдүү ууланууда; 3-тобу — суу жана электролит балансын 
калыбына келтирүүдө; 4-тобу шоктун алдын алуу жана дарылоодо; 5-тобу — 
парэнтералдык тамактанууда колдонулат. 
КАН САРЫ СУУСУ — кандын кан элементтери жана фибрини жок суюк бөлүгү. 
Алар жугуштуу ооруларды алдын алууда же микробдордун жана уулуу 
жаныбарлардын токсиндери менен ууланууну дарылоодо колдонулат. К. с. с-нун 
коргогуч жана дарылоо касиети андагы өзгөчө бирикмелер — антителолор менен 
байланыштуу. Алар киши менен жаныбарлар организмине түрдүү белогу бар 
агенттер киргенине жооп кайтарып берүү үчүн пайда болот. Көп убакыт, кээде 
өмүр бою кишинин К. с. с-нда антителолор сакталып жүрө берет. Мисалы, кээ бир 
жугуштуу оору менен ооруган кишилерге ал оору кайрадан жукпайт. Токсиндерге 
каршы антитоксиндер болот. Өзгөчө, чекир жылан, чаар жылан, гюрза, кара курт, 
чаяндын ууларына каршы К. с. с. абдан натыйжалуу. 
КАНТ — тамакка таттуу даам берүүчү кеңири таралган азык зат. К-тын жогорку 
калориялуулугу, организмге оңой жана тез сиңимдүүлүгү чарчагандыкты 
таратып, адамга кубат берет. К-тын жагымдуу, таттуу даамы нерв системасына 
таасирин тийгизип, жакшы эригичтигинин натыйжасында аны менен кошо 
пайдаланылган азыктардын сиңишине жардам берет да, канды глюкозага 
байытат. К. бал камыштан же кант кызылчасынан алынат. Аны көп өлчөмдө 
кабыл алган кишинин рационунда белоктор, витаминдер, минерал заттар азаят. 
К. калориясы жогору болгондуктан аны көп өлчөмдө кабыл алуу май алмашуунун 
бузулушуна алып келет (к. Семирүү). К-ты бир жолу көп өлчөмдө кабыл алганда 
канда глюкоза көбөйүп, ал уйку безинин гормонунун секрециясын күчөтөт да, 
гликоген түрүндө булчуң, боордо топтолот жана анын бир азы майга айланат. 
Натыйжада кандагы К. төмөндөп, киши өзүн ачка болгондой сезет. К.— таттуу; 
жеңил сиңирилип, көп желет да, өтө семирүүгө түрткү берет. Ошондой эле К-ты 
дайыма көп өлчөмдө кабыл алуу уйку безинин инсулин чыгаруучу аппараттын 
ашыкча иштөөсүнө алып келет, кант диабети пайда болот. Ошондуктан кара 
жумуш иштебеген жана спорт менен интенсивдүү машыкпаган дени соо киши К-
ты аз кабыл алуу керек. 
Врачтын сунушу боюнча гана керек учурда К-ты синтез жолу менен алынган 
бирикмелер менен алмаштыруу керек, себеби аларды системалуу түрдө кабыл 
алуу дени соо кишиге терс таасир бериши мүмкүн. Кара күчтү көп жумшагандар 
(өзгөчө спортсмендер) К-ты көп талап кылат (100 г жана андан көп). Кээ бир 
ооруларда (кант диабети, семирүүдө) тамакты таттуу кылуу үчүн сахарин, сорбит, 
ксилиттер колдонулат. 
КАНТАЛА — курт-кумурскалар классынын өкүлү. К-нын түзүлүшү жана 
тиричилик формасы боюнча айырмаланган 40000ден ашык түрү белгилүү. 
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Төшөк канталасы. 
 
Денеси тоголок, сүйрү келип, терисинде жыт чыгаруучу бездери болот. К-нын 
жырткыч, мите (мисалы, төшөк канталасы), өсүмдүк менен азыктанып айыл 
чарба өсүмдүктөрүнө зыян келтирүүчү жана башка түрлөрү бар. К-нын кээ бир 
түрлөрү жугуштуу ооруларды таратуучулар. 
Төшөк К-сы үйдө жашоочу кан соргуч мите. Алар үйдүн боорундагы 
жылчыктарда, дубалга чапталуучу кагаздын, дубалда илинген буюмдардын 
алдында, кровать, төшөнчүлөрдө жана башка жашап, абдан көбөйөт. Түнкүсүн 
адамдардын канын соруп тынчын алат. Адамдын уйкусу, эс алуусу бузулат, 
нервдик бузулууларга чейин алып келет. Ар бир К. 7 мгга чейин кан соруп, 
барсайып чыгат. Кан соргондо К-нын шилекейи териге түшүп, абдан 
кычыштырып, суу толгон ыйлаакчалар пайда болот. Төшөк К-сы суукка чыдамдуу 
келет, узакка чейин (жарым жыл жана андан көп) ачка жашай алат. Ошондой эле 
төшөк К-сы кээ бир жугуштуу оорулардын козгогучтарын алып жүрүшү мүмкүн 
деп болжолдошот. Аны жоготууда ар кандай дезинсекциялоочу заттар — 
хлорофос, метафос, метилнитрофос (к. Дезинсекция) колдонулат. Аларды К. 
чогулган жерлерге чачып, мебель, килем, төшөнчү жана башка үй буюмдарын 
күнгө жайып, күбүп-кагып же чаң соргуч менен тазалоо сунуш кылынат. Ошондой 
эле кайнак суу куюп, күйгүзүп да жок кылса болот. 
Дезинсекциялоочу заттар менен иштөөдө сактык эрежелерин сактоо, ооз менен 
мурунга даки маскасын кийүү керек. 
КАН ТАМЫР ДИСТОНИЯСЫ нервдик чарчоодон же катуу кармаган жана өнөкөт 
жугуштуу оорулардан, уулануудан кийин, витамин жетишсиздигинен болот. К. т. 
д. өнөкөт же кээде приступ сыяктуу (вегетативдик-кан тамыр пароксизмдери) 
кармайт. К. т. д. нерв системасы тубаса начар адамдарда кезигет. Мындай адамдар 
аба ырайы өзгөргөндө кыйналышат, кара жумуш жасаганда, кайгырганда, 
кубанганда жана башка кубарып же кызарып кетишет, жүрөгү тез кагып тердейт. 
Вегетативдик-кан тамыр пароксизмде адамдын башы же жүрөгү ооруп, ал тез-тез 
кагат, өңү кубарып же кызарат. Кан басымы жогорулап, тамыры тез кагып, эти 
ысыйт, чыйрыгат, кээде себепсиз коркот. Айрым учурда алы кетип, башы айланат, 
көзү караңгылайт, тердейт, кускусу келип, кан басымы төмөндөйт, тамыры 
солгундайт. Приступ бир нече минутадан 2—3 саатка чейин созулат. Оору 
күчөгөндө кол-бут муздап, көгөрөт, нымдашат. Манжалар уюп, чымырайт, 
сайгылашат, бир нерсе жөрмөлөп кеткенсип кыбырайт, кээде ооруйт. Оорулуу 
үшүкчөөл келет, буту -колу үшүгөндө кубарып, а түгүл манжалары шишимик 
тартып турат. Чарчап-чаалыккандан, катуу толкундануудан оору бат-бат 
кайталащы мүмкүн. Приступтан кийин оорулуу бир нече күнгө чейин шалдырап 
алы кетип, ооруксунуп жүрөт. 
Вегетативдик-кан тамыр парвксизмдеринин бир түрү — эстен тануу. Адам эстен 
танганда көзү караңгылап, өңү кубарат, алы кетет, эсин жоготуп, жыгылат. 
Оорулуунун абалын жеңилдетүү үчүн дароо жаткырып, нашатырь спиртин 
жыттатуу керек. 
К. т. д-н болтурбоо үчүн бала чактан денени чыңдоо зарыл (к. Организмди 
чыңдоо). Нервдик чыңалуулардан оолак болуу, эгер ооруп калса врачтын 
көрсөтмөлөрүн так аткаруу зарыл. Зыяндуу кесипте иштегендер эмгекти коргоо 
боюнча көрсөтмөлөрдү сактоосу керек. 
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Дарылоодо дары каражаттары менен физиотерапиялык процедуралар 
комплексин врач дайындайт.  
КАН ТАМЫРДЫ КЕҢЕЙТҮҮЧҮ ДАРЫЛАР — кан тамырлардын тонусун 
төмөндөтүп, алардын жылчыгын кеңейтүүчү каражаттар. Алардын таасиринен 
дененин көпчүлүк кан тамырлары, ошондой эле артериялык кан тамырлары 
кеңейип, артериялык кан басым төмөндөйт. Эгерде дененин өзүнчө бөлүгүнүн 
(мисалы, орган) кан тамыры кеңейсе, кан басымы өзгөрүлбөйт. Бул дарылар 
нейротроптук жана миотроптук болуп бөлүнөт. Нейротроптук дарыларга 
уктатуучу дарылар, сеп алдыруучу каражаттар, бромиддер, магний сульфаты, 
ганглийди блокадалоочу каражаттар, симпат нервдердин учунан кан 
тамырлардын жылма булчуңдарына козголууну өткөрүүгө тоскоол кылуучу 
заттар (октадин, дигидроэрготоксин, фентоламин), норадреналиндин (к. 
Медиаторлор) пайда болушун жана чыгышын бузуучу каражаттар кирет. 
Миотроптук дарылар кан тамырлардын жылма булчуңдарына түздөн-түз таасир 
берип, майда кан тамырларды кеңейтет. Алар спазмга каршы таасир берет. Бул 
топтогу заттарга жүрөктүн кан тамырларын кеңейтүүчү (нитриттер), түрдүү 
өсүмдүктөрдөн алынуучу заттар (папаверин, даукарин, девинкан жана башка), 
ошондой эле синтезделген (дипрофен, эуфиллин жана башка) дарылар кирет. 
Алар гипертония оорусу, эндартериит, стенокардияда кеңири колдонулат. 
КАН ТАМЫРДЫ ТАРЫТУУЧУ ДАРЫЛАР — кан тамырлардын тонусун көтөрүп, 
натыйжада артериялык кан басымын жогорулатуучу каражаттар. Алар борбордук 
нерв системасы аркылуу жана четки нерв системасынын ар кайсы структурасына, 
ошондой эле кан тамырдын жылма жана серпилгич элементтерине түздөн-түз 
таасир этүүчү болуп бөлүнөт. Биринчи тобуна — аналептик дарылар, экинчи 
тобуна кан тамырлардын адренорецепторлорун дүүлүктүрүүчү норадреналин, 
адреналин (к. Медиаторлор), аминдер (метазон, фенамин, нафтазин), ошондой 
эле жатынды жыйрылтуучу дарылар, кан токтотуучу дарылар, куруштурма 
заттар кирет. Алар негизинен коллапста, шокко каршы колдонулат. 
КАН ТАМЫРЛАР, к. Жүрөк-кан тамыр системасы. 
КАНТ ДИАБЕТИ — организмде инсулин — уйку безинин гормону 
жетишсиздигинен бардык зат алмашуунун бузулушу менен мүнөздөлгөн 
эндокрин оорусу. К. д. тукум куума жана кийин пайда болот. Оорунун пайда 
болушунда тукум куугучтуктун ролу чоң. Ошондой эле тамак-аш менен жеңил 
сиңимдүү углеводдорду дайым ашыкча пайдалануудан келип чыгат. Кандагы 
кант инсулинди синтездөөчү клеткаларды дүүлүктүрөт жана канттын дайыма 
көп болушу бул синтезди бузат. Көп учурда К. д. уйку безинин сезгенүүсү (к. 
Панкреатит), травмасы жана анын кан тамырларынын жабыркоосунан болот. 
Кээде катуу капалануудан, жугуштуу оорудан кийин да болушу мүмкүн. 
Организмде инсулин жетишиегенде боор менен булчуңдар кантты гликогенге 
айландыруу жөндөмдүүлүгүн жоготуп, ткандар кантты сиңире албай жана аны 
энергия булагы катары пайдалана албай калат. Ал канда канттын көбөйүшүнө 
(гипергликемия) жана заара менен канттын көп бөлүнүшүнө (гликозурия) алып 
келет. Бул К. д-нин негизги белгиси. 
Оорунун алгачкы белгиси — такай суусайт, заараны көп бөлүп чыгарат 
(суткасына 6 л же андан көп). Балдарда оорунун эң алгачкы белгиси — табарсыгы 
бошойт; заарада кант көп болгондуктан оорулуу баланын заара тийген кийими 
(эмчектеги балдардын жалаягы) крахмалдап койгондой катуу болот. Айрым 
учурда суусайт, тамакка табити артат. Денеси, айрыкча чаткаягы кычышып, тери 
оорулары көп жугат. Дарылоо үзгүлтүккө учураса оору күчөйт; оорулуунун алы 
кетип шалдырайт, колу-буту ооруп, тез чарчайт, ачуулуу боло баштайт. Көрүүсү 
начарлап, бөйрөк иши бузулушу мүмкүн (к. Заара бөлүп чыгаруучу система). К. д. 
атеросклерозго түрткү болуп, аны күчөтөт (к. Жүрөктүн ишемия оорусу). 
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Организмде иштелип бүтпөгөн майлардын (кетон заттары деп аталат) 
жыйылышы оорунун коркунучтуу кабылдоосун — диабет комасын пайда кылат. 
Диабет комасы болордо тамакка табити тартпайт, көп суусайт, оозу кургап териси 
кычышат, көп заара ушатат, көңүлү айнып кусат, ичи ооруйт, терең дем ала албай 
кыйналат, оозунан ацетон жыттанат, тамыры тез-тез кагып, артерия басымы 
төмөндөйт, уйку басып эсинен танат. Диабет комасынын алгачкы белгилери 
билинер замат врачка кайрылуу керек. 
Дарылануу өмүр бою врачтын көзөмөлүндө жүргүзүлөт. Туура тамактандыруу, 
инсулин куюу жана кантты азайтуучу дарыларды колдонуу менен дарылайт. 
Диетаны оорулуунун абалына жараша врач белгилейт: май аз берилет, жеңил 
сиңимдүү углеводдорду эт, картошка, кара нан менен алмаштырат, дайыма 
оорулуунун салмагына, ишинин мүнөзүнө жана оорунун өзгөчөлүгүнө көз салып 
туруу керек. Тамак витаминдүү, айрыкча С жана В тобундагы витаминдер көп 
болушу керек. Тамакты аздан бат-бат ичип туруу зарыл: 1-эртең мененки тамак 
жалпы калориянын 25%ин, 2-эртең мененки тамак 10%ин, түшкү тамак 35%ин, 
түштөн кийинки тамак 10%ин, кечки тамак 20%ин түзөт (к. Тамактануу).  
Инсулиндин өлчөмүн жана ага дарыларды айкалыштырууну врач тандайт. 
Дарылоого оорулуунун өзү жана жакын туугандары жакшы жардам берүүлөрү 
тийиш; адатта алар инсулинди саюуну үйрөнүшөт. Инсулинди тамактануудан 
10—20 мин. мурун асептика жана антисептика эрежелерин так сактоо (к. 
Антисептика, асептика) менен куюу керек. Тамак ичүү режими кабыл алынган 
дарылардын таасир этүүчү мөөнөтүнө жараша болот. Белгиленген дарылоо 
схемасын же инсулиндин өлчөмүн врач гана өзгөртө алат. Керектүү өлчөмдү 
көбөйткөндө, тамактануу тартибин бузганда гипогликемия болот — канда кант 
кескин төмөндөйт. Бул учурда оорулуунун алы кетип, өзүн ачкадай сезет, аябай 
тердейт, жүрөгү тез-тез согот; башы ооруп, денеси калтырашы мүмкүн. Бул 
учурда оорулуу дароо 3 — 5 чакмак кант жеп, мүмкүн болсо таттуу, ысык чай ичүү 
керек. Бул өмүр үчүн коркунучтуу абал — гипогликемия комасынын алдын алат. 
Инсулин алган оорулуу дайыма кант сала жүрүүсү жана кант диабети менен 
ооругандыгы, инсулин ала тургандыгы менен дарылардын түрү жана дозасы 
жөнүндө маалымат жазылган баракчасын ала жүрүүгө тийиш. Гипогликемиялык 
абал күчөсө врачка токтоосуз кайрылуу керек. 
Диабетти комплекстүү дарылоодо терини жакшы күтө билүү маанилүү: оорулуу 
теринин тазалыгына көз салып, ар кандай жараат алуудан жана өйкөлүүдөн 
сактанууга тийиш, себеби аз эле жараат теринин ириңдүү оорусуна айланып, 
көпкө айыкпайт. Жуунганда жумшак сүлгүлөрдү пайдалануу зарыл. Тишти күнүгө 
эки маал жууп, тамактангандан кийин жылуу суу менен чайкоо керек. Оорулуу 
жылына эки жолу тиш врачтын кароосунан өтүүгө тийиш. Эмгектенүү жана эс 
алуу режимин туура сактап, көп кыймылдап, убагында уктоо (суткасына 8 сааттан 
кем эмес) К. д-ин алдын алууда чоң мааниге ээ. 
СССРде К. д. менен ооругандардын бардыгы диспансердик көзөмөлдө турат, К, д-
не каршы бардык дарыяар бекер берилет. Тамак-аш өнөр жайында жеңил сиңе 
турган углеводдор жок атайын азыктар: ксилит же сорбит кошулган конфеттер, 
диабеттик нан, печенье, колбасалар жасалат. Ыңгайлуу турмуш жана өндүрүш 
шарты болуп, дарылоо туура жүргүзүлсө оорулуунун эмгекке жөндөмдүүлүгү 
толук сакталат. Диабет менен ооруган аялдар кош бойлуу убагында такай 
терапевттин, акушердин жана эндокринологдун көзөмөлүндө болууга тийиш. 
КАН ТОКТОТКУЧ БУУГУЧ.к. Кан агуу. 
КАН ТОКТОТУУЧУ ДАРЫЛАР — кан 
агууну басуучу каражаттар. Жергиликтүү жана жалпы (сиңгенден кийин) таасир 
берүүчү дарылар болуп бөлүнөт. Жергиликтүү К. т. д-га куруштуруучу заттар, кан 
тамырды тарытуучу дарылар, кан уюуну күчөтүүчү каражаттар (тромбин, кан 
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токтотуучу губка) кирет. Алар негизинен эң майда кан тамырлар канаганда же 
операция жасоодо кан агууну токтотуш үчүн (адреналин, тромбин жана башка) 
колдонулат. Жалпы (сиңгенден кийин таасир берүүчү) дарыларга викасол (к. 
Витамин препараттары), кальций туздары (кальций глюконаты, кальций 
хдориди), ошондой эле түрдүү дары өсүмдүктөрдүн (суу калемпири, калина, 
чалкан, каз таңдай, арника, ак тикен жана башка) препараттары кирет. Негизинен 
булар жатындан жана геморрой түйүндөрүнөн кан акканда колдонулат. К. т. д. 
врачтын сунушу боюнча гана берилет.  
КАН ТОПТОРУ — ар бир кишинин канынын биохимиялык жеке өзгөчөлүктөрү. 
Бул өзгөчөлүктөр эритроцит белокторунун түзүлүшү түрдүүчө болушуна 
байланыштуу. Иммунологиялык өзгөчөлүтүнө байланыштуу адамдын каны 
жынысына, жашына, расасына карабастан 4 топко бөлүнөт. К. т. жөнүндөгү окууну 
чех илимпозу Янский түзгөн (1907). Кандын тигил же бул тобуна кире 
тургандыгы эритроцитте А жана В фактор (антигендер, изоантигендер), кан 
плазмасында α жана β факторлорунун (изоантителолор) болушу менен 
аныкталат. Кээ бир кишилердин эритроциттеринде А жана В изоантигендер 
болбойт, ал эми плазмада α жана β изоантителолор болот. Булар I топко (Оα β) 
кирет. Каны II топко кирген кишилерде А изоантигени менен β изоантитело 
болот (Аβ). Айрым адамдарда β изоантигени жана α изоантитело болот (βα). 
Булар III топко кирет. IV топтогу канда АВ изоантигендери болуп, изоантителолор 
болбойт (АВО). Эгерде А изоантигени α изоантитело менен же В изоантиген β 
изоантитело менен кошулса, эритроциттер бири бирине жабышып 
(агглютинация), андан ары эрийт (гемолиз). Мындай реакция башка топтогу кан 
куюлганда да жүрөт. Кан куюуда К. т-н аныктоонун мааниси чоң. Биринчи топтогу 
канды өзүнө окшош топтогу канга жана башка үч топтогу(II, III, IV) канга куюуга 
болот. Экинчи топтогу канды өзүнө окшош топтогу канга жана III, IV топтогу 
канга куюуга болот. Үчүнчү топтогу кан өзүнө окшош топтогу канга жана IV 
топтогу канга куюлат. Биринчи топтогу канды бардык топтогу кандарга куюуга 
мүмкүн болгондуктан универсалдык донор деп аталат. Ал эми IV топтогу кан 
өзүнө окшош топтогу кандан башка топтогу кандарга куюуга жарабайт, ага башка 
(I, II, III) топтогу кандын баары куюлат, ошондуктан алар универсалдык 
реципинет болушат. Бирок бири бирине туура келген канды узакка же көп 
куюунун натыйжасында универсалдык донор деп аталган кан өзүнүн терс 
таасирин тийгизет, анткени К. т-нан башка изоантигендик реакциялар болот. 
Кишилердин 85%инин эритроцитинде антигендер (Rh — фактор) болуп, 
15%инде болбойт. Rh фактор барлар резусу — оң, жоктор — резусу терс деп 
аталат. Резусу оң атадан резусу терс эненин боюна бүтсө, түйүлдүктүн атадан 
тукум кууган антигенинин таасиринен эненин организминде антитело пайда 
болуп, түйүлдүктүн эритроцитин бузат (гемолиз). Мындай резус — сыйышпастык 
резусу оң канды резусу терс кандуу кишиге кайталап куйганда да байкалат. 
К. т. жөнүндөгү окуу жалпы иммунологиянын негизги бөлүгү болуп, айрым 
дарылоо ыкмасынын (мисалы, кан куюу, органдарды, ткандарды көчүрүү жана 
башка) негизин түзөт. Ошондой эле хирургия, акушерлик жана гинекология, сот 
медицинасы, антропология, генетикада кеңири колдонулат. К. т-нун белгилери 
тукум куума болгондуктан баланын атасын аныктоодо, эненин балдары 
алмашканда жана башка пайдаланылат.  
КАНТСЫЗ ДИАБЕТ — зааранын абдан көп бөлүнүшү жана өтө суусоо менен 
мүнөздөлгөн оору. Организмден суюктуктун көп бөлүнүшүнө тоскоол кылуучу 
кандагы вазопрессин гормону азайганда болот. Бул ооруга вазопредсинди иштеп 
жана канга бөлүп чыгаруучу гипоталамус жана гипофиздин жабыркашы себеп 
болот (к. Эндокрин системасы). Ооруган киши суюктукту көп ичет жана суткасына 
4—12 лге, кээ бирлери 30—40 лге чейин заара бөлүп чыгарат. К. д. кант 
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диабетинен айырмасы заарада кант болбойт жана салыштырма салмагы төмөн 
болот. Организм сууну көп жоготкондуктан оорулуунун алы кетип, териси жана 
былжыр чели кургайт, арыктайт. Оору өнөкөт болуп көпкө созулат, өмүргө 
коркунуч туудурбайт. Врач гормон дарылары менен дарылайт. Көп учурда ооруну 
өз убагында дарылоо жакшы натыйжа берип, узак убакыт эмгекке жарамдуулук 
сакталат. 
КАН ТҮКҮРҮҮ — какырык менен кандын аралаш чыгышы. К. т. көбүнчө өпкөдөгү 
кан тамырлардын жарылышы, өпкөдө кан токтоп калуу, ошондой эле кан 
тамырлардын өткөргүчтүгүнүн жогорулашынан болот. К. т-дө бир аз кан аралаш 
какырык же таза кан чыгат, кээде таза кан көп чыкса, ал өпкөдөн кан агып 
жаткандыгын айгинелейт. К. т. туберкулёз, бронхоэктаз оорусунда, өпкөнүн 
шишигинде, өпкөнүн сезгенишинде жана башка болот. 
К. т-дө оорулуунун башын бийик жаздап, кыймылдатпай, сүйлөшпөй жаткыруу 
керек. Көкүрөгүнө муздак суу басып, тезинен врач чакыруу зарыл. 
КАНЦЕРОГЕН ЗАТТАРЫ — организмге таасир эткенде рак жана башка зыяндуу. 
ошондой эле коркунучсуз шишиктерди пайда кылуучу түрдүү химиялык 
бирикмелер. Аларга 3,4— бензопирен, азобоёктор, нитрозоаминдер жана башка 
кирет. К. .з. кээ бир өнөр жай продуктуларында, өндүрүш таштандылары менен 
булганган абада, тамеки түтүнүндө бар. Өпкө рагы менен тамеки тарткандар, 
шаардыктар көбүрөөк ооруйт. Таасири боюнча алар жергиликтүү таасир берүүчү, 
белгилүү органдарда шишик пайда кылуучу, ар кайсы органдарда көп түрдүү 
шишиктерди пайда кылуучу болуп 3 топко бөлүнөт. Алардын таасири организмге 
кирген К. з-дын өлчөмү менен таасир, этүү мөөнөтүнө байланыштуу. К. з. ткань же 
органда топтолуп чогулса канцерогендик таасир күчөйт. Коркунучтуу шишиктер 
К. з. таасир эткенден кийин эле пайда болбойт, алар көп убакыттан кийиң гана 
өсөт. Коркунучтуу шишиктер акырындык менен өсө баштайт. Канцерогендүү 
углеводдор менен көпчүлүк биологиялык активдүү заттардын (жыныс 
гормондору, өт кислоталары жана башка стероиддер) химиялык түзүлүшү бир-
бирине окшош келип, К. з. организмде стероиддик алмашуунун бузулушунан 
пайда болору тажрыйбада аныкталган. Андан тышкары кээ бир 
аминокислоталардын (мисалы, триптофан), белоктордун алмашуусунун 
бузулушунан да пайда болот. Зыяндуу К. з. менен бирге шишиктердин пайда 
болушуна тышкы чөйрөнүн терс факторлору (мисалы, абанын булгануусу, нур 
дааруу жана башка) себеп болот. Эл чарбасында, тиричиликте синтез жолу менен 
алынган продуктулар кеңири колдонулгандыктан түрдүү химиялык заттардын 
канцерогендүү активдүүлүгү узак убакыт жаныбарларга тажрыйба жасалып 
текшерилет. Тышкы чөйрөдөгү К. з-дын таралышын изилдөөнүн негизинде кээде 
тиешелүү алдын алуу чараларын колдонуу мүмкүн. Өнөр жайда айрым К. з. менен 
иштөө токтотулат. Рактын алдын алууда өздүк гигиенаны сактоо, атмосферадагы 
абаны, сууну, жер кыртышын, тамак-аш азыктарын К. з. менен булгануудан 
коргоо чоң мааниге ээ.  
КАРАКУШ МЭЭ — мээнин бөлүгү. Мээнин кежиге бөлүгүндө, сүйрү мээнин 
үстүндө жайгашып, аны толук жаап турат. Ортоңку бөлүгү аркылуу бириккен эки 
бөлүкчөдөн туруп, ак жана боз заттан түзүлөт. Сырткы боз заты (кыртышы) нерв 
клеткасынан турат. К. мененин борборунда жайгашкан ак затын нерв талчалары 
түзөт. К. мээнин кыртышы 5 түрдүү клеткадан турган 3 катмардан түзүлүп, ал 
клетканын төртөө тормоздоочу болуп эсептелет. К. м. үч жуп бутчалары менен 
мээнин төмөнкү жана жогорку бөлүктөрүнө биригет. К. м-ден келген импульстар 
туруп туруу, басуу, тең салмакты сактоочу булчуңдарды жөнгө салат жана 
координациялайт. К. м-ге алкоголь жана башка уу заттар таасир эткенде кишинин 
кыймыл-аракети бузулуп, басмак түгүл отура албай калат. К. мээнин тубаса 
жабыркашы кишиде тең салмактуулуктун, булчуң тонусунун, жыйрылуусунун 
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бузулушуна алып келет, бат чарчайт. Жаныбарлардын К. м-син алып таштаганда 
шарттуу рефлекстик аракеттери жоголот. К. мээнин белгилүү жерин электр 
менен дүүлүктүргөндө айрым булчуңдардын тобуна (көздүн, баштын, кол-
буттун) кыймыл реакциясын чакырат, вегетатив нерв системасына байланыштуу 
физиологиялык процесстер өзгөрөт.  
КАРАНТИН — карантин ооруларынын очогунан чыгып, ал жок аймакка 
таралышына жол бербөөгө багытталган медициналык-санитариялык жана 
администрациялык алдын алуу чаралары (оорулууну жана аларга жолуккан 
адамдарды табуу, бөлүү, ал жерге келип-кетүүлөргө тыюу салуу). Италияда (14-
кылымда) чума оорусу тараган өлкөдөн келген кемелерди 40 күн өткөнчө портко 
жолотпой ачык деңизде кармашкан. К. чаралары түрдүү жугуштуу дарттар менен 
күрөшүү, алдын алуу жана алардын жаңы очокторунун пайда болушуна жол 
бербөө иретинде жүргүзүлөт. К-дин узактыгы оорунун түрүнө жараша болот. 
Мисалы, холерада 5 күнгө, ич келтеде 21 күнгө, сарыкта 1,5—2 айга созулат. 
Эгерде К-ге алынган коллективде же үй-бүлөдө жаңы оорулуу пайда болсо К-дин 
мөөнөтү ошол күндөн баштап кайта узартылат. 
Оорунун түрүнө жана анын таралуу чегине жараша үй-бүлө, жатакана, мектеп, 
оорукана, суу, темир жол, аба транспорттору, аскер бөлүмү, айыл, кыштактын, 
райондун, областтын, крайдын, республиканын, өлкөнүн аймагы К-ге алынышы 
мүмкүн.  
КАРДИОЛОГ — жүрөк-кан тамыр системасынын ооруларын диагноздоо, дарылоо 
жана алдын алуу боюнча даярдалган адис-врач (терапевт).  
КАРДИОЛОГИЯ — медицинанын жүрөк-кан тамыр системасынын ооруларынын 
себебин, диагностика методдорун, оорунун өтүшүн, дарылоосун жана алдын 
алуусун изилдөөчү бөлүмү. Азыркы К. эң татаал диагностикалык жана дарылоочу 
аппараттар менен жабдылган. Анын интенсивдүү терапия, реанимация жүргүзүү 
үчүн адистештирилген кызматтары бар. Бул миокарддын инфаркты, кан 
тамырлардын тромбоэмболиясы сыяктуу ооруларды ийгиликтүү дарылоого 
мүмкүндүк берет. Жүрөк-кан тамыр ооруларын дарылоодо консервативдик 
методдор (дары-дармек жана санаторий-курорттук дарылоо), ошондой эле 
операциялар колдонулат. 1977-ж. республикабыздын борбору Фрунзеде 
Кыргызстан кардиология илим изилдөө институту (поликлиникасы менен) 
ачылган.  

  
Кыргызстан кардиология 
илим изилдөө институту. 
 
КАРДИОСКЛЕРОЗ — жүрөк-кан тамырларынын атеросклерозунда жүрөктүн кан 
менен жетишсиз камсыз болушунун же сезгенүүнүн (миокардит) натыйжасында 
жүрөк булчуңунун туташтырма ткандарынын өсүп кетишинен болгон оору. К. 
адатта инфекцияаллергиялык, вирустук, бактериялык миокардиттин 
кабылдоосунан, көбүнчө жүрөктүн таажыча артериясынын атеросклерозу себеп 
болот. Таажыча артериялардын атеросклероздук тарашынан жүрөктүн 
азыктануусу начарлап, булчуңдун бөлүгү капысынан жансызданат (миокарддын 
инфаркты); жүрөк булчуң талчаларынын өлгөн жеринде бириктиргич ткань өсүп, 
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тырыкка айланат. Белгилери: жүрөктүн кагуу ыргагы (аритмия) жана 
өткөргүчтүгү бузулат; жүрөктүн жыйрылуу жөндөмү төмөндөйт (жүрөк кемтиги); 
өпкөдө кан жай жылат, боор чоңоёт, бут шишийт. 
Дарылоо жүрөк кемтигин, кагуу ыргагын жана кан өткөрүүнү калыбына келтирүү 
максатында жүргүзүлөт. Алдын алуу жөнүндө, к. Жүрөк-кан тамыр системасы 
макаласын.  
КАРДИОСПАЗМ — кызыл өңгөчтүн жыйрылуу жөндөмү жана карындын оозунун 
рефлекстик ачылуусу бузулуудан пайда болгон оору. Тамактын кызыл өңгөчтөн 
карынга өтүүсү кыйындайт. Белгилери: дисфагия, төштүн ич жагынын оорушу, 
кусуу, кулгуу. Дарылоо дары каражаттары, ошондой эле хирургиялык жол менен 
жүргүзүлөт. 
КАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ (жүрөктү электрдик стимулдоо) — жүрөктүн кагуу 
ыргагынын бузулуусунун айрым түрүн атайын приборлор — 
кардиостимуляторлордун жардамы менен дарылоо ыкмасы. Кардиостимулятор 
белгилүү бир мезгилге электр импульстарынын туруктуу генератору болуу менен 
нерв түйүндөрүнүн ишин аткарат. Ал эки негизги бөлүктөн: көбүнчө жүрөк 
булчуңун (миокард) иштетүүчү электроддордон жана электр берүү булагынан 
(сымап-цинк батареялары, радиоактивдүү элементтер жана башка) турат. Прибор 
адатта операция жолу менен туруктуу стимулдоо үчүн орнотулат: электроддор 
миокардга, ал эми электр булагы курсак, көкүрөк же колтук терисинин астына 
жайгаштырылат. 70-жылдардан тартып электроддорду кол же моюн венасы 
аркылуу жүрөк көңдөйүнө (оң карынчага) орнотуу ыкмасын иштеп чыгуу 
башталган. Электроддун жайгашуусу рентгендик изилдөө менен текшерилип 
турат. Кардиостимуляторду бардык курактагы оорулууга коюуга болот. Бул 
операция кардиохирургиялык мекемелерде жүргүзүлөт. Операциядан кийин 
врачтын көзөмөлүндө болот. К. жүрөктүн кагуу ыргагы жана кан өткөрүүсү 
бузулганда жана диагностикалык максатта колдонулат. 
КАРТАЮУ — организмде жашка жараша закон ченемдүү өзгөрүүлөр пайда болуп, 
анын ыңгайлануу мүмкүнчүлүктөрүнүн акырындык менен төмөндөшү. 
Картайганда кишинин сырткы көрүнүшү өзгөрүлөт: териси жукарып, бырыш 
кирип, пигменттүү так пайда болот, чачы агарып, түшөт, бою кичирейип, 
бүкүрөйөт. Алкымдын булчуңдары атрофияга учурап, үн байламталары 
ичкергендиктен үндүн тембри, ошондой эле ишке жөндөмдүүлүгү, психикасы, 
оорулардын өтүшү жана башка өзгөрүлөт. Түрдүү ички жана сырткы жагымсыз 
факторлордун таасиринен организм тез (мезгилсиз) картаят (патологиялык К.). 
Физиологиялык К. 75 жаштан башталат. Алгачкы белгилери 60 жаштан кийин 
пайда боло баштайт. Бирок, 30—35 жашта организмдин өсүп-өөрчүшү бүткөндөн 
тартып эле кээ бир биологиялык процесстердин активдүүлүгү төмөндөй баштайт. 
К. процесси ар кайсы органдар менен ткандарда ар башка мезгилде жүрөт. Ал 
организмдин түрдүү жагымсыз таасирлерге тубаса туруктуулугуна же 
туруксуздугуна байланыштуу. Картайганда орган менен системаларынын 
функциялары акырындык менен төмөндөйт; организм чөйрөнүн өзгөрүүлөрүнө, 
жагымсыз факторлордун таасирине туруксуз болуп калат. Көздүн тунук 
кабыгынын тунаруусу күчөп, көп учурда катаракта пайда болот, көрүү начарлайт; 
кулак каңырыштайт. Көкүрөк деформацияга учурайт (кифоз), кекиртек менен 
бронхтор кеңейип, алардын былжыр чели атрофия болгондуктан какырыгы 
илээшкек болуп чыгат. Булчуңдардын күчү начарлайт. Картайганда биринчи 
иретте нерв, жүрөк-кан тамыр системасында өзгөрүүлөр байкалат. Карыган киши 
демилгесиз болуп, бир иштен экинчиге өтүү кыйындайт, өзүн өзү кармай албай, 
ыза болуп, ачуусу келип, кыжырланат же болбосо маанайы пас, таарынчаак болуп, 
көрүнгөн нерседен чочуп, коркот. Картаң кишилердин кээ бири сараң, таш боор, 
өзүмчүл болушат. Борбордук нерв системасынын атеросклерозунан болгон 
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өзгөрүүлөрү акыл-эстин, мээнин начарлашына алып келет, киши ыйлаак, 
кайратсыз болуп калат. Кан басымы негизинен бир аз жогорулайт, жүрөктүн 
кагуу ритми сейректейт. Кан тамырлардын чоюлгучтугу, өпкөнүн иштеши 
начарлайт. Картайган сайын тамак сиңирүү ферменттердин активдүүлүгү, май 
кислоталары, аминокислоталардын, глюкозанын сиңирилиши начарлап, ичеги 
карындын тамак-ашты жылдыруу жөндөмдүүлүгү, боордун функциясы 
төмөндөйт. Тиштер саргайып, бошоп түшөт. Тиш менен чайноо аппаратынын 
атрофиясы, ошондой эле мимикалык булчуңдардын бошоңдошу картайган 
кишинин бетин башкача көргөзөт. Кызыл өңгөч узарып, анын төмөнкү бөлүгү 
кеңейип, дисфагияга (ыктытып, жута албай калуу) алып келет. Аялдарда этек кир 
токтойт, эркектерде сперматозоидди иштеп чыгаруусу начарлайт. Муундарда 
кыймыл азайып, остеопороз, остеохондроз пайда болот. Ар кайсы өнөкөт оорулар 
эрте карытат. Ошондуктан, оорулардын алдын алуу, эрте К-нун алдын алат. 
Азыркы кезде К-нун себептери жөнүндө бирдиктүү теория жок. Негизинен К-нун 
өөрчүшүндө тукум куугучтук чоң мааниге ээ. Анын белгилери ар кайсы кишиде ар 
кандай. Карылык ар кандай үй-бүлөдө организмдин тигил же бул системасынан 
башталат, башкача айтканда. жашка жараша өзгөрүүлөр кээ бир үй-бүлөдө жүрөк-
кан тамыр системасынан, айрым үй-бүлөдө эндокрин системасынан башталат. 
Азыркы кездеги теориялардын бири К-ну убакыт өткөн сайын тышкы чөйрөнүн 
жагымсыз факторлорунун таасиринин жана ДНКнын өзүндөгү алмашууда сөзсүз 
болуучу өзгөрүүлөрдүн натыйжасында клетканын генетикалык аппаратынын 
бузулуулары менен түшүндүрөт. Аялдардын генетикалык аппаратынын 
өзгөчөлүгү менен алардын акырындык менен К-су, ошондой эле башка 
факторлорго (аялдар эркектерге караганда тамекини аз тартып, ичкиликти аз 
ичет жана башка) байланыштуу. Улгайган кишилерге үй-бүлөдө туура мамиле 
жасоонун, аны урматтап, сыйлоонун мааниси чоң. Мындай учурда карылар 
колунан келген жумушту иштеп, өз жакындарына жардамдашууга аракеттенет, 
көңүлү көтөрүңкү болот. Бекерчилик тонусту төмөндөтүп, алсыздантат; 
жалгызчылык көңүлдү чөктүрөт, ишенбөөчүлүккө, каардуулукка алып келет. Күн 
мурун өзүнүн жасаган ишин азайтуу жарабайт. Картайган кишинин жакындары 
аны колунан келишинче колдоп, санааркатпоого аракет кылып, көңүлү ачылбай 
чөгүп калганда өз убагында врачка кайрылуу керек. Улгайганда ден соолугун 
дайыма текшертип, тиешелүү чараларды колдонуу зарыл. 
К-нун ылдамдыгы ар кайсы кишиде ар кандай: кээ бири 75—80 жаштан кийин 
деле түрдүү иш жасоого күчү келет. Бирок жаш өткөн сайын ишке жөндөмдүүлүк 
төмөндөп, киши тез чарчайт. Ошондуктан киши өзүн жакшы сезсе да, өтө катуу 
жумуш жасабай эмгектенүү менен эс алууну айкалыштыра билүү пайдалуу. 
Кандай гана болбосун жумуш жасоо алар үчүн машыгуу, гимнастика болуп, ички 
органдардын иштешин жакшыртат. Эс алуу жана эмгектенүү режимин такай 
сактоо организмдин бардык системалары үчүн жагымдуу шарт түзөт (к. 
Биологиялык ритмдер). Улгайган кишилер өз убагында уктабаса нерв, жүрөк-кан 
тамыр системасы, ички органдардын иштеши бузулат. Жаш өткөн сайын киши 
азыраак уктайт. Жаш кезде түнкү уйку 8 саатка жакын болсо, улгайганда ал 6—7 
саат же андан аз болот. Картайганда уйку качат, ойгонсо кайра уктай албай 
кыйналат. Ошондуктан улгайганда уйку бузулуп, андан кийин киши өзүн начар 
сезсе врачка кайрылуу керек. Уйку ар кайсы себептерден бузулат, түрдүү 
уктатуучу дарыларды врачтын кеңешисиз колдонуу жарабайт. Улгайган 
кишилерге бөлмөнү желдетүү, түнкүсүн форточканы ачып коюу, уктар алдында 
таза абада сейилдөө, жатарда ашыкча тамактанбоо сунуш кылынат. Түнкүсүн ар 
кайсы ызы-чууну сезгич кишилер кулагына атайын тыгын салып коюу керек. 
Улгайганда кара жумуш жасоону кескин азайтуу жарабайт. Кыймылдуу иш-аракет 
зат алмашуу, дем алуу, кан айланууну оңойт, туздардын жыйылышына тоскоол 
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кылат. Улгайгандарга гимнастика пайдалуу, аны врач белгилейт. Туура 
тамактануу да маанилүү. Ашкере, көп калориялуу тамактануу эрте картайтат. 
Жаш өткөн сайын энергия азыраак жумшалып, зат алмашуу процесстери 
басаңдайт. Ошондуктан, ферменттик системаларга күч келтирбей тамакты аз 
ичүү керек. Улгайганда дарыларды (өзгөчө уктатуучу, оору басаңдатуучу, сеп 
алдыруучу жана башка), кофе, ачуу демделген чайды абайлап ичүү керек. 
Улгайгандар үчүн организмди чыңдоо маанилүү, ал организмдин ыңгайлануу 
мүмкүнчүлүктөрүн, ооруга туруктуулугун жогорулатат. Организмди чыңдоодон 
мурда врачка кайрылуу зарыл, себеби организмдеги жашка болгон өзгөрүүлөр, 
өнөкөт оорулар организмди чыңдоо мүмкүнчүлүктөрүн азайтат. Эмгек менен эс 
алууну айкалыштыруу, туура тамактануу, өздүк гигиенаны сактоо эрте К-га жол 
бербей, кишинин күчүн жана рухий мүмкүнчүлүктөрүн сактоону камсыз кылат. 
КАРЫЛЫК ПСИХОЗДОР (сенилдик психоздор) — демейде 70 жаштан кийин 
пайда болуучу психикалык оорулар (карылыктан болуучу кем акылдык жана 
башка). К. п. акылдан айныбаган, башкача айтканда функциялуу ооруларга кирет. 
Азыркы илим К. п-ду төмөнкүдөй ажыратат: 1) инволюциялык көңүл чөгүү, 2) 
инволюциялык алжытма психоздор, 3) кататониялык (тырышма) жана көзүнө ар 
нерсе көрүнүүчү, кулагына ар кандай үн угулуучу психоздор. Көбүнчө алжыма, 
жөөлүмө, тынчы жок, создуккан депрессия түрүндө учурайт, алардын көңүлү суз 
болуп, коркок келишет, дайыма кооптонуп, асан кайгы болушат, өзүн жектешет. К. 
п-го өзүнчө сүйлөй берүү мүнөздүү. Туугандарынан, коңшуларынан, 
кызматташтарынан, тааныштарынан шектенишет; аңдып жүрөт, өлтүргөнү 
жатат, кыянаттык кылат деп жөөлүп сүйлөшөт. Көзүнө көрүнүүчү же кулагына 
угулуучу психоздор сейрек кездешет, алардын мурдуна жаман жыт келип, 
кулагына каңырыш ар нерсе угулат. Кататониялык психоздордун кыймыл-
аракети баш аламан болуп, денесин калтырак басат, уйкусу качат, түнкүсүн басып 
жүрүшөт, күндүз көбүнчө үргүлөп олтурушат, кишини тааныбайт, ичип-жегенин 
билбей калат, ичинин ооруганын айтып, тамак сиңбейт деп даттанат. Бул ооруга 
башка оору кошумча болгон учурда адам өлүмгө учурайт.  
КАРЫН — кишинин тамак сиңирүү жолундагы кеңейген жери. К-да киши ичкен 
тамак жыйналып, карын зилинин таасири астында алгачкы химиялык ажыроого 
учурайт. К. ич көңдөйдүн жогорку бөлүгүнөн орун алып, анатомиялык түзүлүшү 
боюнча үч бөлүктөн турат. 

  
Кишинин карынынын схемасы 
(жара кесилген); 1— жалтырак 
кабык; 2— кызыл өңгөч; 3—
карындын оозу; 4—былжыр чели; 
5—булчуңдуу кабык; 6—он эки 
эли ичеги; 7— карынды н учу; 8— 
карындын чоң ийри жээги. 
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Анын жогорку кызыл өңгөч кирген жери К-дын түбү, орто жери анын денеси, ал 
эми анын төмөнкү он эки эли ичегиге куйган жери К-дын тамак чыгаруучу учу 
деп аталат. К-дын көлөмү жана анатомиялык түзүлүшү кишинин жашына, 
жынысына да байланыштуу. Кишинин К-ынын көлөмү төрөлгөндөн орто жашка 
чейин 50 эсе чоңоёт. Орто жаштагы адамдын К-ынын узундугу 25—30 см келип, 
ага 2,5—3,0 лче суюктук батат. 
К-дын капталы негизинен үч катмардан турат. Анын эң сырткы катмары 
жалтырак катмар деп аталат. К-дын ортоңку катмары жылмакай булчуң 
талчаларынан турат да, өз ара сырткы — түз, ортоңку алкак сымал жана ички — 
оролгон кыйшык талчаларга ажырайт. 
 

  
Кишинин карынынын 
капталынын катмарлары: 1— 
кызыл өңгөч; 2—жалтырак 
кабык; 3— булчуңдуу катмар; 
4— былжыр чели; 5— 
карындын учу; 6— он эки эли 
ичеги. 
 
Бул булчуң талчалары ар кандайча жыйрылып жана бошоңдоп К-га кирген 
тамактарды аралаштырып эзет. Ал эми алкак сымал булчуң талчалары К-дын 
ылдыйкы учунда акырындап жооноюп К. кыскычын түзөт. К. кыскычы К-дагы 
сиңүүгө даяр эзилген тамакты өлчөмү менен аз-аздан он эки эли ичегиге 
чыгарып, ичегиден К-га кайра өткөрбөй турат. 
К-дын эң ички катмары анын былжырлуу катмары деп аталат. Анын тереңинде 
ичкен тамакты эритүүчү К. зилин бөлүп чыгаруучу көп клеткалар жатат. Ал 
клеткалар үч түрдүү болот. Алардын биринчиси негизги клеткалар деп аталып, К-
дын орто жеринде жайгашат. Негизги клеткалар пепсин жана химозин 
ферменттерин бөлүп чыгарат. Пепсин ферменти негизинен белок заттарын 
ажыратат. Ал эми химозин сүт продуктусундагы казейин белогун уютуп, 
ажыратат (к. Ферменттер). 
К-дын түбүндөгү клеткалар туз кислотасын бөлүп чыгарат. Туз кислотасынын 
таасири менен пепсин ферментинин активдүүлүгү күчөйт, туз кислотасы карынга 
чогулган катуу жана кургак тамактарды эритип, жумшартат. Ал эми К-дын 
ылдыйкы уч жагындагы былжырлуу клеткалар былжырлуу суюктуктарды бөлүп 
чыгарат. Булардан башка К-дын былжырлуу катмарында бириндеп, чачылып 
жайгашкан лимфа ыйлаакчалары да бар. 
Жогоруда аталган клеткалар бөлүп чыгарган фермент жана зилдин жардамы 
менен К-дагы кургак тамактар нымдалат жана дене температураеына чейин 
жылыйт. Туз кислотасынын таасири менен микроорганизмдер өлүп жок болот. К-
дын былжырлуу катмары организмге тамак-аш менен кирген ар кандай 
микроорганизмдердин канга өтүшүнөн сактайт. 
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Киши ичкен тамак К-да 3—8 саат сакталат. К. зили тамак ичкен маалга, жытына, 
даамына жана өңүнө жараша, ошондой эле айрым учурда жакшы тамак жөнүндө 
сөз болгондо да К. зили бөлүнүп чыгып турат (к. Рефлекстер). 
Кишинин К-ын симпат жана адашма нервдер нервдештирет. Ал эми К-дын бүткүл 
тамак сиңирүүсүн борбордук нерв системасы жөнгө салып турат.  
КАРЫН ЖАРАСЫ, к. Жара оорусу.  
КАРЫНДЫ ТАЗАЛОО — карындан тамак-аштын калдыктарын же уу заттарды 
чыгаруу. Карынды врач же фельдшер атайын карын түтүгү менен тазалайт. Өмүр 
үчүн коркунучтуу ууланууда врач келгиче К. т-нун эң жөнөкөй түрүн жасоого 
болот: оорулууга 5—6 стакан суу ичирип, анан кичине тилдин түбүн сөөмөй 
менен басып кустуруу керек. Бул процедураны бир нече ирет кайталоого болот. 
Карынды тазалап бүткөндөн кийин оорулууну төшөккө жаткырып, жылуулап 
жаап, 1—2 ууртам чай ичирүү керек. 
КАРЫН ЗИЛИ карын былжыр челинин бездери бөлүп чыгаруучу түссүз, кычкыл 
суюктук. Составында ферменттер, туз кислотасы, былжыр, минералдуу заттар, суу 
болот. Ферменттер тамак заттарды сиңирүүгө катышат. Пепсин — белокту, 
липаза майды ажыратат. Туз кислотасы тамак-ашты жумшартып, К. з-нин 
ферменттерин активдештирет, микроорганизм дер д и өлтүрүп, уйку безинин 
фермент иштеп чыгаруусуна, тамак сиңирүүчү гормондордун пайда болуусуна 
түрткү берет. К. з-де туз кислотасынын аз же көп болушу анын кычкылдуулугун 
аныктайт. Ал К. з-нин бөлүнүшүнө, карын былжырынын нейтралдоочу таасирине, 
ичеги-карын ооруларына жараша болот. К. з-ндеги былжыр илээшкектикти 
жогорулатат; туз кислотасын нейтралдап, К. з-нин кычкылдуулугун төмөндөтөт, 
былжыр челди түрдүү дүүлүтүүдөн коргойт, тамак сиңирүүгө жардам берет. К. з-
нде булардан сырткары В12 витаминин сиңирүүгө жардам берүүчү органикалык 
жана органикалык эмес заттар болот. Ал витамин кемикте кызыл кан 
денечелеринин өөрчүшүнө катышат. Тамак ичпей турганда ал бөлүнбөйт. К. з. 
карында дайыма бөлүнө бербейт. Тамак ооз же карынга түшкөндө гана 
бөлүнбөстөн, адам тамакты көргөндө, жытын сезгенде, тамак жөнүндө сөз 
болгондо да бөлүнө баштайт. Тамактын жагымсыз жыты же түрү 
К. з-нин бөлүнүшүн токтотот же азайтат. Ичеги карын, боор, өт баштык жана 
башка ооруганда кээде катуу кайгыруудан К. з-нин составы жана көлөмү 
өзгөрүшү мүмкүн. Анын составын изилдөө оорунун диагнозун коюуга жардам 
берет. Врачтын сунушу менен ичеги-карын ооруларында К. з. аз бөлүнсө же анда 
туз кислотасы жетишсиз болсо ал дары катары колдонулат. К. Тамак сиңирүү 
системасы.  
КАТАБОЛИЗМ — организмдеги органикалык заттардын (анын ичинде азыктар) 
ферменттик ажыроо реакциясынын жыйындысы; организмдеги зат алмашуунун 
бир жагы. К-де организмдин структуралык элементи (белок, нуклеин 
кислоталары, фосфолипиддер) же запас материалы (май, гликоген жана башка) 
түрүндөгү татаал кошулмалар жөнөкөй заттарга ажырайт. К-дин натыйжасында 
татаал кошулмалар өзүнүн өзгөчөлүгүн жоготуп, бир азы биосинтезде 
пайдаланылат, бир азы организмден чыгарылат. Дем алуу, гликолиз, ачуу К. 
процесси болуп эсептелет. К-дин негизги, акыркы продуктусу — суу, көмүр 
кычкыл газы, мочевина, сүт кислотасы. Анаболизм менен салыштыр. 
КАТАРАКТА — чечекейдин тунарышы; көзгө жарык нурунун өтүшүнө тоскоол 
болуп, көрүүнү начарлатат. К. чечекей жарым-жартылай тунарып — күчөбөгөн 
(тубаса) жана толугу менен тунарып — күчөгөн (кийин пайда болгон) болуп 
айырмаланат. Тубаса К. түйүлдүктүн өсүү мезгилинде эле пайда болот. Мында 
чечекейде тунук бөлүктөр сакталып, көрүү өтө начарлабайт. 
Кийин пайда болгон К-да тунаруу чечекейдин чет жагынан башталса, көрүүнүн 
начарлашы көпкө байкалбайт, ортосунан башталса, оорулуу тез көрбөй калат. 
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Буга өзгөчө улгайган адамдардын К-сы мүнөздүү, ал айрым учурда 50 жаштан 
кийин пайда болот. Кант диабети, көздүн көп оорушу (кан тамырлуу челдин 
сезгениши, тор кабыкчанын сыйрылышы, алысты начар көрүү жана башка), 
көздүн майып болушу, ошондой эле жогорку температурада (эритүүчү мештин 
жанында) же тийиштүү коргогучсуз иондоштуруучу нурлардын таасири астында 
узакка иштөө К-нын күчөшүнө шарт түзөт. 
Жаңы башталган К-нын өсүшүн токтотуу үчүн врач дары каражаттары менен 
дарылоону белгилейт. Чечекейдин тунарышы күчөгөндө хирургиялык жол менен 
дарылайт. Операциядан кийин чечекейден ажыраган көз жарык нурун соо көздөй 
сындыра албай калат, ошондуктан көз начар көрөт; ал көз айнек (операциядан 
1,5—2 айдан кийин белгиленет) тагынуу менен калыбына келтирилет. К. 
болгондорго майлуу жана туздуу тамак-аш жешке болбойт; витаминдүү 
жашылча-жемиш: сабиз, капуста, чамгыр, лимон, алма, карагат пайдалуу. 
КАТАТОНИЯ — кыймыл-аракеттин начарлашы менен болгон психиканын 
бузулушу. Оорунун эки түрү бар: оорулуунун түрдүү К-лык майыптык менен 
коштолгон ишкердиктин токтотулушу (ступор) жана максатсыз баш аламан К-
лык козголгучтук (туталануу). Көбүнчө шизофренияда кездешет. К. жин 
оорусунун негизги белгиси, ал кан тамырлардын жана баш мээнин органикалык 
бузулушунан болот. Биринчи түрүндө оорулуу акырындап суз тартып, шалаакы 
боло баштайт, араң басат, бара-бара таптакыр баспай калат, аз сүйлөйт, акыры 
дудук сыяктуу сүйлөөдөн баш тартат (мутизм). Тамак ичпейт, кийим кийүүдөн 
качат, ордунан жылдырууга каршылык көрсөтөт (негативизм). Экинчи түрүндө 
оорулуунун тынчы кетет, бети-башын кыйшаңдатат, кийимин тытып, 
жылаңачтанат, ары-бери секирет, түкүрүнөт жана башка Көп сүйлөйт, ырдайт, 
бирок тили билинбейт. Оорунун эки түрү улам алмашып кайталанышы же бир 
калыпта көпкө создугушу мүмкүн.  
КАТЕТЕР — табигый жолдорго, дене көңдөйүнө, лимфа менен кан тамырларга 
дары каражаттарын, рентгенконтрасттуу заттарды куюу, ошондой эле оорунун 
диагнозун коюу, дарылоо максатында анын ичиндеги суюктукту чыгаруу 
(катетерлөө) үчүн колдонулуучу түтүк сымал медициналык аспап. Катетерлөөдө 
асептика эрежелери сөзсүз сакталууга тийиш. Кулак ооруларын дарылоодо учу 
жоонойгон металл К. менен кулак тарсылдагын угуу түтүгү аркылуу үйлөтөт. 
Кардиологияда атайын жүрөк К. кан тамыр жолу боюнча анын көндөйүнө 
жиберилип, диагнозу, хирургиялык операциянын мүнөзү, көлөмү аныкталат. 
Урологияда атайын катетерлөөчү цистоскоп колдонулуп, анда заара чыгаруучу 
жолдордун ооруларын диагноздоо жана дарылоо процедуралары жүргүзүлөт. 
Катетерлөө көбүнчө бөйрөк чөйчөкчөсүндө, табарсыкта заара топтолуп калганда, 
заара жолдорунун сезгенүү ооруларын рентгендик изилдөө жана дарылоодо 
кеңири колдонулат. К. металлдан, резинадан, лак сиңирилген жибектен жасалат.  
КАУЗАЛГИЯ — четки нерв сөңгөгү жабыркаганда капысынан башталып, 
какшатып ооруган оору. К. симпат нерв талчаларына бай бут-колдун нерв 
сөңгөктөрү (шыйрактын чоң жилинчик нерви, көчүк нерви, колдун ортоңку, кээде 
чыканак нервдер) жараат алганда пайда болот. Жарааттангандан 5—10 суткадан 
кийин бут-кол ооруп, вегетатив нерв системасы да бузулат. Кол жабыркаса — 
моюн, көкүрөктүн жогорку жагы, бут жабыркаса ичтин төмөн жагы ачышып, 
ооруйт. Бир аз кыймылдаганда же териге тийгенде, ызы-чуу жана башка таасир 
эткенде оору күчөйт. Терини муздатып, дайыма суулап турса ооруганы басаңдайт. 
Дарылоодо новокаин блокадасы, физиотерапия жана башка колдонулат. 
КАХЕКСИЯ — организмдин өтө арыктап алсыздануусу. Мында бардык орган жана 
ткань жабыркайт, өзгөчө май тканы азайып, бара-бара булчуң, жүрөк, боор жана 
башка ички органдар кичиреет, чач түшөт, ал кетет, көз чүңүрөйүп, тери 
бырышып кургайт. Кээде ак шишик басып, психика бузулушу мүмкүн. Анын пайда 
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болушуна кээ бир катуу оорулар (туберкулёз, зыяндуу шишик, айрым нервдик 
бузулуу, ички секреция бездеринин оорусу), туура эмес, жетишсиз тамактануу, зат 
алмашуунун бузулушу, мышьяк, коргошун, сымап, фтор менен өнөкөт уулануу, 
ичеги-карындын жабыркашы, себеп болот. Дарылоо негизги ооруга багытталат. 
КЕКЕЧТИК — сөздүн муунун, тыбышын эрксизден токтоп же кайталап айтуу 
менен мүнөздөлгөн сүйлөөнүн бузулушу. Адатта мектеп окуучуларында, айрыкча 
эркек балдарда көп учурайт. К. катуу коркуудан, үй-бүлөдөгү чыр-чатактан, 
жугуштуу оорулардан, мээге доо кеткенден болушу мүмкүн. Айрым учурда К. ата-
эненин, бир туугандардын, башка балдардын туура эмес сүйлөгөнүн 
туурагандыктан да болот. Көбүнчө нерв системасы бошоң балдар кекеч болушат. 
Үй-бүлөдө жана балдар чөйрөсүндө жакшы шартта дарылануусуз эле сүйлөө 
калыбына келиши мүмкүн, бирок жетилген куракта деле кала берет, а түгүл 
күчөйт. 25—30 жаштан кийин К. адатта азаят, улгайган адамдарда сейрек кезигет. 
Кекеч балдар өздөрүнүн бул кемчилигинен элден оолактап, корунушат, чоочун 
кишилердин көзүнчө сүйлөөдөн тартынышат, кекечтенип жатканда кызарып, 
уялып, тердеп кетишет. Мындай учурда К. ого бетер күчөйт, сүйлөө эрксизден кол 
буттун, бел булчуңдарынын кыймылдары менен коштолот. 
К-ти дарылоону мүмкүн болушунча эрте баштоо зарыл. Баарыдан мурда үй-
бүлөдө жана балдар арасында көңүлдүү, мээримдүү, жакшы шарт түзүү керек. 
Кээде чөйрө алмашканда (мисалы, башка мектепке которулганда) К. жок болуп 
кетиши мүмкүн. К-ти логопед дарылайт, атайын программада сабак өтөт. Кээ бир 
балдарга организмин чыңоочу жана тынчтандыруучу дарылоо жүргүзүлөт. Эрте 
жана үзгүлтүксүз дарылоодон К. толук айыгышы же кыйла азайышы мүмкүн. 
КЕКИРТЕК — кишинин дем алуу жолун түзүүчү түтүк сымал органы. Ал абаны 
көмөкөйдөн өпкөгө өткөрөт. К. көмөкөйдүн төмөн жагынан башталып, көөдөндүн 
ичинде көкүрөк омурткаларынын тушунан оң жана сол бронхторго бөлүнөт. К-
тин узундугу 8—13 см, диаметри 1,5 — 2,5 см. К-тин керегеси 16—20 жарым 
шакекче кемирчектен турат. Бул жарым шакекчелер бири-бирине байламталар 
менен биригет. Жарым шакекчелердин учу арт жагынан бириктиргич ткандан 
турган кабыкчалар менен биригип, жумшак болот да, кызыл өңгөч менен 
жанашып турат. К-тин сыртын туташтырма ткандар, ал эми ич жагын былжырлуу 
чел каптайт. Былжырлуу кабыкчадагы майда бездер былжыр бөлүп 
чыгарып, ичи ар дайым нымдашып турат. 
КЕКИРҮҮ — карын же кызыл өңгөчтөн ооз аркылуу капысынан газдын, кээде 
карындагы азык аралашмасынын өзүнөн-өзү чыгышы. Дени соо киши тамакты, 
сууну шашып ичкенде же кургак тамак жегенде абаны көп жутуп алуудан кекирет. 
Мындай К. жытсыз, даамсыз болуп, кандайдыр бир оорунун белгиси болуп 
эсептелбейт. Көбүнчө эмчектеги бала эмчек эмгенде абаны көп жутуп алып, 
кекирет, кээде сүт кулгуйт ( Кулгуу). Карын зилинин кычкылы көп болсо, кычкыл 
өт, он эки эли ичегиден карынга өтүп кеткенде ачуу сезилет. Карын ооруп, тамак 
сиңбей калганда сасык К. байкалат. К. карын, боор, өт баштыгы, ичеги 
ооруларынын белгиси болушу мүмкүн. Кээде боор эт, чанда жүрөк кан тамыр 
системасынын (стенокардия, миокарддын инфаркты, жүрөк ишинин начарлашы) 
ооруларында болушу мүмкүн. 
Дарылоо негизги ооруга жараша жүргүзүлөт. 
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 Кишинин 
кекиртек жана кокосунун скелети (арт 
жагы): 1— кекиртек шакекчелери; 2— 
шакек сымал кемирчек; 3— коко 
көңдөйү; 4— тил алдындагы сөөк; 5—
калкан сымал кемирчек; 6—тил 
алдындагы сөөк менен калкан сымал 
кемирчекти бириктирген байламталар; 
7—коко жапкыч. 

  
Келбеттин ар кандай типтери: 1— 
нормадагы; 2— жалпак далылуу; 3— 
жалпак ийилген далылуу; 4— томпок 
далылуу; 5— ийилген томпок 
далылуу. 
 
КЕЛБЕТ — киши денесинин тынч турганда жана кыймыл убагындагы көнгөн 
абалы. Адамдын бала кезинен баштап, анын өсүү процессинде, чоңоюу жана 
тарбия алуу мезгилинде калыптанат. К. туура сакталса адамдын курсагы чыкпай, 
ийиндери бир аз артка тартылып, дене-бою түз, сымбаттуу келет. 
Мындай келбеттүүлөрдүн басыгы жеңил, кыймыл-аракети ийкем жана эркин 
болот, бардык ички органдары туура жайгашат. Туура эмес К. сымбатсыз гана 
болбостон, организмдин иштөөсүнө, баарыдан мурда жүрөк, өпкө, боор жана 
ичеги-карынга жагымсыз таасир тийгизет. К. денедеги бардык булчуңдардын бир 
калыпта өсүшүнө жараша болот. Омуртка жана курсак булчуңдарынын бир 
калыпта эмес же начар өсүшү К-ти бузат. Туура эмес К. бүкүрөйүнкү, бөлбүрөк, 
кыйшык омурткалуу болуп айырмаланат. Бүкүрөйүңкү К-те адамдын көкүрөгү 
жалпак, кууш, аркасы дөмпөк, башы алдыга жүткүнүп, ийиндери салаңкы, курсагы 
чедирекей болот. Бөлбүрөк К-тин көкүрөгү жалпайып, далылары оркоюп чыгып, 
буттарынын тизеси бүгүлүп, ийиндери шалпайып, башы салаңдап турат. 
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Столдо иштеп отуруу. 1— өтө жапыс 
отургучта отуруу; 2— өтө бийик 
отургучта отуруу; 3— өтө бийик 
столдо иштөө; 4— нормадагы 
отургуч жана столдо отуруп иштөө. 

 
 Окуучунун китеп кабын бир колдо, 
колтуктап жана жонуна асынып 
көтөрүшү. 
 
Балдардын К-нин туура калыптанышына кичинекей кезинен кам көрүлөт. 
Баланы көпкө таңып көюуга болбойт, анда кыймыл-аракетин азайтып, нормалдуу 
өсүшүн кечиктирет, эрте отургузууга да болбойт (к. Эмчектеги бала). Баланы 
дайыма бир колго көтөрүп жүрсө, андан К-и бузулуп, омурткасы кыйшайып кетет 
(эненин да, баланын да), баланы бир эле колунан жетелеп көпкө жүрүү да 
зыяндуу. Балдардын К-инин бузулушуна айрым оорулар (итий, жугуштуу 
оорулар, семирип кетүү жана башка), жалпак тамандуулук, ошондой эле күн 
тартибин туура эмес пайдалануу жана начар тамактануу жана башка себеп болот. 
К-тин бузулушун алдын алуу аны калыбына келтирүүдөн оңой. Ал үчүн жетиштүү 
тамактануу, таза абада көбүрөөк болуу, массаж жана гимнастика денени чыңдоо 
жана ыңгайлуу мебель урунуу керек. Балдарды К-инин туура калыптанышы үчүн 
өзүнө өзү көз салууга үйрөтүү зарыл. Бала анча жумшак эмес, тегиз жана тыкыс 
төшөккө чалкасынан жатканы дурус, бирок эч качан дайыма бир капталына жана 
бүрүшүп жатууга болбойт. Көбүнчө начар көргөн балдар бүкүрөйүп басат, 
ошондуктан мезгил-мезгили менен врачка текшертип туруу зарыл. Жарыктын 
жетишсиздигинен да К. бузулат. Баланын күч жактан нормалдуу өсүшүнө 
сейилдөө, кыймылдуу оюндар, гимнастика менен машыгуу, коньки, лыжа тебүү 
жардам берет, сууга сүзүү булчундарды жана көкүрөк клеткасын өстүрөт. Эң 
сындуу К-ке жетишүүдө атайын гимнастикалык көнүгүүлөр, айрыкча ар кандай 
буюмдарды пайдаланып (топ, кум толтурулган баштыктарды башка коюп) жасоо 
жакшы натыйжа берет. Кийим-кечек оюнга тоскоол болбогондой кененирээк 
болгону дурус. Күн тартибин акыл эмгегинен кийин оюндар жана машыгуулар 
болгудай түзүү талапка ылайык. Мектеп окуучуларынын К-инин туура 
калыптанышына айрыкча көз салуу зарыл, аларды мектепте партада, ал эми үйдө 
сабак даярдоодо столдо туура отурууга үйрөтүү керек. Кээ бир балдар партага 
отурбастан жатып алышат, алардын аркасы 5—6 саат катары менен ийилип 
турат. Бала столдо туура жана ыңгайлуу отуруусу үчүн отургучтун чети столдун 
алдына 2—4 см кирип тургандай коюлат. Ийиндери бирдей деңгээлде болуп, эки 
чыканагы столдун үстүндө жатууга тийиш. 2—3°ка эңкейиш болсо жакшы болот. 
Столдун үстү менен баштын аралыгы 35—40 см болушу керек, өтө жакын болсо 
көздүн жакындан начар көрүүсү пайда болушу ыктымал (к. Көрүү). Баланын буту 
полго же столдун буттарына бекитилген тепкичке таканчыктап турат. Эгер буту 
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полго жетпесе, алдына кичинекей отургуч, ящик такап коюлат. Китеп окуп 
жатканда эки чыканак менен столду таянып, колдун манжалары менен ээкти 
жөлөп алган дурус. Мектеп мебелдери баланын боюна шайкеш келүүгө тийиш. 
Бүткүл оордук эки колго тең бирдей бөлүштүрүлөт, ал үчүн оор портфелди улам 
бир колго көтөрүү керек. 7-класска чейин балдар ийинге асынма китеп капты 
пайдаланганы дурус. Бардык керектүү талаптарды так аткаруу менен К-тин 
бузулушунун алдын алууга болорун эсте тутуу зарыл. 
КЕМ АКЫЛДЫК — психикалык ишмердиктин биротоло же бир аз начарлашы, 
кунт коё албоо, ой жүгүртүүнүн тайкылыгы. К. а. тубаса (олигофрения) же 
психиканы бузуучу нерв жана психикалык оорулардын (мээ шишиги, мээге доо 
кетүү, талма, шизофрения, атеросклероз жана башка) кесепетинен болот. Оорунун 
өзгөчөлүгүнө жана мээнин бузулуу даражасына жараша К. а. бир нече түргө 
бөлүнөт: мээнин органикалык бузулуусунан болгон К. а-та эске тутуу начарлайт, 
жашыктык, туталануу пайда болот. 
Талмадан калган К. а-та жүүнү боштук, начар ой жүгүртүү, өзүмчүлдүк, көктүк 
жана башка байкалат. 
Шизофрениялык К. а-та ой жүгүртүү, эске тутуу начарлайт, түнт, шалаакы болуп, 
маанисиз сүйлөйт. Ал баарына кайдыгер, кош көңүл мамиле кылат. Кем акылдар 
өз абалын билбейт, жаңы билим-тажрыйбаларды өздөштүрө албайт. Жүрүм-
турумунда моралдык-этикалык нормалар жоголот. Эгер психиканын айрым гана 
жактары бузулса, адам бир аз эле  кем акыл болот, мында кунт коюу, акыл-эс, өз 
абалын туюп-билүү сакталат, психикалык ишмердиги бир аз төмөндөйт (элден 
оолактайт, көп нерсеге кызыкпайт, көңүл коштук пайда болот, чарчаңкы, 
туталанма келишет). 
К. а-тын алдын алуу жана дарылоо аны пайда кылган ооруларга (талма, 
шизофрения, аракечтик) жараша жүргүзүлөт. 
КЕМИРҮҮЧҮЛӨР — сүт эмүүчүлөр классынын өтө көп жана байыркы түркүмү. 
Жерде жашаган бардык сүт эмүүчүлөрдүн 42,5%ке жакынын түзөт. К. көп төлдөп, 
ар кандай жагымсыз шартка чыдамдуу келет, бардык жерде кезигет. Алар 
негизинен өсүмдүк менен азыктанат. Көпчүлүк К. ийинде жашап, жыл бою 
тынбай тиричилик кылат, кээ бир түрлөрү (суур, сары чычкан, ала чычкандар 
жана башка) жылдын суук мезгилинде чээнге кирет. К-дүн кээ бир түрлөрү (суур, 
ондатр, тыйын чычкан) чарбалык жана лабораториялык (ак келес, аламан жана 
башка) мааниге ээ. К. өзгөчө айыл чарбасына чоң зыян келтирет. Эгинди, тамак-
аштарды, складдагы товарларды жана башка бузат.  
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Кемирүүчүлөр: 1— ала чычкан; 2— коён чычкан; 3— ири кош аяк; 4— кадимки тыйын чычкан; 5— 
ондатра; в— кум чычканы; 7— ала сары чычкан; 8—талаа чычканы; 9—куну; 10—сазчы куну; 11—
талаа сууру; 12—кара келемиш; 13—жунгар аламаны; 14—көр чычкан; 15—келемиш; 16— кидик кош 
аяк; 17— кадимки талаа чычканы; 18— чүткөр; 19— сары чычкан; 20— кадимки аламан; 21— кум 
коёну. 
Алар жугуштуу оорулардын козгогучтарын алып жүрүүчү катары коркунучтуу. 
Жугуштуу оорунун козгогучтарын таратуучу, кан соргуч курт-кумурскалар (бүргө 
чиркей, гнус жана башка) жана кенелер көпчүлүк К-дүн каны менен 
азыктанышат. Ошентип К. коркунучтуу жугуштуу оорулар — чума, туляремия, 
лептоспироз, риккетсиоздор, кене энцефалити, тери лейшманиозу жана 
башкалардын козгогучтарынын табиятта сакталышына шарт түзөт. Айрыкча 
келестер жана үй чычкандары кишилерге жакын жашагандыктан коркунучтуу. 
Кишилер алар булгаган азыктарды, сууну колдонгондо, айрым К-дүн териси үчүн 
мергенчилик кылууда, курт-кумурскалар жана кенелер чакканда, эгинди жыйнап 
жатканда чаң менен дем алганда оору жугушу мүмкүн. 
К-гө каршы күрөшүүдө аларды жок кылуу, азыктарды К-дөн сактоо, алардын 
көбөйүшүнө жана таралышына жол бербөө чаралары жүргүзүлөт (к. 
Дератизация). 
КЕМИРЧЕК — тутумдаштыргыч ткандын бир түрү. Ал катуулугу, серпилгичтиги, 
ийилчээктиги менен айырмаланат. Эң негизгиси жылмакай (гиалин) К. болуп 
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эсептелет. Ал абдан тунук, катуу жана серпилгич келет да, составында 60%ке 
чейин суу болот. Бул мурун, коко жана бронх К-терин, ошондой эле 
кабыргалардын төш сөөгүнө бириккен учтарын (сүбөөсүн) түзөт. К. муунда да 
болот. Анын формасы ай же жарым ай сымал болуп, муундардын бириккен 
беттерин дал келтирип турат. Жылмакай К. сөөктөрдүн муун бетин каптап, аларга 
тийген сырткы күчтөрдү азайтат. К-тин экинчи түрү өтө ийилчээк келип, саргыч 
болот. Бул К-тен кулак калканы жана кекиртек шакекчелери түзүлөт. К-тин 
талчалардан турган жана өтө катуу түрү да бар. Мындай К. омурткалардын бири-
бири менен, ошондой эле акырек сөөгү менен төш сөөгү туташкан жеринде болот. 
Сөөктөр мындай катуу К. менен бириккен кезде өтө бекем болот. 
КЕНЕЛЕР — жөргөмүш сымалдар классындагы муунак буттуу жаныбарлар тобу. 
К-дин 10 миңден ашык түрү бар. Бардык жерде кеңири таралган. К. чириген 
калдыктар менен азыктанат же өсүмдүк жана жаныбарларда мителик кылат. Кээ 
бир түрү сүт эмүүчү жаныбарлар жана кишинин каны менен азыктанат. К-дин кан 
соргуч түрлөрү бир катар оорулардын козгогучтарын таратат. Иксод К-и кене 
энңефалити, баш келтеси, Ку-лихорадкасы, туляремиянын, оргас К-и кайталанма 
келте, чума жана башка, гамоз К-и риккетсиоз ооруларынын козгогучтарын 
таратышат. Айрым К. терини чакканда дерматиттерди, айрым К. — тери митеси, 
мисалы, котур кенеси тери алдында жашап котурду пайда кылат. Органикалык 
продуктулар менен азыктанган К. азыкты бузат. К. жана алар бөлүп чыгарган 
заттардан бузулган тамак-аш өзүнүн азыктык касиетин жоготот. Аны менен 
азыктанганда ичеги-карын жолунун ооруларын, аллергияны пайда кылат. К. 
менен күрөшүүдө ар кандай дезинсекциялоочу каражаттар (к. Дезинсекция), 
репелленттер пайдаланылат. К. өтө көп жерде иштегенде андан сактоочу 
репеллент сиңирилген кийим, атайын тор менен жабылган баш кийим кийүү 
керек. 
КЕПТӨӨР — катуу кармама жугуштуу оору. Көмөкөй, чанда мурун, көз жана 
башкалардын былжыр чели сезгенип,катуу кабыктуу өңөр пайда болуп, 
оргайизмдин жалпы уулануусу байкалат. Көбүнчө 4—6 жаштагы балдар ооруйт. 
Аны К. таякчасы козгойт. Козгогуч суукка, кургакчылыкка туруктуу; сууда, сүттө 
7 күн, идиш-аякта, китепте, оюнчуктарда, ич кийимдерде, сүлгүдө бир нече жума 
жашайт. К. оорулуу жана бактерия алып жүрүүчү жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, 
сүйлөгөндө шилекей менен абага чачырап, соо адамга жугат. Ноокастаган киши 
айланасындагылар үчүн оорунун жашыруун мезгилинен оорудан толук 
айыкканга чейин, кээде ооруп айыккандан кийин 2-—3 айга чейин жугуштуу 
болушу мүмкүн. К. менен ооруп айыккандар кайрадан оорушпайт. анткени 
алардын денесинде иммунитет (кабыл албоочулук) пайда болот. Оорунун 
козгогучу алкым бездерин, мурунду, кекиртекти, чанда көздүн, кыздардын 
жыныс мүчөлөрүнүн былжыр челин, ымыркай баланын киндигин жабыркатат. К. 
таякчалары кишинин денесине киргенден кийин көбөйүп, уу затты бөлүп 
чыгарат. Уу бүт денеге кан жана лимфа аркылуу тарайт. К-дүн жашыруун мезгили 
2— 10 күнгө созулат. 
Алкым К-үндө эт ысыйт. Оорунун башталышында тамагы шилекей жана тамак 
жута албай ооруйт. Алкымдын былжыр чели кызарат. Тамактагы бездер, жумшак 
таңдай, таңдайдын кичине тилчеси, коко киргилт жука өңөр менен капталат. 
Сезгенген органдар козгогучтун уусунун таасиринен шишийт. Шишик чоңоюп, 
тегерегиндеги ткандарга тарайт. Оорунун 5—6-күнүндө дененин жалпы 
уулануусу байкалат. Мына ушул учурда жүрөктүн кагышы начарлайт, боор 
чоңоюп, нерв системасынын иштеши бузулат. Дене 39—40°ка чейин ысыйт. 
Оорулуунун жалпы абалы начарлап, тамырынын кагышы акырындап, өңү 
бозорот. Жаак астындагы лимфа түйүндөрү шишип, ал моюн, көкүрөккө чейин 
тарайт. Баш, ич ооруп, кусат, ич өтөт. 
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 Кенелер: 1— иксод кенеси; 2—
котур кенеси. 
 
Мурун К-үндө мурун бүтүп, көпкө суу токтобой агат. Оорулуунун абалы көп 
өзгөрбөйт. Ошондуктан врачка кеч кайрылышат. 
Кекиртек К-ү (к. Круп) көпчүлүк учурда жаш балдарда кезигет. К. таякчасынын 
уусу көпчүлүк органдарга таасир этип, оор кабылдоолорго (бөйрөктү, жүрөктү, 
өпкөнү, нервди жабыркатып) дуушар кылат. 
Дарылоодо К-гө каршы кан сары суусу куюлат. Ал канчалык эрте куюлса ошончо 
дарылоо натыйжалуу болот. Алдын алуу эки багытта жүргүзүлөт.  
1. Оорулууну өз убагында ооруканага жаткырып, үйгө дезинфекция жүргүзүү. 
Оорулууга витаминдүү, сапаттуу тамакты мүнөздөп берүү, суюктукту, айрыкча 
мөмө-жемиш маңыздарын берүү сунуш кылынат. Өзгөчө балдар бакчаларында 
иштеген кызматкерлердин арасында К-дүн таякчаларын алып жүргөндөрдү жана 
алкым бези сезгенип ооругандарды өз убагында табуу зарыл.  
2. К-дү алдын алуунун негизги жолу — алдын ала эмдөө. 

  
Кептөөрдө ак кебер кабык капталган 
бадам сымал без. 
Азыр алдын ала эмделгендиктен К. жаш өспүрүмдөрдүн арасында кескин азайды. 
КЕРАТИТ — көздүн тунук челинин сезгениши. Ооруну көбүнчө вирустар, чанда 
башка микроорганизмдер козгойт. К-тен көздүн тунук чели тунарып, көрүү 
начарлайт. Оорунун пайда болушуна көздүн тунук челинин травмасы, көз 
оорулары, түрдүү жугуштуу оорулар (грипп, бруцеллёз, чечек, кептөөр, 
туберкулёз жана башка) жана витамин жетишсиздиги себеп болот. Оорунун 
башталышында көздөн жаш агып, бир нерсе түшкөндөй болуп ооруйт, көз 
кызарып, көздүн тунук чели шишийт, жарыкты карай албайт. Кээде көзүн ача 
албай калат. Көздүн тунук челинин борбору сезгенсе көрүү начарлайт. Оорунун 
бул белгилери билинери менен врачка кайрылып, анын көрсөтмөлөрүн так 
аткаруу керек. Өз алдынча туура эмес дарылануудан чел кабыкты туруктуу ак 
басышы мүмкүн. К-тин себебин лабораториялык изилдөөдөн таап көз врачы 
дарылайт. 
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Кератит менен ооруган көз. 
 
Оор, тез өөрчүүчү жана ириңдүү К-те ооруканада дарылануу керек. Кээде көздүн 
абалына карата операция да жасалышы мүмкүн (к. Кератопластика). 
Оорунун алдын алууда көздү травмадан сактоо, көздүн былжыр челинин жана 
жаш бездеринин сезгенүүлөрүн өз убагында дарылоо, жугуштуу оорулардан 
сактануу, өздүк гигиенаны сактоо керек. 
КЕРАТОЗ — теринин мүйүз катмарынын калыңданышы менен мүнөздөлүүчү 
оорулар. К. мүйүз катмардын өтө өсүшүнөн (гиперплазия) же бул катмардын 
клеткаларынын биригишинен болушу мүмкүн; бул жердин какачы соо 
териникинен 5—10 эсе аз түлөйт. К. тубаса, кийин пайда болгон жана 
конституциялык болуп бөлүнөт. Дарылоо себебиңе жараша жүргүзүлөт. 
КЕРАТОПЛАСТИКА — көздүн тунук челин көчүрүп тигүү операциясы. К. көздүн 
тунук челин ак басып, көрүү начарлаганда аны толук же бир аз калыбына 
келтирүү максатында, кээде сулуулук үчүн жасалат. Көздүн тунук челинин ак 
түшкөн жерин кесип алып, анын ордуна башка адамдан түрдүү себеп менен 
алынган же консерваланган көздүн тунук челинин бөлүгү тигилет. Азыр көздүн 
тунук челин бүт бойдон алмаштырууга болот.  
КЕСАРЬ КЕСҮҮ — курсактагы баланы алуу үчүн жатынды кесип ачуу. Аялдар 
табигый жол аркылуу төрөй албай калганда (жамбаш чарасы өтө кууш болгондо, 
жатын айрыла турган учурда), ошондой эле аялдын катуу оорусу (мисалы, жүрөк 
кемтиги) болсо жасалат. Мындай операция жасалгандар аялдар 
консультациясынын врачынын көзөмөлүндө болуп, анын сунуштарын так 
аткарышы зарыл. Операциядан кийинки 8 жума оор жумуш (айрыкча курсакка 
күч келтирүүчү) жасабай, кол-бутка күч келтире турган гана көнүгүүлөр сунуш 
кылынат. Курсакка күч келтирүүчү көнүгүүлөрдү врачтын уруксаты менен гана 
жасоо керек. Операциядан кийин бандаж кийип жүрүү зарыл. К. к-дөн кийин 
кайра төрөө жөнүндө врач менен кеңешүү керек. 
КЕСИП ЗЫЯНДУУЛУГУ — адамдын ден соолугуна жана эмгекке жарамдуулугуна 
эмгек процессинин же өндүрүш шарттарынын жагымсыз таасир тийгизген 
факторлору; ал белгилүү шартта кесип ооруларын пайда кылып, жалпы 
ооруларды күчүркөнтөт. Санитария-гигиеналык жактан технологияны жакшы 
билбегендик, айрыкча уулуу жана аллергия пайда кылуучу синтезделген 
заттарды, жаңы сырьёлорду пайдалануу, технологиялык режимди, санитария-
техникалык нормативдерди бузуунун жана башка натыйжасында келип чыгат. К. 
з-на: чаң, ызы-чуу, дирилдөө, жогорку жана төмөнкү температура, абанын өтө 
нымдуулугу, атмосфера басымынын жогорулашы жана төмөндөшү, уулуу жана 
радиоактивдүү заттар, иондоштуруучу нурлануу, электр-магниттик толкундар, 
микроорганизмдер жана башка кирет. К. з. эмгек процессине, анын 
уюштурулушуна, узактыгына, нервге, көзгө, кулакка күч келүү жана башка менен 
да байланыштуу. К. з-нан эмгекке жарамдуулук азайып, катуу кармаган жана 
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өнөкөт оорулар, уулануу, жалпы оорулар көбөйөт. Социалисттик коомдун 
шартында эмгек шарттарын жакшыртууга, К. з. жоюуга багытталган чаралар 
жүргүзүлүүдө. Автоматташтыруу жана механикалаштырууда илимий-техникалык 
прогресстин жетишкендиктерин иш жүзүндө пайдалануу менен өндүрүштөгү К. з. 
жоюлууда жана азаюуда.  
КЕСИП ООРУЛАРЫ — эмгек шартынын организмге тийгизген таасиринен жана 
кесиптик зыяндуулукка байланыштуу пайда болгон оору. Ишканадагы 
санитариялык шарттын начарлыгы, температура, чаңдуулук, дүрүлдөө, дирилдөө 
жана башка оорунун пайда болушунда чоң роль ойнойт. К. о-на химиялык заттар 
(коргошун, марганец, сымап, анилин, бензол жана башка) менен уулануу, 
радиоактивдүү заттардын (нур оорусу), чаңдын көпкө таасир этиши, өзгөчө 
кремний кошулмасы (пневмокониоз), айрым жугуштуу ылаң (шарп, күйдүргү, 
бруцеллёз жана башка) менен ылаңдаган малда, ызы-чуулуу жерде иштөө 
(кулактын угуусунун катуулашы) жана башка себеп болот. 
Алдын алууда зыяндуу жерде иштегендерге эмгекти коргоо жана коопсуздук 
техникасын туура сактоо чоң мааниге ээ. 
КИЙИМ адамдын денесин айланачөйрөнүн таасирлеринен коргоого, дененин 
температурасын белгилүү бир деңгээлде кармап турууга жардам берет. К-дин 
астында денеде бирдей температура (28—31°), анча көп эмес нымдуулук (20—
40%) сакталат. Терини механикалык, химиялык таасирден, чаң менен кирден 
коргойт. К-ге белгилүү гигиеналык талаптар коюлат. Ал эстетикалык жактан 
канааттандырып, суук мезгилде жылуулукту жакшы сактай турган, калың, 
нымдан өзгөрбөгөн материалдардан жасалат. Жылуу мезгилде кийилүүчү К. 
кенен бычылып, адамдын денесин ысытпай, терди бат сиңирүүчү материалдан 
даярдалат. Жайкы кийимдерди зыгыр буласынан, кебез кездемелерден, чыныгы 
жибектен тигүү гигиеналык талапка ылайык. 
Балдар кийими баланын денесин ысык, сууктан коргоп, абаны жакшы өткөрүп, 
кыймылдоого тоскоол болбой кенен бычылганы оң. Ал балдардын жаш 
өзгөчөлүктөрүнө карата даярдалат. Баланын териси алгачкы айларда назик жана 
ырбаак болот, ошондуктан балдардын К-ин жумшак, нымды жакшы сиңирген 
кездемеден одуракай тигиштерсиз, топчу такпай, жумшак боо тагып, тигүү керек. 
Мектеп жашына чейинки балдарга жылуу комбинезон ылайык. Аба 
температурасы 5— 10° жылуу мезгилде балдар сейилдөөдө ич кийимден башка 
дагы жүндөн токулган свитер же кофта, кыл торко шым, бутуна байпак кийгизүү 
керек. Ал эми күн суук мезгилде ич кийимден башка да костюм, үстүнөн 
комбинезон, пальто, жылууланган куртка, тумак, мээлей кийгизилет. Айрым ата-
энелер суук күндөрү баланын оозу-мурдун жоолук же шарф менен байлап 
коюшат. Бул туура эмес себеби бала мурду менен дем ала албай, оозун ачып, 
муздак аба менен дем алат да, жоолук ным тартып кетет. 
Жайкысын балдар майка, трусычан, башына панама, бутуна сандал же ачык туфли 
кийип ойносо болот, жылаңаяк жүрүү да пайдалуу. Балдардын К-ин дайыма 
тазалап, жууп туруу зарыл. Ар бир баланын жеке кийими болуш керек. Балдардын 
кийими жөнүндө, к. Эмчектеги бала, Мектепке чейинки балдар, Мектеп 
жашындагы балдар, Өспүрүм балдар макалаларын. 
Спорт кийими аба ырайына, спорт көнүгүүлөрүн узак жана интенсивдүү 
аткарууга ыңгайлуу болууга тийиш. Анын бычылышы ыңгайлуу, спортсмендин 
кыймылына тоскоол болбогондой болуш керек. Ашыкча жылуу спорт кийими өтө 
ысытып жиберет, эң эле жука тигилсе адам үшүп калат. Ошондуктан спорт 
кийими даярдалуучу кездеме жеңил, абаны жакшы өткөрүп, терди өзүнө бат 
сиңирип алуусу зарыл. Айрыкча ич кийим, фуфайка, майка тигүүдө бул өтө 
маанилүү. Жүн свитер, машыгуу костюмдары машыгууга ылайыктуу. Жеңил, 
жылуулукту сактай турган кездемелерден тигилген спорт кийими кышында, аба 
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ырайы салкын мезгилде кебез, жүн кездемелеринен, жүн трикотажынан, 
синтездик кездемелерден тигилген костюмдар кеңири колдонулууда. Жай 
мезгилинде спортсмендер майка же футболка, шорт кийип машыгышат. 
КИФОЗ, к. Омуртка тутумунун кыйшайышы. 
КИШИ(адам) — жер шарындагы тирүү жаныбарлар дүйнөсүнүн өнүгүшүндөгү эң 
жогорку баскычты ээлеп турган, эмгек куралын өндүрүүгө жөндөмдүү, аларды 
айлана-чөйрөдөгү табигатты өздөштүрүүгө пайдалана алган, мээсинин түзүлүшү 
татаал, абдан өөрчүгөн сөз байланышы бар коомдук аң-сезимдүү сүт эмүүчү. 
К-нин дене түзүлүшүндөгү анатомиялык белгилер (дененин тик туруусу, колунун 
өзгөчөлүктөрү, баш мээсинин татаал түзүлүшү жана башка) коомдук шартта 
эмгектенүүнүн, өсүп-өнүгүшүнүн натыйжасында пайда болуп, организмдин 
структурасын өзгөрткөн. К-нин башка жаныбарлардан айырмасы анын алдына 
койгон максатты эмгектенүү менен ишке ашырып, коомдук шартта материалдык 
жана рухий байлыктарды өзү түзгөн эмгек шаймандары менен жаратканында. К. 
Маркс менен Ф. Энгельс белгилеп кеткендей келтирилген айырмачылыктар 
кишинин эмгек куралдарын жаратып жана аны пайдалануунун натыйжасында 
келип чыккан. Эмгек куралынын жардамы менен айлана-чөйрөнү өзгөртүп, бири-
бири менен байланышта болгон коомдук шартта кишилердин аң-сезими жана 
тили (сүйлөөсү) пайда болгон. 
К-нин денесиндеги клеткалар түзүлүшү жана алардын аткарган кызматы боюнча 
ар кандай ткандарды (булчуң, нерв, сөөк жана башка) түзөт. Ткандардан кишинин 
органдары жана алардын системалары түзүлгөн. К-нин денеси тери менен 
капталган. Тери денени зыяндуу факторлордон жана айланачөйрөнүн таасиринен 
сактап, сезүү, бөлүп чыгаруу жана дененин жылуулугун сактоо кызматын аткарат. 
Бирдей функцияны аткарган жана жалпы түзүлүштөгү органдар системага 
биригет. Бардык системалар бирбирине өз ара байланышта болуп бүтүндөй 
организмди түзөт. Төмөнкүдөй системаларга бөлүнөт: сөөк системасы, булчуц 
системасы, тамак сиңирүү системасы, дем алуу системасы, заара бөлүп чыгаруу 
системасы, заара-жыныс системасы, жүрөк-кан тамыр системасы, сезүү органдар 
системасы, эндокрин системасы, нерв системасы. 
Денедеги сөөктөр алардын бири-бири менен байланышын жана ага бекиген 
булчуңдар К-нин таяныч-кыймыл аппаратын түзөт. К-нин сөөктөрү анын тике 
басып жүрүүсүн камсыз кылуу менен бирге ички органдарды көкүрөк 
клеткасында (жүрөк, өпкө жана башка), баш сөөктө (мээ, көз, мурун жана башка), 
жамбаш чарасында (табарсык, жатын жана башка) сактап турат. Андан тышкары 
таяныч-кыймыл аппараты бири-бири менен байланышкан рычагдарды түзүп, 
булчуңдар аркылуу динамикалык жана статикалык кыймылдарды аткарат. Бул 
кыймылдардын бардыгы адамдын каалоосу боюнча ишке ашырылып, сома нерв 
системасына баш иет. К-нин скелети омуртка түркүгүнөн, баш сөөгүнөн, кол жана 
бут сөөктөрүнөн турат. Бул бөлүктөр дагы кичине бөлүкчөлөрдөн жана айрым 
майда сөөктөрдөн турат да, түзүлүшү жана аткарган кызматы боюнча бири-бири 
менен тыгыз байланыштуу. К-нин омуртка түркүгү 33—34 омурткадан турат. 
Моюн омурткаларынын алдында кулкун, кекиртек, калкан сымал без, көмөкөй 
нерв, кан тамырлар жана моюн булчуңдары жайгашса, анын үстүндө баш сөөгү 
бар. Омуртка түркүгүнө 12 жуп кабырга бекип, астынан төш сөөгү менен биригип 
көкүрөк клеткасын түзөт. Анын ичинде өпкө, жүрөк, кызыл өңгөч, нерв талчалар 
жана кан тамырлар жайгашкан. Омурткалардын бел бөлүгү капталынан жана 
алдынан курсак булчуңдары менен чектелип, курсак көңдөйүн түзөт. Анда карын, 
жоон, ичке ичегилер, боор, уйку бези, бөйрөк, көк боор жатат. Омурткалардын 
төмөнкү бөлүгү куймулчак, чычаң омурткаларынан турат да, жамбаш сөөктөрү 
менен биригип жамбаш чарасын түзөт. Анын ичинде табарсык, көтөн чучук, 
жыныс органдары жайгашкан. 
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К-нин организминдеги бардык функциялар — кыймыл, нерв импульсун таратуу, 
бездердин бөлүп чыгаруусу, өсүү, көбөйүү жана башка айлана-чөйрө менен зат 
алмашуу процессинин негизинде ишке ашат. 
Тамак сиңирүү органдарында иштетилген тамак-аштын көп бөлүгү канга сорулат, 
дарбаза венасы жана лимфа аркылуу боорго жеткирилет. Сиңирилген тамак 
заттарынан боор белок менен углеводдорду синтездеп, пайда болгон зыяндуу 
заттардан тазалап, өт бөлүп чыгарат. Тамак-аштын сиңбеген калдыктары 
(мисалы, клетчатка жана башка) жоон ичегиде суу кайра сиңирилип заңга 
айланып, көтөн чучук аркылуу сыртка чыгарылат (к. Заңдоо). Тамак сиңирүү 
системасынын ишин борбордук нерв системасы жөнгө салып турат. Зат 
алмашуунун натыйжасында пайда болгон керексиз заттар бөлүп чыгаруу 
органдары аркылуу сыртка чыгарылат. Бөйрөк — сийдикти, тери — терди, өпкө 
— газды сыртка чыгарып, организмде болгон суунун, ар кандай туздар менен 
газдын, кан басымынын туруктуу деңгээлде сакталып турушун камсыз кылат. Зат 
алмашуунун эң негизги бөлүгү болуп газ алмашуу процесси эсептелет (к. Дем 
алуу). Газ алмашуу дем алуу органдарынын жардамы менен ишке ашырылат. Дем 
алуу органдары аркылуу ткандарга жеткирилген атмосфера кычкылтегинин 
таасири астында тамак-аш заттарындагы химиялык энергия бөлүнүп, акырында 
көмүр кычкыл газы сыртка чыгарылат. Дем алуу органдарына: мурун, анын 
кошумча кобулдары, кекиртек, бронхтор, өпкө жана плевра кирет. Дем алуу 
жолунун башталышында жайланышкан көмөкөйдө үн пайда болуп, ал эми үндү ар 
түрдүү тыбыштарга айландыруу эриндин, тиштин, тилдин жардамы менен ишке 
ашырылып, мурун ичиндеги аба көңдөйлөрүндө үн жаңырып ар бир адамдын 
үнүнүн ар кандай болушуна таасир тийгизет. Мурун ичиндеги көңдөйчөлөрдө, 
кеңилжээрде аба тазаланып, жылууланып, андан дем алуу жолуна өтүп, дем алуу 
органдарынын сезгенишин алдын алып турат. 
К-нин салмагынын 40%и суюктуктан турат. Кан жана лимфа тамырлары жана 
капиллярлары кандын агып турушуна ылайыкталып, туюк катнаш түтүкчөнү же 
кан лимфа айлануу системаларын түзөт. Кан айлануу системасынын борбордук 
органы — жүрөк. Ал чоң жана кичине кан айлануу тегерегинде кандын 
айлануусун камсыз кылат. Жүрөктөн чыккан артериялар акырындап бөлүнүп, 
кичирейип, органдарда эң майда торчо капиллярларга айланып, кан менен 
ткандардын ортосунда зат жана газ алмашууга шарт түзсө, өпкөнүн ичиндеги 
капиллярларда кан менен атмосфера ортосунда газ алмашып, сыртка көмүр 
кычкыл газы чыгарылып, кан кычкылтек менен камсыз болот. Өпкөдө жана 
денеде капиллярдан чогулган кан веналар аркылуу кайрадан жүрөккө келип куят 
(к. Кан айлануу). Кан тамырлардын ичинде айлануучу кан кан клеткаларынан 
жана плазмадан турат да, организмдин ички чөйрөсүн түзөт. Ички чөйрөнүн 
составынын туруктуу болушу — органдар менен ткандардын жашоосу үчүн 
керектүү шарт. Ошондуктан кан пайда болуу, кан клеткаларынын туура өсүшү 
ретикул-эндотелий системасы менен тыгыз байланыштуу. Ал системага кан, 
лимфа түйүндөрү, көк боор, сөөк кемиги, сөөк чучугу жана боор кирет да, алар 
бөлүп чыгарган клеткалар организмде пайда болгон зыяндуу заттарды жана 
сырттан кирген өгөй бактерияларды жана башка жок кылууга ылайыкталган (к. 
Фагоцитоз). Иштеп жаткан органдарда кан тамырлар ичкерип, канды 
рационалдуу пайдалануу кан тамыр нервдери (вазоматорлор) аркылуу жөнгө 
салынат. Кан менен ткандардын ортосундагы зат алмашуу ткань аралык суюктук 
аркылуу өтөт. Ткань аралык суюктук (лимфа) ткандар менен клеткалардын 
арасын толтуруп турат да, кандын плазмасы аркылуу жаңыланат. Лимфа 
тамырларынын жолунда лимфа түйүндөрү жайланышкан. Ал түйүндөрдө лимфа 
лимфациттер менен каныгат, ткань аралык суюктукта пайда болгон микробдор, 
өгөй заттар эрип сиңирилип, жок кылынып турат. 
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Дененин сырткы айлана-чөйрө менен байланышы жана ички чөйрөнүн өзгөрүүсү 
нерв системасынын жардамы менен ишке ашырылат. Нерв системасы бардык 
системалардын, ткандардын жана клеткалардын бир убакыттын ичинде бири-
бири менен байланышта болушун, ошол системалардын, органдардын өз ара 
биргелешип иштешин; айлана-чөйрөнүн өзгөрүүсүнө жараша организмдин, ички 
органдардын иштешинин жөнгө салынып турушун камсыз кылат. Нерв 
системасы борбордук жана четки нерв системасы болуп бөлүнөт. Борбордук нерв 
системасы мээ менен жүлүндөн турат, четки нерв системасы — борбордук нерв 
системасынан чыккан дененин бардык нервдери. Мээ жана жүлүн сыртынан 
кабыкчалар менен капталып, ичинен мээ суюктугу менен толгон көңдөйчөлөр, 
карынчалардан турат. Нерв системасынын түзүлүшү, кызматы сырткы жана ички 
чөйрөдөгү дүүлүктүргүчтөрдүн, аларга карата берилген организмдин жообуна 
жараша болот. Ошондуктан дүүлүктүргүчтөрдө кабыл алынган сезимдерге 
жараша анализаторлордун ар кандай түрлөрү бар. Анализаторлор дүүлүгүүнү 
кабыл алуучу рецептордон, өткөрүү жолдорунан жана мээнин кыртышында 
жайланышкан жогорку сезүүчү борбордон турат. Анда сырттан алып келинген 
дүүлүктүргүчтүн энергиясы аң-сезимге айланат. Адамдын организмине сырткы 
жана ички чөйрөдөн келген дүүлүктүргүчтөргө берилген жооп булчуңдардын 
кыймылы (аң-сезимге баш ийген жана ийбеген), бездин секрет бөлүп чыгаруусу 
жана зат алмашуунун жөнгө салынышы менен ишке ашат. Нерв системасы менен 
бирдикте организм зат алмашууну кан аркылуу жөнгө салып турууда секреция 
бездеринин гормондору да чоң роль ойнойт. Нерв системасынын иштеши 
шарттуу жана гипофиз рефлекстердин негизинде ишке ашат (к. Рефлекстер). 
Шартсыз рефлекстер төрөлгөндө эле даяр болуп, өмүр бою туруктуулугу менен 
айырмаланат. Аларга жутуу, чүчкүрүү, дем алуу жана башка кирет да, 
процесстердин аткарылышы үчүн борбордук нерв системасында даяр өткөрүү 
жолдору жана туруктуу байланыштары бар. Ал эми шарттуу рефлекстердин 
негизинде борбордук нерв системасында пайда болгон утурумдук байланыштар 
жатат. Алар улам өзгөрүп, дүүлүктүргүчтөрдүн санына жана сапатына жараша 
жаңыланып, кайра пайда болуп турат. Кишинин башка жаныбарлардан айырмасы 
— анын мээ кыртышындагы нерв клеткаларынын байланыштарынын 
натыйжасында аң-сезим, интеллекттик өнүгүү жана экинчи сигналдык 
системанын — сөздүн болушу.  
КИШИНИН БОЮ — бүтүндөй организмдин же анын айрым органы менен 
тканынын көлөмүнүн чоңоюшу; тар мааниде — киши денесинин узундугу. Өсүү 
тирүү материянын жалпы биологиялык касиети болуп, көбүнчө жаш организмге 
мүнөздүү. Организм курсактагы убагында жана төрөлгөндөн кийин 20 жашка 
чейин туруктуу өсөт. Өсүү аялдарда 16—18, эркектерде 18—20 жашка чейин 
уланат. Андан кийин салыштырма туруктуу мезгил башталат. Ал эми 50 жаштан 
ары акырындап кичирее баштайт (ар бир 10 жылда 1 см), бул артка өсүү мезгили 
деп аталат. Бир жашка чейинки баланын бою тез өсөт, андан кийин бир аз жайлап, 
жетилүү убагында кайрадан тез өсөт. Картайганда бойдун кичирейиши омуртка 
тутумунун кыйшайышынан, ошондой эле омуртка аралык кемирчек ийилгичтиги 
азайышынан (жалпайышынан) болот. К. б. кайсы куракта болбосун сутка ичинде 
өзгөрүп турат: кечкиге караганда эртең менен бой бийигирээк болот. Бул күндүз 
омурткага дене салмагы түшүп тургандыктан, омуртка аралык кемирчек 
басылып, кечинде бой кыскарат. К. б-нун мындай айырмасы 1 —1,5 смден ашпайт. 
Бирок оор жумуш иштегендерде 3—4 см жана андан ашып кетиши мүмкүн. Көп 
өлкөлөрдө, көптөгөн жылдар орточо К. б. эркектер үчүн 165 см, аялдар үчүн 154 
см деп алынып келген. Кийинки жылдарда акцелерацияга байланыштуу орточо К. 
б. эркектерде 167—168смге, аялдарда 156—157 смге жетти. К. б-на гипофиз бөлүп 
чыгарган өсүү гормону чоң таасир тийгизет жана жаш организмдин өсүүсүн 
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күчөтөт. Бул гормон өмүр бою бөлүнүп жана өсүү процессин жөнгө салып турат. 
Бала кезде бул гормон жетишсиз болсо, бой жакшы өспөй эргежээлдикке алып 
келет (к. Эндокрин системасы). Ал эми өтө көп бөлүнсө гигантизм болуп, К. б. 
240—250 смге жетет. Чоң кишилерде гормон көп бөлүнсө кол-буттун манжалары, 
мурун жана жаак өсүп кетет (к. Акромегалия). Ошондой эле к. Кишинин салмагы 
макаласын.  
КИШИНИН МИКРОБДУУ ФЛОРАСЫ — дени соо кишинин организминдеги 
микроорганизмдердин жыйындысы. Ар бир ткань, органдын микрофлорасы 
өзгөчө мүнөздө болуп, адамдын курагына, жашоо шартына, тамактануусуна 
жараша өзгөрүп турат. Анын туруктуу жана туруксуз түрү белгилүү. 
Туруктуу түрүнө эволюция процессинде териде жана организмдин айрым 
көңдөйүндө жашоого ыңгайланган микроорганизмдер кирет. Кишинин 
терисинде стафилококк, стрептококк жана башка бактериялар, ошондой эле 
кебер жана ачыткы козу карындар жашайт. Ооздо микробдордун 100дөй түрү 
кездешет. Ичеги-карындын ар башка бөлүгүндө жашаган микробдордун саны 
жана составы түрдүүчө болот. Карын зилинин микробдорго каршы касиетине 
байланыштуу карында микроорганизмдер болбойт. Он эки эли ичеги менен ичке 
ичегиде сейрек, жоон ичегиде көп болот. 
Микрофлоранын туруксуз түрүнө организмге аба, тамак-аш, суу менен кирип, 
кайта тез эле андан чыгып кетүүчү микроорганизмдер кирет. К. м. ф. түрдүү 
ооруларда, антибиотиктерди ашкере пайдалануудан кескин өзгөрөт. Анын 
натыйжасында дисбактериоз абалы (тамак сиңирүү начарлайт, витаминдердин 
синтезделиши төмөндөйт жана башка) байкалат. Мындан диспепсия, 
ириңдетүүчү процесстер, уу инфекциясы, пневмония жана башка оорулар пайда 
болот. Дисбактериоздо организмде антибиотиктерге туруктуу микробдор пайда 
болот. 
Оорунун алдын алууда антибиотиктерди врачтын көрсөтүүсүндө пайдалануу 
зарыл. Туура эмес дарылоодо организмдеги кадимки микроорганизмдердин саны 
азайып же такыр жок болот. Ага мүнөздүү эмес микробдор өөрчүп, көбөйөт. 
Өөрчүү процессинде токсиндерди (ууну) бөлүп чыгарып, организмди ууландырат. 
Оорулууну дарылоодо врач составында кадимки микрофлораны түзүүчү микробу 
бар каражаттарды сунуш кылат. 
КИШИНИН САЛМАГЫ дене түзүлүшүнө, жынысына жана жашына жараша болот, 
ал дененин өөрчүшүнүн жана ден соолуктун маанилүү абалынын көрсөткүчү. Ар 
бир киши өзүнүн салмагына көз салууга тийиш. К. с. өзгөрүлүп тургандыгына 
карабастан жашына, жынысына жана башка өзгөчөлүгүнө жараша айрым салмак 
нормативдери белгиленген. 
Демейде ата-эне баланын салмагына бир жашка чейин гана көз салат. 
Ошондуктан чоңураак балдардын салмагын билип коюу талапка ылайык (табл. 
2). 
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Таблица 2. 
Үч жашка чейинки орточо салмагы (г менен) 

Жашы Эркек бала Кыз бала 
Ымыркай бала 3500±450 3300±460 

1 айлык 4300±650 4100±550 
2 айлык 5300±750 5000±550 
3 айлык 6300±750 6000±550 
4 айлык 6900±750 6500±800 
5 айлык 7800±800 7400±950 
6 айлык 8700±800 8000±950 
7 айлык 8900 ±1000 8300±950 
8 айлык 9500±1000 8500 ±1000 
9 айлык 9900± 1200 9300± 1000 

10 айлык 10 400± 1200 9500± 1300 
11 айлык 10 500± 1000 9800± 1000 

1 жаш 10 700± 1200 10 100± 1200 
1 жаш 3 айлык 1 1 400± 1300 10 500± 1300 
1жаш 6 айлык 11800± 1200 11400±1100 
1 жаш 9 айлык 12700±1400 12 300± 1400 

2 жаш 13000± 1200 12600±1800 
2,5 жаш 1 4 000± 1300 13900±1600 
3 жаш 15 000± 1700 14900±1500 

 
Чоңураак балдардын салмагынын нормативи түрдүү жаштагы көп сандаган 
балдарды изилдөөнүн негизинде түзүлгөн. Мында акыркы жылдары балдардын 
тез өсүп-өөрчүшү (акцелерация) эске алынып түзүлгөн. Демейде эркек балдардын 
орточо салмагы өзүнө жашташ кыздардын салмагынан ашык болот (кыздардын 
жыныстык жетилүү мезгилинен башка учурда). Таблица боюнча баланын 
салмагы нормага бир аз туура келбей калышы мүмкүн, себеби ал дене түзүлүшүнө 
(булчуңдун өөрчүүсү, сөөк тканынын тыгыздыгы жана башка) жараша болот. 
Бала тез чоңоюп жаткан мезгилде (7—8 жана 12—14 жашта) нормага туура 
келбеши ачык байкалат. Салмагы нормадан 15—20% ашса 1-, 20—50% көбөйсө 2-, 
ал эми 50—100% ашса 3жана 4-даражадагы семирүү болот. 1-даражадагы семирүү 
өтө көп кездешет. Вул жүрөк-кан тамыр системасына күч келтирип, кан басымын 
көтөрүп, гипертензияга (к. Гипертензия, гипертония) алып келиши мүмкүн. Толук 
балдар бат чарчап, башы ооруп, жалпы абалы начарлайт. Ошондой эле салмактын 
көбөйүшү өсүп жаткан таяныч-кыймыл аппаратына тескери таасир этет. Себеби 
сөөк, байламта, кемирчек ткандары өөрчүү, калыптануу учурунда туруксуз болот. 
Балдардын өтө толушу зат алмашуунун, (к. Зат жана энергия алмашуу), эндокрин 
системасынын жана башка бузулушунун белгиси болушу мүмкүн. Ошондуктан 
бала өтө семире баштаса врачка (педиатр, эндокринолог) көрсөтүү зарыл. 
Чоң кишилердин салмагы дене түзүлүшүнө, жынысына, жашына, ден соолугуна 
жараша болот. Дени соо кишинин салмагынын нормативин түзүүдө эң биринчи 
дене түзүлүшүнүн тиби эске алынат. Дене түзүлүшү боюнча астениялык, 
нормостениялык жана гиперстениялык болуп 3 типке бөлүнөт. Астениктер арык 
чырай, көкүрөгү жалпак, булчуңдары начар болот. Нормостениктер далылуу 
келип, булчуңдары жакшы өөрчүгөн. Гиперстениктер күчтүү, кажырдуу, чымыр 
денелүү болот. 3-таблицада дене түзүлүшүнүн тиби эске алынып, дене салмагы 
жана бою берилген (бул 25— 30 жаштагылардыкы), ар бир он жылда бир кг 
кошулат.  
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Дене түзүлүшүнүн тиби анча так болбосо дене салмагын төмөнкү формула менен 
аныктаса да болот:  

салмагы кг менен
бою дм менен

 

Эгерде салмагын бойго бөлгөндө чыккан цифра 2,8—З,1 болсо, анда салмак 
жетпейт, 3,2—4,3 нормадагы салмак, 4,4—5,3 болгондо салмагы өтө ашык экенин 
көрсөтөт. Нормадагы дене салмагы Бирок индекси боюнча бойдун (см менен) 100 
шарттуу бирдигин алып таштаганга барабар. Салмактын көбөйүшү же азайышы 
организмге коркунучтуу.

2-таблица 
4төн 15 жашка чейинки балдардын салмагынын (кг менен) боюна (см менен) 

жараша болушу. 
Жашы Салмагы Бою 

Эркек Кыз Эркек Кыз 
4 жаш 15,5-18,9 14,4-17,9 98—107 95—106 
5 жаш 17,4-22,1 16,5-20,4 105—116 104—114 
6 жаш 19,7-24,1 19,0-23,6 111 — 121 111 — 120 
7 жаш 21,6-27,9 21,5-27,5 118—129 118—129 
8 жаш 24,1-31,3 24,2-30,8 129—135 124—134 
9 жаш 26,1-34,9 26,6-35,6 128—141 128—140 
10 жаш 30,0-38,4 30,2-38,7 135—147 134—147 
11 жаш 32,1-40,9 31,7-42,5 138—149 138—152 
12 жаш 36,7-49,1 38,4-50,0 143—158 146—160 
13 жаш 39,3-53,0 43,3-54,4 149—165 151 — 163 
14 жаш 45,4-56,8 46,5-55,5 155—170 154—167 
15 жаш 50,4-62,7 50,3-58,5 159—175 156—167 

 
Астениялык (I), нормостениялык (II) жана гиперстениялык (III) типтеги эркек 

менен аялдын дене салмагынын (кг менен) боюна (см менен) жараша 
берилиши. 

бою Эркектер бою Аялдар 
Салмагы Салмагы 

дене түзүлүшүнүн тиби дене түзүлүшүнүн тиби 
 I 11 111  1 II III 

155 49,0 56,0 62,0 150 47,0 , 52,0 56,5 
160 53,5 60,0 66,00 155 49,0 55,0 62,0 
165 57.(1 .63,5 69,5 160 52,0 58,5 65,0 
170 60,5 68,0 74,0 165 55,0 62,0 68,0 
175 65,0 72,0 78,0 170 58,0 64,0 70,0 
180 69,0 75,0 81,0 175 60,0 66,5 72,5 
185 73.5 79,0 85,0 180 63,0 69,0 75,0 

Мисалы, тамак сиңирүү органдарынын, эндокрин жана нерв системасынын 
бузулушунда, рак жана жугуштуу ооруларда киши арыктайт. Семирүүдө жүрөк-
кан тамыр системасынын иши бузулуп гипертензия, стенокардия, атеросклероз 
өөрчүп, киши тез картайып, өмүрү кыскарат. Жаш өткөн сайын К. с. өзгөрөт. 
Эгерде салмак өтө өзгөрсө врачка кайрылып, кеңешүү керек.  
КЛЕТКА — бардык жаныбар жана өсүмдүктөрдүн түзүлүшүнүн жана 
тиричилигинин негизи; эң жөнөкөй тирүү система. Кээ бир микроорганизмдер 
жана эң жөнөкөй өсүмдүктөр бир клеткадан турат. Көп клеткалуу организмдерге 
татаал түзүлүштөгү өсүмдүктөр, киши, жаныбарлар кирип, алардын көптөгөн 
клеткалары ткань жана органдарга чогулган. 
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Клетканын түрлөрү: 1—3,7—эпителий 
тканынын клеткалары; 4, 10— кан 
клеткалары (4а — лейкоцит, 4б—
лимфоцит, 10—эритроцит); 5— булчуң 
тканынын клеткасы; 6—нерв клеткасы; 
8— жыныс клеткасы (сперматозоид); 
9— сөөк клеткасы. 
1665-ж. Англия окумуштуусу Р. Гук 1-жолу жыгачтын жука кесиндисин микроскоп 
менен карап, ал эң майда бөлүкчөлөрдөн турганын көрүп, аларды К. деп атаган. К-
нын негизги бөлүгү — цитоплазма менен ядро. Цитоплазма К-нын эң негизги 
массасын түзөт. Ал гомогендүү түссүз ачык суюктук. Цитоплазмада органелла 
(органоид) жана бүртүкчөлөр (вакуоль) бар. Жаныбарлардын органелласына 
ядро, митохондрия, эндоплазмалык торчо, рибосома, лизосомалар, Гольжи 
комплекси жана башка кирет. К-нын ичинде анын тиричилигинде пайда болгон 
продуктулар (май, крахмал бөлүкчөлөрү, белок кристаллдары жана башка) болот. 
К. сыртынан татаал түзүлүштүү жана көптөгөн функцияны аткарган 
цитоплазмалык мембрана менен капталган. 
 

  
Клетканын түзүлүшү: 1—лизосома; 
2—ядро; 3— хроматин; 4— ядрочо; 
5— эндоплазма торчосу; 6— 
митохондрия; 7— микросома; 8— 
пластинка сымал комплекси; 9—
клетка мембранасы; 10— вакуоль; 
11— ядро мембранасы; 12— 
рибосома: 13— центросома. 
 
К-лык органеллалардын мембранасы К-да туюк көңдөйлөрдү пайда кылып, анда 
бир мезгилде көпчүлүк химиялык бирикмелердин биосинтези менен ажыроо 
процесстери жүрөт. К-лык органеллалардын мембранасында зат алмашууну 
күчөтүүчү ферменттер болот. Ошондой эле кээ биринде жарык энергиясын 
механикалык же жылуулук энергиясын химиялык энергияга же электр 
импульсуна айландыруучу мембраналар бар. 
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Я д р о — тукум куума информацияны алып жүргөн микроструктурасы бар 
негизги органелла. Көпчүлүк К-лардын бир ядросу болот, бирок эки же андан көп 
ядролуу К-лар да кездешет. Ядро сыртынан эки кабат кабыкча — мембрана менен 
капталган. Кабыкчалар ядрону цитоплазмадан бөлүп турат. Кабыкчада эң майда 
тешикчелер болуп, алар аркылуу ядродон цитоплазмага белок, углевод, май, 
нуклеин кислоталары, суу жана ар кандай иондор келип, зат алмашуу жүрөт. 
Ядродо ядрочо жана хроматий жипчелери бар. Ядрочолордо рибонуклеин 
кислотасы (РНК) менен рибосомалар синтезделет. Ядронун калган жери ядронун 
ширеси (кариолимфа) менен толтурулган. Анда хроматин жипчелери калкып 
жүрөт. Хроматин жипчеси — татаал нуклеопротеид. К. бөлүнүү мезгилинде 
хроматин жипчелери спиралдай болуп буралат. Алар мындай абалда 
хромосомалар деп аталат. 
Эндоплазмалык торчо К-да белоктордун биосинтезин камсыз кылат. Ал 
цитоплазма менен ядронун, К. менен чөйрөнүн ортосунда заттарды ташуу, 
дүүлүктүрүүлөрдү өткөрүү функцияларын аткарат. 
Митохондриялар узундугу 3-4 мкм болгон ийик сымал бөлүкчөлөр. 
Митохондриянын химиялык составы боюнча айырмаланган эки катмары бар. 
Сырткы мембранасы жылмакай, ички мембранасындагы бырыштары 
митохондриянын ички көңдөйүнө кирип туурасынан кеткен тосмону 
(кристаларды) пайда кылат. Митохондрияда кант, липиддер, аминокислоталар 
кычкылданып, көмүр кислотасы жана сууга чейин ажырайт, энергияга бай 
аденозинтрифосфор кислотасы (АТФ) синтезделет. Митохондриялар өз алдынча 
кээ бир белокторду синтездейт. 
Лизосомалар — ыйлаакчадай болгон чоң органеллалар. Ар бир лизосома 
цитоплазмадан тыгыз мембрана менен бөлүнөт. Лизосомалардын ичинде белок, 
полисахарид, липиддерди жана башка ажыратуучу ферменттер бар. Бир К-да бир 
нече ондогон лизосомалар топтолгон, алар К-га келген заттарды сиңирүүдө 
сиңирилгенден калган калдыктарды К-дан чыгарууга катышат. 
Гольжи комплекси —мембраналар менен бөлүнгөн майда ыйлаакчалар. К-нын 
тиричилигинде пайда болгон продуктуларды топтоо жана сыртка чыгаруу 
функциясын аткарат, ошондой эле полисахариддердин синтезинде жана башка 
катышат. Секрециясын сыртка чыгаруучу боор, ичеги-карын, бездердин жана 
башка К-ларындагы Гольжи комплекси жакшы өөрчүгөн. 
Хлоропласттар — жашыл өсүмдүктөрдүн К-сынын органеллалары. Анда 
фотосинтез жүрөт. 
Микротүтүкчө жана микрофиламенттер. К-дагы органеллалар цитоплазмада 
белгилүү иретте жайгашкан. Бирок К-да анын функциялык абалына жараша 
өзгөрүлүп турууга жөндөмдүү система бар. Анын негизги элементтери — 
микротүтүкчө жана микрофиламенттер. Алар башка органеллалардын К. ичинде 
жайгашуу кыймылына катышат. Микрофиламенттер менен микротүтүкчөлөр 
тубулин белогунан турат. Тубулин аминокислотасынын составы жана касиеттери 
боюнча булчуң талчалары — актинге окшош. Микротүтүкчөлөр К-да түрдүү 
структураларды (мисалы, диплосома) түзүп, К-нын бөлүнүүсүндө катышат. 
Микротүтүкчөлөр дем алуу органдарынын ыргалма эпителий түктүү К-ларын 
түзөт. К. өзүн өзү кайра курууга жана өзүнүн ички структурасын ирети менен 
иштетүүгө, белок нуклеин кислоталары, полисахариддерди синтездөөгө 
жөндөмдүү. Бул функцияларды ишке ашыруу үчүн К. дайыма энергияны талап 
кылат (к. Зат жана энергия алмашуу). Алар гетеротрофтуу (киши менен 
жаныбарлардын) жана аутотрофтуу (жашыл өсүмдүктөрдүн) К-га бөлүнөт. 
Органикалык бирикмелердин кычкылдануусунан түрдүү жөнөкөй заттардан 
башка бош энергияны топтоочу АТФ, креатинфосфат жана башка да пайда болот. 
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Алардын энергиясы жаңы химиялык бирикмелерди синтездөө, нерв 
импульстарын өткөрүү жана башка үчүн жумшалат. 
К-нын тиричилигинде К. капталы жана органелла мембраналары ар кайсы 
заттарды киргизип жана чыгарып өткөргүч касиетке ээ. К. мембранасында жеке 
К-ларды жабыштыруучу, ферменттер жайгашуучу, биохимиялык процесстерди 
жөнгө салуучу, сууну, түрдүү иондорду жана анча чоң эмес молекулаларды 
(моносахариддер менен аминокислоталар) К-нын ичине же андан сыртка 
өткөрүүчү бөлүктөр болот. К. мембраналары аркылуу молекулалар тобу, 
макромолекулалар да өтөт. 
К-лар тышкы таасирлерге жооп кайтарууга жөндөмдүү. К-нын абалын өзгөртүүчү 
факторлор (жарык, температура, биологиялык активдүү заттар жана башка) 
таасир эткенде биохимиялык процесстердин ылдамдыгы, мембраналардын 
өткөргүчтүгү жана башка өзгөрүлөт. К-нын жооп кайтаруу реакциясы анын 
дифференциациясына жараша болот: мисалы, булчуң К. жыйрылат, нерв К-сында 
электр импульсу пайда болот жана башка 
Клетканын тиричилиги анын энелик К-дан бөлүнүшүнөн башталып, картаюу 
жана өлүм менен бүтөт. 
М и т о з татаал, үзгүлтүксүз өтүүчү процесс. Анда тукум куугуч материал эки эсе 
көбөйөт да, бөлүнүүдөн пайда болгон эки жаш К-га хромосомалар тең бөлүнөт. К-
нын бөлүнүүгө даярдануу процессинде (интерфаза) хромосомалардын саны эки 
эсе көбөйүп, ядро чоңоёт. Цитоплазмада бирөөнүн ордуна эки диплосома пайда 
болот. Митохондриялардын функциясы күчөп, алар митоздун кийинки 
стадиялары үчүн энергияны топтойт. Митоз 4. фазага (профаза, метафаза, 
анафаза, телофаза) бөлүнөт. Профазада узун, ичке хроматин жипчелери буралып 
(спиралдашып), кыскарат жана жооноёт. Профазанын акырында ядронун кабыгы 
жоголот. Цитоплазмада диплосомалар эки жакка ажырап, эки уюл пайда болуп, 
аны микротүтүкчөлөрдөн түзүлгөн ичке жипчелер байланыштырып, митоздук 
аппаратты пайда кылат. Метафазада бул аппарат калыптанып бүтөт. 
Хромосомалар К-да экватордук тегиздикте жайгашат. Анафазада (интерфазанын 
акырында эле) эки эселенген хромосомалар тобу эки топко ажырайт да, К-нын 
эки уюлуна жылат. Телофазада хромосомалар ядролук мембрана менен капталат, 
спиралданышы жанып, ичке жипчелер түрүнө өтөт. Ядрочолор пайда болот. Эки 
К-нын ортосунда мембрана тосулат. Бир нече мезгилден кийин бул К-лар энелик 
К-дан айырмасы жок болот. Дене К. (сома К.) ядросунда жуп хроматин жипчелери 
болуп, митоз убагында ал хромосомага айланат. Ошентип ядродогу хромосома 
экиден (жуп) болот. Ал диплоид тобу деп аталат. Жыныс К. мейоз жолу менен 
бөлүнгөндүктөн дене клеткаларынан айырмаланып, аларда хромосома эки эсе аз, 
башкача айтканда. жалгыздан болуп гаплоид тобу деп аталат. Уруктанууда 
жыныс К-лар кошулуп, хромосоманын саны 2 эсе көбөйөт, башкача айтканда. 
диплоиддик тобу калыбына келет. Анын бирөө аталык, экинчиси энелик жыныс 
К-нын гаплоид хромосомасынан турат. 
М е й о з — К-нын редукциялык бөлүнүүсү, башкача айтканда. жыныс К-ларынын 
пайда болуу механизми. Мейоз митоздогудай эле хроматин жипчелери эселенип 
башталат. Хроматин жипчелери спиралдашып, окшош хромосомалар бир-бири 
менен чырмашып, жабышат. Ичке узун хромосомалар бир-бирине жакындашып 
чырмашканда хроматин жипчелеринин бөлүктөрү алмашат. Кийинки стадиясы 
митоздун метафазасына окшош. Анафазада К-нын уюлдарына митозго 
салыштырганда хромосомалардын эки эсе аз саны-гаплоид саны барат. 
Телофазада хромосома спиралдарынын жанышы өтө күчтүү эмес. Телофазадан 
кийин хроматин жипчелери ныкталып, кыскарат жана алар митоз 
хромосомаларынын формасындай болот. Натыйжада төрт К. пайда болуп, 
ядросунда гаплоиддүү хромосомалар болот. К-лар дифференциялангандан кийин 
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жыныс К-лары (сперматозоиддер жана жумуртка К-лары) пайда болот. К-лар 
узакка иштегенде макромолекулалары жана андан түзүлгөн органеллалар 
эскирип, керектен чыгат. Андан тышкары жагымсыз факторлордун таасири К. 
структураларын бузат. К-да калыбына келүү процесстерди күчөтүүчү, ажыроо 
продуктуларын иштеп чыгып, керекке жаратууну жөнгө салуучу атайын система 
бар. Калыбына келүү процессинин бир түрү — ядродо өтүүчү ДНКнын 
репарациясы. 
Кишинин клеткаларынын негизги түрлөрү. К-лар ткандын түрүнө жараша 
эпителий, тутумдаштыргыч, булчуң, нерв К-ларына бөлүнөт. К. ткандын түрүнө 
мүнөздүү касиеттерин сактап, сырткы көрүнүшү жана функциясы боюнча 
айырмаланат. Ар бир тканда бөлүнүүгө жөндөмдүү К-лар болот. Бөлүнүүдөн 
кийин кээ бир бөлүгү дифференциацияланат, кээси өлгөн К-нын ордун басат. 
Айрымдары дифференциацияланбай, кийинки бөлүнүүтө жөндөмдүү болот. 
Эпителий клеткаларына бүт ич көңдөйлөрүн ичеги-карын, кан, лимфа 
тамырлары, дем алуу жана, заара жолдору, бездердин түтүгү), дененин сыртын 
каптоочу (эпидермис), айрым без К-лары, ошондой эле жыныс К-лары кирет. 
Көпчүлүк эпителий К-лары органдын сыртын каптап же катаал шартта иштеп, тез 
эскирет. Алардын арасында бузулган К-лардын ордун басуучу К-лар тобу менен 
же жалгыздан жайгашкан. Эпителий К-ларынын формасы ар түрдүү болот. 
Ичегинин эпителий К-ларынын үстүндө өсүндүлөр болуп, алар К-лардын үстүн 
кеңейтет. Түктүү эпителий К-лары дем алуу органдарын каптайт. Организмдин 
тиричилигинде айрым эпителий К-лары чоң роль ойнойт. Мисалы, карында 
пепсиноген, туз кислотасын, он эки эли жана ичке ичегиде пептидаза, амилаза ж. 
б-ларды чыгаруучу К-лар бар. Дененин сыртынан каптоочу эпителий К-лары 
кератин белогун синтездейт жана бөлүп чыгарат. Ал өзгөрүлүп катууланат да, 
астындагы тирүү К-ларды жабыркоодон сактайт. Түйүлдүк эпителий К-лары 
(сперматозоиддер жана жумуртка К-лары) көбөйүү функциясында катышат. 
Боордун эпителий К-лары организмге кирген же тамак сиңирүүдөн кийин пайда 
болгон уулуу заттарды чыгарууда катышат. Кээ бир минералдык заттар (оор 
металлдар, мышьяк) боордун К-ларында топтолуп, белок менен биригип, өт 
аркылуу чыгат. 
Тутумдаштыргыч ткандын К-ларынын формасы жана функциясы ар түрдүү. 
Аларга кемирчек, сөөк, кан К-лары кирет. Борпоң жана тутумдаштыргыч ткандын 
К-лары коллагенди синтездейт, андан К. аралыгында фибрилла, талча, торчолор 
жана башка пайда болот. Бул К. түрдүү полисахариддерди, гиалурон кислотасын 
синтездейт. Алар болсо илээшкек чөйрө түзүп, борпоң тутумдаштыргыч тканда 
тирөөч функцияны аткарат. Катуу тутумдаштыргыч ткандын К-лары кандан 
минералдык заттарды алып, аларды К. аралыгына чыгарат. Коллагендин 
фибриллалары, гликопротеиндер менен сиалон кислотасынын молекулалары 
борпоң жана кемирчек ткандардын, коллаген менен гидроксиапатиттин 
кристаллдары сөөк ткандарынын негизин түзөт. Тутумдаштыргыч К-лардын 
негизги тибине коллаген чыгаруучу чоң К-лар — ретикулоциттер кирет. Алардан 
лимфоциттер, моноциттер, гранулоциттер, ошондой эле кан клеткалары пайда 
болот. 
Булчуң тканынын К-лары жыйрылууга жөндөмдүү. Алар жылма жана скелет 
булчуңдарынын К-ларына бөлүнөт. Жылма булчуң К-лары кан тамыр, ичеги, дем 
алуу жолдорунун жана башка булчуңдарын пайда кылат. Алар акырындык менен 
жыйрылат. Скелет булчуңдарынын К-лары скелет булчуң тканынын негизги 
элементи; алар миофибриллалардан турган узун цилиндр сымал түзүлүштө. 
Булчуң К-лары көп ядролуу К-ларга кирет. К-нын ортосунда — миофибриллалар, 
четинде ядролору жайгашкан. Миофибриллалардын ортосунда митохондриялар 
ирети менен орун алган. Булчуң К-сынын сыртын сарколемма каптайт. Ага 
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көптөгөн нерв учтары келет. Миофибриллалар жоон жана ичке талчалардан 
түзүлгөн. Жоон талчаларында жип сымал миозин, ичке талчаларында актин 
белоктору бар. Ичке жипчелердин жоон жипчелерге карата салыштырма 
жылмышуусунан булчуң талчалары жыйрылат. 
Жүрөк булчуңдарынын К-ларында миофибриллалар болбойт. Ядро гликоген жана 
май гранулдары менен курчалган. Митохондриялар ирети менен 
микрожипчелердин арасында жайгашкан. К-лар бутактанып, бир-бири менен 
бириккен. Эндоплазмалык торчосу жакшы өөрчүгөн. 
Нерв К-лары нерв тканын түзөт (к. Нейрон). 
Клетка функциясынын бузулушу (Клетканын патологиясы) көп түрдүү 
факторлордун (физикалык, химиялык, биологиялык) таасиринен болуп, анда 
органеллалардын жалпы же айрым функциясы, зат алмашуу процесстери өзгөрөт. 
К-га жарык, радиоактивдүү нурлануу, төмөнкү же жогорку температура, 
бактериялык, вирустук бирикмелер, жугуштуу оорулар, азык заттардын, 
кычкылтектин жетишсиздиги жана башка, ошондой эле ички факторлор, 
мутациялар (к. Тукум куума оорулар) жагымсыз таасир тийгизет. К-нын 
патологиялык өзгөрүүлөрүнөн митохондрия, лизосома, эндоплазмалык торчонун 
мембранасынын структурасы жана өткөргүчтүгү бузулат. К-га вирустар, 
бактериялар кирип көбөйүшүнөн оорулуу өзгөрүүлөр көп учурайт. Анда К-нын 
зат алмашуусу оору козгогуч вирус үчүн жумшалып, жаңы вирустар чыккандан 
кийин К. өлөт. Оору козгогуч вирустардын ичинен К-ны өлтүрбөй, аны башка К-га 
айландыруучулары да бар.  
КЛИЗМА — медициналык процедура; арткы тешик аркылуу ичегиге суюктукту 
жиберүү. К. тазалоочу (ичегинин ичиндегисин чыгаруу үчүн), дарылоочу жана 
азыктандыруучу болуп айырмаланат. К. жасоо үчүн резина баллону, Эсмарх 
кружкасы, резина түтүкчөсү бар воронка, учу бар кран пайдаланылат. Кран менен 
суюктуктун ылдамдыгы жөнгө салынат. 
Тазалоочу К. ич катканда, ууланууда, ички органдарга рентгендик изилдөө 
жүргүзүү, операциянын, төрөттүн, ошондой эле дарылоочу жана азыктандыруучу 
К-лардын алдында жасалат. Кээ бир дарылоочу К-лар (мисалы, ромашка, суюк 
май) менен ичти тазаласа болот. Тазалоочу К. катып калган заңды жумшартат да, 
ал ичегинин былжыр челин дүүлүктүрүп, перистальтикасын күчөтүп, 
дефекацияга алып келет. Тазалоочу К. үчүн кружкага 4—6 стакан суу 
(температурасы 25—35°С) куят. 

  
Клизма жасоодо 
колдонулуучу 
резина идиштер. 
 
Суу өтүүчү түтүкчөдө аба калбаш үчүн кранды ачып, суусун бир аз чыгаруу керек. 
Оорулуу алдына клеёнка төшөп, төшөктүн четине бутун бүгүп сол капталынан 
жатуусу тийиш. Түтүктүн учуна вазелин сүйкөп, көтөн чучукка ДО—12 см бурап 

 
www.bizdin.kg

356



киргизип кранды ачат. Суюктукту жиберип бүткөндөн кийин түтүктү тартып 
алат. 
М а й л у у К. үчүн суюк өсүмдүк майлары колдонулат. 

  
Клизма жасоого даярдык көрүү: Эсмарх 
идишине суюктук толтуруу (жогорку); 
баллондун учун вазелин менен майлоо. 
 
Ал үчүн резина баллонуна 200 мл (балдарга 30—50 мл) өсүмдүк майы толтурулат. 
Бул К. кечинде жасалат, анда ичеги эртең менен гана тазаланат. Гипертониялык 
К. үчүн 50—100 лдей кайнатма туздун 10%түү, магний сульфатынын 20—30%түү 
эритмелери резина баллону аркылуу куюлат. Анда 20—30 минералдык сууну 
кармоо керек. 
Сифондуу К-ны жасоо үчүн диаметри 1 см, узундугу 1 м болгон резина түтүк 
менен бириктирилген чоң воронка (сыйымд. 1л) аркылуу 10— 12 л таза жылуу 
сууну ичегиге куят. 
Дарылоочу К. ичегинин былжыр челине түздөн-түз таасир этүүчү жана ичегиде 
оңой сиңүүчү дары заттарды куюу үчүн жасалат. Ал үчүн 100 мл же андан аз 
суюктук берилет. 
Азыктандыруучу К. жасалма тамактандыруунун бир түрү. Алар организмдин 
суюктукту, туздарды жана азык заттарды керектөөсүн канааттандырат. Ал үчүн 
натрий хлоридинин, изотониялык глюкозанын 5%түү эритмелери, 
аминокислоталардын эритмелери колдонулат. Азыктандыруучу К. врачтын 
сунушу боюнча гана жасалат. 
Балдарга К. жасоо үчүн адатта резина баллону колдонулат. Кайнатылган суу 28—
30°ка чейин муздатылат. Суунун өлчөмү баланын жашына жараша болот. 1 
айлыкка 30 мл, 1—3 айлыкка 60, 3—6 айлыкка 90, 6—9 айлыкка 120—150, 9—12 
айлыкка 180, 1—2 жашка — 200, 2— 5 жашта —300, 6—9 жашта —400, 10—14 
жашта 500 мл суюктук куюлат 5 жашка чейинки балдарга К. жасар алдында 
резина баллонун кайнатып, учуна вазелин сыйпоо керек. Суюктукту шашпай куюу 
зарыл. Балдар К-га көнүп калбас үчүн дайыма жасоого болбойт. К. врачтын 
көрсөтмөсү боюнча гана жасалат, анткени ал ички органдардын жана көтөн 
чучуктун айрым ооруларына терс таасир тийгизет.  
КЛИМАКС к. Климактерий мезгили.  
КЛИМАКТЕРИЙ МЕЗГИЛИ (климактерий, климакс) — жыныс органдарынын 
функциясы акырындык менен басаңдоочу физиологиялык мезгил. Адатта 
организмдин улгайган курагына байланыштуу болот. К. м. аялда жана эркекте да 
байкалат. 
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Эркектерде климакс адатта 50—60 жаштын аралыгында башталат да, 
жеңилирээк өтүп, узакка созулат, көпчүлүгүнүн жыныс безинин функциясынын 
басаңдашы башка оорулар менен коштолбойт. Эн безинде жыныс гормондорун 
иштеп чыгаруучу клеткалардын саны азаят. Бул канда жыныс гормонунун 
азайышына алып келип, башка ички секреция бездеринин ишин начарлатат. Бул 
мезгилде жүрөк тез кагып, жүрөктүн тушу ооруйт, артериялык басым көтөрүлүп, 
баш лукулдайт, айланат, көңүлү чөгөт, санааркайт, курулай шектенүү, ызакордук 
пайда болот, уйку качат, унутчаак болуп, ишкерлиги кескин төмөндөйт. Айрым 
учурда жыныстык жөндөмдүүлүгү басаңдайт. 
Аялдарда К. м. 45—50 жашта (көбүнчө 47 жашта) башталат, ошондой эле эрте 
(35—36 жашында) болушу мүмкүн. К. менен эрте болушуна көбүнчө ангина, 
грипп, өнөкөт тонзиллит, гайморит жана башка себеп болот. Булардын 
натыйжасында гипофиздин жана жыныс системасынын ишин жөнгө салуучу 
нейрогормонду бөлүп чыгаруу начарлайт. Эгерде убагында дарылоо жүргүзүлсө 
гормондук тең салмактуулукту калыбына келтирүүгө болот. Ал аялдарда 3—5 
жылга чейин (этек кир таптакыр токтогуча) созулат. 
Климакс башталышынын алгачкы белгиси көбүнчө этек кирдин келбей калышы. 
Кээ бир аялдардын этек кири 3—4 айда бир келсе, айрымдарында тескерисинче 
бат-бат келет. 
Көпчүлүн аялдарда климакс организмде анча эзгөрүүсүз жана оорусыркоосуз 
өтөт. Бул учурда аялдар 45—50 жашка келгенде гипоталамус тканында 
өзгөрүүлөр болуп, жыныс системасына таасир этүүчү гормондорду бөлүп чыгаруу 
бузулат. Мунун натыйжасында энелик безде энелик клеткалар өөрчүбөй, 
жатындын былжыр чели жукарат, андан энелик безге жана гипоталамуска кеткен 
нерв импульстары начарлайт. Организмдеги мындай өзгөрүүлөр кан тамыр жана 
нервдик бузулууларга алып келет. Бул учурда (аялдардын көбүрөөгүндө, 45 
жаштан кийинки) климактерий синдрому деп аталган ар кандай белгилер пайда 
болот: күнүнө бир нече жолу беттин, моюндун кубаруусу жана көл-шал тердөө, 
себепсиз тынчы кетүү, коркуу, кыйналуу, тез ачуулануу, ызакордук пайда болот. 
Бул климактерий неврозу деп аталат. Айрым учурда артериялык басым 
көтөрүлөт, жүрөктүн кагуусу тездеп же жайлап, жүрөк тушу жана көкүрөгү 
мезгили менен ооруп, жүрөк-кан тамырдын иштөөсү бузулат. Башы айланып, 
кулагы дүңгүрөйт, денеси чымырайт. Уйкусу бузулат (уйку басат же уйку качат). 
К. менен болгон организмдеги өзгөрүүлөр адатта өзүнөн өзү жок болуп кетет, 
анткени организм акырындап жаңы физиологиялык шартка ыңгайланат. Жашоо 
жана тамактануунун режими так сакталса бузулуулар тез өтөт. Эртең менен 
гимнастика жасап, күн сайын душ алып же бөлмө температурасындагыдай суу 
менен денени сүртүү сунуш кылынат. Жай айларында түштүктөгү курортторго 
баруу сунуш кылынбайт, анткени күндүн ысыгы жалпы абалды начарлатуусу 
мүмкүн, ошондуктан көнгөн климаттык шартта эс алуу дурус. Тамак-ашты 
түрдүүлөп, аздан, жеңил сиңе тургандай ичүү керек. Мүмкүн болушунча күнүнө 
4—5 жолу бир маалда тамактануу зарыл, түнкүсүн ашыкча тамактанууга 
жарабайт, акыркысын жатарга 2 саат калганда тамактанган оң. Этти, майлуу 
тамакты, ак майды, камыр жана макарон тамактарын, таттууларды азыраак, сүт 
жана жашылча тамак-аштарын көп жеш керек. Ар кыл өткүл татымалды — хрен, 
горчица, калемпир, өткүл соустарды пайдаланууну, ошондой эле тамеки тартууну, 
спирт ичимдиктерин ичүүнү токтотуу зарыл. 
КЛИМАТ МЕНЕН ДАРЫЛОО — ден соолукту чыңдоодо жана ар кайсы ооруларды 
дарылоодо туруктуу жашаган жердин жана курорттор менен санаторийлердин 
климаттык факторлорун колдонуу. К. м. д. атайын климаттык курорттордон 
башка да жергиликтүү курорттордо, шаарга жакын жайгашкан санаторийлерде, эс 
алуу үйлөрүндө, пионер лагерлеринде, дачага барганда, эс алуу жана туристтик 
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жүрүштөрдө пайдаланылат. Климаттык курортто дарыланууда жүрөк-кан тамыр 
системасынын жана дем алуу органдарынын функциясы жакшырып, 
булчуңдардын тонусу жогорулап, кандын составы оңолуп, кычкылтек менен 
каныгуусу жакшырат, күн нуру нерв системасын дүүлүктүрүп зат алмашууну 
күчөтөт, күн нурунун таасиринен Д витамини пайда болот. Анда организмдин 
физиологиялык механизминин адаптация мүмкүнчүлүктөрү жакшырып, 
организм чыңдалып, ооруларга туруктуулугу жогорулайт. Ал болсо санаторий-
курорттук дарылоонун, анын профилактикалык ролунун негизин түзөт. К. м. д. 
жүргүзүүдө кээ бир шарттар — абанын температурасы, нымдуулугу, шамалдын 
ылдамдыгы менен багыты, күн радиациясынын күчү, жер кыртышынын 
радиациялык касиети, ландшафттын өзгөчөлүгү эске алынат. Климатты кескин 
түрдө өзгөртүү (мисалы, күн ысык кезде өлкөнүн түндүк райондорунан түштүккө 
көчүү) организмдин ыңгайлануу мүмкүнчүлүгүнө чоң талап коёт. Ошондуктан 
климаттын көп түрдүүлүгү организмди ар кандай климаттык шартка 
ыңгайлантууга көмөк болот (к. Акклиматизация). Кичине балдарга, улгайган, 
узакка ооруган, дем алуу, жүрөк-кан тамыр, нерв системасы бузулган кишилерге 
климат алмаштыруу зыян келтириши мүмкүн. Алардын ыңгайлануу реакциясы 
начар болгондуктан, жалпы абалы начарлап, оорусу кармап калышы ыктымал. 
Мындай кишилерге өзүлөрүнө көнүмүш болгон климаттык шартта дарылануу оң. 
К. м. д-нун негизги ыкмалары — аэротерапия (к. Аба жана күн ваннасы), деңизге, 
көлгө түшүү. Шаркыраган суунун, деңиздин жээгинде, тоодогу жашыл өсүмдүктөр 
(мисалы, ийне жалбырактуулар) өскөн жердеги абада кычкылтек менен озондон 
тышкары аэроиондор көп болот. Санаторийлерде, эс алуу үйлөрүндө атайын 
курулма (аэросолярийлер), пляж, бассейндер, ошондой эле парктарда сейилдеп 
жүрүүчү маршруттар, эс алуучу верандалар жана галереялар болууга тийиш. 
Булар аба ырайы бузулганда таза абада болуп, түрдүү кыймылдуу оюндарды 
уюштурууга абдан ыңгайлуу. Азыркы кезде курорттордо организмдин абалына 
жараша К. м. д. режимдеринин схемалары иштелип чыккан. Биринчи режим — 
организмге акырындык менен аз күч келтирип таасир этүү (күндүз абада 
белгилүү мөөнөткө уктоо, аба менен суунун температурасы 20°тан жогору 
болгондо аба ваннасын алып, сууга түшүү жана бир аз убакыт күнгө күйүү жана 
башка). Экинчиси — тонусту жогорулатуучу таасир берүү: аба менен суунун 
температурасы 18—19°та сууга түшүп, күнгө кактануу, түнкүсүн абада уктоо жана 
башка Үчүнчү режим организмди машыктырып, чыңдоо — абанын 
температурасы 15—17%та аба ваннасын алуу жана салкын (15%) сууга түшүү, 
күнгө узагыраак кактануу жана башка Дарылоо биринчи режимден башталып, 
оорулуу процедураларды жакшы көтөрсө, кийинкилери колдонулат. К. м. Д. 
врачтын сунушу боюнча гана жүргүзүлөт, өз алдынча дарыланса ар кайсы 
кабылдоолорго (оорунун күчөп кетишине, күн өтүүгө) алып келет. Ошондуктан, 
климаттык курортко баруунун алдында врач менен кеңешүү зарыл. 
КЛИМАТОЛОГИЯ медициналык — медицина илиминин адам организмине 
климат менен аба ырайынын факторлорунун тийгизген таасирин дарылоо 
максатында пайдалануу методдорун изилдөөчү тармагы. К. түрдүү табигый 
дүүлүктүргүчтөрдүн физикалык, химиялык жаратылышын, көнүмүш жана 
көнбөгөн климатта адамдын организминде табигый дүүлүктүргүчтөн болуучу 
физиологиялык жана патологиялык өзгөрүүлөрдү, оорулардын географиялык 
таралышын (к. Медициналык география), оорунун өөрчүшүнө географиялык 
факторлордун таасирин изилдейт. Бул илимдин өнүгүшүнө орус климатологу 
жана метерологу анын ичинде Воейков чоң салым кошкон. К-нын өнүгүшү менен 
андан климатофизиология, климатопатология, климатотерапия, медициналык 
метеорология тармактары бөлүнүп чыкты.  
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КЛИНИКА — оорулууларды дарылоочу, медик-студенттерди жана врачтарды 
окутуучу, ошондой эле илим изилдөө иштери жүргүзүлүүчү стационар (оорукана) 
тибиндеги мекеме. 
К. бардык медициналык жогорку окуу жайларында, врачтардын билимин 
өркүндөтүүчү институттарда, ошондой эле көпчүлүк илим изилдөө 
институттарында болот. К. шаардык, областтык же республикалык 
ооруканалардын базасында иштесе клиникалык оорукана деп аталат. 
КОЗГОЛУУ — айрым клеткаларда түрдүү факторлордун таасирлерине жооп 
иретинде пайда болгон физиологиялык процесс. Клеткалар менен ткандардын 
дүүлүктүрүүлөргө жооп кайтаруу жөндөмдүүлүгү козголгучтук деп аталат. 
Айлана-чөйрөдөгү бардык факторлор — тирүү ткандардын дүүлүктүргүчтөрү. 
Бирок кээ бир ткандар өзгөчө козголуп, алар кадимки эле дүүлүктүргүчкө өтө 
сезгич келет (мисалы, көрүү рецепторлору — жарыкка, угуу — үнгө жана башка). 
К.— көп клеткалуу организмдердин нерв клеткаларынын негизги функциясы. К. 
жана ага карама-каршы тормоздолуу бардык нерв аракетинин негизин түзөт (к. 
Жогорку нерв иши). К. пайда болгон учурда клеткалар физиологиялык 
салыштырмалуу тынч абалдан өздөрүнө гана таандык физиологиялык 
аракеттенүү абалына өтөт, башкача айтканда. булчуңдар жыйрылып, бездер 
секрет бөлүп чыгарат, ал эми нерв клеткаларынан нерв импульстары иштөөчү 
клеткаларга тарайт. К. физикалык-химиялык татаал процесстердин негизинде 
жүрөт. Булчуң жана нерв клеткаларынын К-су жакшы изилденген. Демейде 
узакка созулган дүүлүктүрүүгө ткандарда каршылык аракет пайда болуп, аларда 
К. төмөндөйт (адаптация). Ошондой эле дүүлүктүргүчтүн таасири акырындык 
менен күчөп, бир кыйла интенсивдүүлүккө жеткендигине карабастан тканды 
дүүлүктүрбөй да калышы мүмкүн, аны аккомодация (ыңгайлануу) дейт. Тканды 
дүүлүктүргөндө ага жооп кайтарууга жөндөмсүз болуп калышы анын 
функциялык абалынын өзгөрүүлөрүнө — «араң жандыкка» алып келет. Зыяндуу 
дүүлүктүргүчтүн таасирин токтоткондо ткандын кадимки функциялык абалы 
кайра калыбына келет. 
Нерв клеткаларында К. узакка созулса азык заттардын запасы түгөнүп, невроз, 
истерия абалдарына алып келиши мүмкүн (к. Истерия, Невроздор). Медициналык 
практикада жана турмуштиричиликте К. деген түшүнүк менен көпчүлүк убакта 
кайсы бир органдын (мисалы, жүрөктүн), системанын (мисалы, борбордук нерв 
системасы) же жалпы организмдин аракетинин күчөшү белгиленет. Ага көбүнчө 
эмгектенүү жана эс алуу күн тартибинин бузулушу алып келет. 
КОКО — кишинин дем алуу системасынын башталышы; үн пайда кылуучу орган. 
К. моюндун алды жагында, калкан сымал бездин аркасында, чоң кишиде 4—6-
моюн омурткасынын тушунда жайгашып, айрыкча эркектерде сыртынан 
томпоюп көрүнүп турат. Формасынын жана кемирчегинин мындай өзгөчөлүгү 
жыныстык айырмачылыкка жараша болот. Ал киши сүйлөгөндө, дем алганда же 
тамак жутканда моюндун жана өзүнүн булчуңдарынын таасиринен кыймылга 
келет. К. кемирчектерден, аларды кыймылга келтирүүчү булчуңдардан жана 
байламталардан турат. К-нун булчуңдары аткаргам кызматы боюнча үч топко 
бөлүнөт: үн пайда кылуучу байламтага таасирин тийгизүүчү, байламтаны 
бошоңдотуучу, байламтаны катуу тартып туруучу булчуңдар. К-до үн пайда 
кылуучу байламта белгилүү абалда жайгашып, дем алганда, катуу жана акырын 
сүйлөгөндө андагы үн жылчыкчасы кеңейип же кичирейип турат. Дем алгандагы 
өпкөдөн чыккан аба К-го келип үн пайда кылуучу байламтаны катуу термелтет, 
анын негизинде үн пайда болот. Үндүн күчү үн пайда кылуучу байламтанын 
термелүүсүнө жана анын ортосундагы үн жылчыкчасынын көлөмүнө жараша 
болот. Жаш балдардын, аялдардын үнү эркектердикине караганда бир кыйла 
бийик болот. К-нун жыныска байланыштуу айырмасы эрте байкалат: 3—7 
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жаштагы кыздардын К-су өзүнө жашташ эркек балдардыкынан кыска болот. Бул 
өзгөчөлүк жыныстык жетилүү убагында (12ден 15 жашка чейин өтө байкалат.  
КОКСИТ — жамбаш менен кашка жиликтин аштоо муунунун ар түрдүү 
себептерден сезгенүүсү. Бардык жугуштуу оорулар (ангина, грипп, келте, 
кызамык, бруцеллёз, туберкулёз жана башка), ошондой эле ириңдетүүчү 
инфекция (стафилококк, стрептококк жана башка) себеп болушу мүмкүн. 
Балдарда көбүнчө туберкулёз К-и кездешет. Мында инфекция көбүнчө өпкөдөн 
кан аркылуу келип, муунду жабыркатат. К-тин бул түрү менен демейде 5—10 
жаштагы балдар ооруйт. Оору акырындап башталат. Алгач бала шалдырап, 
чырланат, тамакка табити жоголот, арыктайт. Эти ысыйт, аксап, тизесинин 
ооруганын айтат. Түн ичинде чочуп ойгонот. Бала соо капталына жатат. Оору 
жана аксоо бара-бара күчөйт. Муундун өсүү зонасы жабыркагандыктан ошол бут 
кыскарат. Жамбаш жабыркаган жагына көтөрүлүп, алдын карай ийилгенсип 
калат. Омуртка тутумунун кыйшайышы байкалат. Айрым учурда муун баштыгына 
ириң толот. Кашка жиликтин башы кемирилип желип, сынып же чыгып кетиши 
мүмкүн. Жиликтин эти качып ичкерет. Дарылоодо жалпы организмди чыңдоочу 
жана туберкулёзго каршы чаралар көрүлөт. Ал бут гипстеп таңылат. Ал эми 
ириңдеп, сынып же чыгып кеткен учурда хирургиялык жол талап кылынат. 
КОКУСТАТУУ — механикалык урунуудан тери айрылбай дененин жумшак 
ткандары менен мүчөлөрүнүн жабыркашы. Бир нерсе менен урунганда, катуу 
жерге жыгылганда кокустайт. Мында көбүнчө үстүңкү ткандар (тери, тери 
алдындагы клетчатка, булчуң, сөөк чели) жабыркайт. Негизги белгилери: 
кокустаган жер ооруп, шишимик тартат. К-да ткандардын шишимик тартышы, 
ошондой эле кан куюлуу дароо билинбейт, кокустагандан 2—3 күндөн кийин, 
кээде андан да кеч билинет. К-да кан куюлган жер канталап, көгөрүп чыгат. Ал 
жер шишиген сайын ооруй баштайт. Ооруну басаңдатуу жана кан куюлууну басуу 
үчүн дароо муздак суу, муз басуу керек. Кийинчерээк куюлган канды таратууга 
жылуулук (жылытма компресс) жардам берет. Ошондой эле кокустаган жерди 
кыса таңып, кыймылдатпоо сунуш кылынат: колду жоолук менен асып, бутту 
өөдө жаздыкка коюш керек. Кокустаган жердин өтө катуу оорушу сөөктүн 
жабыркашынын белгиси болушу да мүмкүн. Ооруксунган жерди сүргүлөө 
жарабайт, анда тромбофлебит (венанын уюган кан менен бүтөлүп калышы) пайда 
болушу мүмкүн. Эгерде шишик же гематома (көгөрүү) көпкө тарабаса, сөзсүз 
врачка кайрылуу керек. Баш катуу урунганда (айрыкча эстен танса, жүрөк 
айланса, кусса) мээнин чайкалышы же кысылышы мүмкүн (к. Баш травмасы), 
көкүрөк, ичтин төмөнкү жагы катуу урунса ички органдар жабыркашы мүмкүн. 
Мындай учурда баарыдан мурда жабыркаган кишиге тынчтык берип, врач 
чакыруу (же токтоосуз ооруканага жеткирүү) зарыл. Оорулуу адам эч убакта 
ордунан турбоого жана баспоого тийиш, аны көтөрүп же замбилге салып 
жеткирүү оң. К-ну алдын алууда өндүрүштө, айыл чарбасында, спортто, балдар 
коллективдеринде коопсуздук техникасынын эрежелерин сактоо маанилүү. 
КОЛ ийин, каруу, билек жана чеңгелден (кырк муун, алакан, манжалар) түзүлөт. 
К-дун скелети күң жилик, кар жилик жана чеңгелден турат. Кар жилик эки 
сөөктөн турат, чеңгел менен 8 сөөктөн турган кырк муун аркылуу биригет. 
Алакан скелети 5 көңдөй сөөктөн туруп, ал 5 манжа сөөктөрү менен кошулат. Баш 
бармак эки бейбелчектен, калган 4 манжа үчтөн бейбелчек сөөгүнөн турат. 
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Кол скелети: 1 — ийин мууну; 2— акырек; 3— далынын ийин 
урчугу; 4— далы; 5— күң жилик; 6— чыканак; 7— кар жилик; 8— 
кырк муун; 9— алакан сөөктөрү; 10— манжа сөөктөрү 
(бейбелчектер). 
Кол булчуңдары (алдынан көрүнүшү): 1— көкүрөктүн чоң 
булчуңу; 2— салаа сымал булчуң; 3— ийиндин эки баштуу 
булчуңу (биңепс); 4— билек будчуңу; 5— алакандын узун 
булчуңу; 6— чеңгелди бүгүүчү билек булчуңу; 7 — алакан 
тарамыштары. 
 
Ийин мууну шар сымал формада болуп, байламталары дээрлик жок, ошондуктан 
өтө татаал кыймыл жасоого жөндөмдүү. Байламтасы жок болгондуктан бул муун 
көп чыгат. Бул муундагы кыймылды кабырга жана көөдөн башталган булчуңдар 
(кичине жана чоң көкүрөк булчуңдары) камсыз кылат; андан сырткары трапеция 
сымал (төрт бурч) булчуң колду жогору көтөрөт. Чыканак муундан билек бүгүлүп, 
сунулуп турат. Билек сөөктөрү өз ара жогорку жана төмөнкү цилиндр сымал муун 
аркылуу биригип, ал билектин ичке жана сыртка карай айланышын камсыз 
кылат. Билек сөөгү менен кырк муун сөөктөрү ашташып, чеңгелди түрдүү жакка 
кыймылдатуучу муунду түзөт. Чыканак кыймылын эки топтогу ийин булчуңдары 
камсыз кылып, эки баштуу ийин булчуңдары чыканак муунун бүгөт, арт жагында 
жайгашкан үч баштуу булчуң билекти жазат. Билекте К. чеңгелин кыймылга 
келтирүүчү булчуңдар жайгашкан. Манжаларды кыймылдатуучу булчуңдар 
алакандан ичке узун тарамыш аркылуу өтүп, манжаларга жетет. 
К-дун бардык ткандарын кан менен акырек алдындагы артерия жабдыйт. Ал 
ийинге жеткенде ийин артериясы деп аталып, чыканак тушта экиге бөлүнөт. 
Чеңгелде артерия догосун пайда кылып, андан манжа артериялары тарайт. Каруу 
жана билектин тери астында эки вена жатат. Алар чыканактын ички бетинде 
биригип, ортолук венаны түзөт. Ошол венага дары, кан куюлат. К-дун лимфа 
тамырлары вена менен катар жайгашат. Анын булчуңдарын, муундарын жана 
терисин ийин чатышмасынын төрт нерви нервдештирет.  
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КОЛБАСА АЗЫКТАРЫ колбаса заводдорунда тууралган эттен жасалат. Айрым 
колбасаларга май, сүт, жумуртка, майлуу эт, татымалдар кошулат. Туурам ичегиге 
же жасалма кабыкка салынып, андан ары иштетилет (кайнатылат, куурулат, 
ышталат, кургатылат). Даярдалышына жараша кайнап бышкан, чала ышталган, 
ышталган, кандан жасалган болуп бөлүнөт. Килкилдектер жана ышталган эттер 
да К. а-на кирет. Мүнөз тамакка кирүүчү диета колбасалары — доктордук, 
диабеттик жана башка өзгөчө топту түзөт. К. а-нда белок (10—20 г%), май 
(бышкан колбасада 19 г%, чала ышталган колбасада 35г%, ышталган колбаса 
менен этте 50 г%ке чейин) көп болот. Колбасанын азыктык сапаты, даамдуулугу, 
пайдаланууга ыңгайлуулугу (көпчүлүгүн кайнатпай эле жешке болот) аны тамак-
ашка көп колдонууга мүмкүндүк берет. Чала ышталган, ышталган колбасада май, 
татымал жана башка көп болгондуктан боор, уйку безинин, ичеги, бөйрөк, заара 
чыгаруу жолдорунун, жүрөк-кан тамыр системасынын ооруларында аны көп 
жегенге болбойт. Кайнатып бышырылган колбаса кеңири таралган, бирок ал тез 
бузулат: муздаткычта 72 саат, муздаткычсыз 6 саат сактоого болот. Ичеги-
карындан, кандан жасалган колбаса, килкилдек тез бузулат, аны муздаткычта 12 
сааттан ашык сактоого болбойт, ал эми муздаткычсыз сакталбайт. Айрыкча 
килкилдекти даярдоодо жана сактоодо этият болуу керек. Аларды ачык жерде 
(балкон, веранда) коюуга, таза эмес идиште сактоого болбойт. Себеби ал 
бактерияларга көбөйүү үчүн жакшы азык чөйрө болуп, көп учурда гигиеналык 
жактан туура эмес даярдалган килкилдектен ууланып калуу мүмкүн (к. Тамак-
аштан уулануу). Чала ышталган, ышталган колбаса жакшы сакталат; чала 
ышталган колбаса муздак жерде (0—4° температурада) 10 күн, ышталган колбаса 
30 күн, 8°ка чейинки жылуулукта 15 күнгө чейин сакталат. К. а-нын 
жарамдуулугун анын көрүнүшүнөн эле аныктоого болот. Бузулган колбаса 
нымдашып, көгөрүп былжырап турат. Бузулган же эски колбаса катуу ууланууга 
дуушарлантуусу мүмкүн. 
КОЛИ-ИНФЕКЦИЯ — көбүнчө жаш балдарда кездешүүчү катуу кармама 
жугуштуу ичеги-карын оорусу. Бул ооруну ичеги-карында кездешүүчү 
микробдордун өзгөчө түрү — ичеги таякчалары козгойт. Дени соо балдарга 
көбүнчө бул микробдор менен булганган сүт жана андан балдар үчүн жасалган 
тамактар, идиш-аяк, кир кол, кийимкечек, баланын ороочтору аркылуу жугат. 
Оору кээде энеден төрөт мезгилинде жана төрөттөн кийин жугушу мүмкүн. К.-и. 
негизинен жаңы төрөлгөн жана бир жашка чейинки (көбүнчө ара төрөлгөн) 
тежемел, көп ооруган, өзгөчө итий, гипотрофия менен жабыркаган балдарда 
кездешет. 2ден ашкан балдарда аз, чоң кишилерде дээрлик чанда кезигет. 
К.-и-нын инкубациялык (жашыруун) мезгили 3—6, кээде 22 күнгө созулат. 
Оорунун башталышы жана өтүшү дизентерияга окшош болот. Көбүнчө оору 
температура көтөрүлүп, катуу башталат. Баланын тынымсыз ичи өтүп, кусат, 
тамакка табити тартпайт. Оорулуунун абалы 2—3 жумада жакшырат. Бала 
арыктайт, өз убагында дарылабаса кабылдоолорго алып келет. 
Оорудан сактанууда эне өздүк гигиенаны сактап, баланы туура тамактандыруу 
зарыл. Ооруну алдын алууда балдар үчүн даярдалган сүттөн жасалган 
тамактардын өз убагында берилиши жана муздаткычта таза сакталышы талапка 
ылайык. Эмизээрдин алдында эмчекти, колду таза жууш керек.  
КОЛИКА — ички органдардын ооруларынын кесепетинен күтүлбөгөн жерден 
сайгылашып же сыздап катуу оорушу менен мүнөздөлгөн ички органдардын 
спазмы. К. ичегилердин, өт жолдорунун, уйку безинин, заара бөлүп чыгаруучу 
органдардын булчуңдарынын катуу жана тез-тез жыйрылуусунан, кысылуусунан 
пайда болот. 
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Айрым учурда ичегиге жел толгон мезгилде да К. болушу мүмкүн. Бул жел К-сы 
деп аталат. Себептерине жараша: ичеги, уйку без, өт ташынын жана бөйрөк 
ташынын К-сы деп бөлүнөт. 
Ичеги К-сына сокур ичеги (аппендицит) К-сы кирет. Оорунун бул түрүн сокур 
ичегинин сезгенишинен (аппендициттен) айрып билүү зарыл. Анткени бул 
ооруда операция талап кылынбайт, өзүнчө же дарынын жардамы менен тарап 
кетет. Өт ташынын К-сы негизинен өт баштыкчасында же өт жолдорунда пайда 
болгон таштардын ары-бери жылып же тар жерине тыгылып калышынан пайда 
болот. Бул кезде оң кабырганын алды чыдатпай сайгылашып, катуу ооруйт, оору 
оң далы, колго өтөт. Айрым убакта сары зил кустурат. Өт К-сы бир сааттан бир 
нече саатка, кээде бир суткага чейин созулушу мүмкүн. Бөйрөк ташынын К-сы 
бөйрөктүн таш ооруларында, көбүнчө таш бөйрөктүн заара агуучу түтүгүн бүтөп 
калганда болот. Бул кезде бөйрөктүн тушу сайгылашып, чыдатпай катуу ооруйт, 
табарсык жана жан жер кошо какшайт. Уйку безинин К-сы ал бездин сезгенген 
оорусунда (к. Панкреатит) пайда болот. Киндиктин тушунан башталып, белди 
курчап оорутат, кустурат. К. өзүнчө оору болбостон жогоруда аталган оорулардын 
белгиси болуп саналат. К-ны басуу үчүн аны пайда кылган негизги ооруну 
дарылоо талап кылынат. Мындай приступ болгондо оорулууну тынч жаткырып, 
тезинен врач чакыруу зарыл. Врач келгенче ооруну басаңдатуучу дары ичүү, 
жылуу басуу жана башка түрдүү кабылдоого алып келет, оорунун диагнозун 
табууну кыйындатат. Ошондуктан өзүнчө дарыланууга тыюу салынат. 
КОЛИТ — жоон ичегинин сезгениши. Ичеги-карын жолунун көп кезигүүчү оорусу. 
К-тин пайда болушуна инфекция (дизентерия таякчасы, сальмонелла, амёба, 
балантидий жана башка), тамактануунун бузулушу, уулануу (сымаптан жана 
башка) себеп болушу мүмкүн. Ошондой эле уремиялык ууланууда, карын менен 
ичке ичегиде тамак сиңүү начарлаганда (гастрит, панкреатит, гастроэнтерит), кээ 
бир антибиотикти, ич алдырма дарыны өз алдынча узакка колдонгондо болот. К-
тин себебине жана оордугуна жараша жоон ичегинин үстүңкү бети катардык 
сезгенүүдөн некроздуу жарага чейин жабыркайт. 
К. катуу кармаган жана өнөкөт болуп айырмаланат. Ичеги инфекциядан же 
уулануудан жабыркаганда катуу кармаган К. пайда болот (к. Дизентерия, Уулануу, 
Тамактан уулануу). Катуу кармаган К-те оорулуунун алы кетип, тамакка табити 
тартпай, ичи толгоп ооруп, өтөт, ыйынат. Эгерде К. инфекциядан болсо дене 
ысыйт. Заңда ириң, оор учурда кан болот. Катуу кармаган К-ти туура эмес чала 
дарыласа өнөкөт түрүнө өтүп кетиши мүмкүн. 
Өнөкөт К. кээде инфекциясыз эле пайда болот. Мындай К-ке туура эмес 
тамактануу, чала чайноо, спирт ичимдиктерин көп ичүү себеп болот. Өнөкөт К-те 
ичеги кыймылы (перистальтикасы) начарлайт, ичеги зили жана былжыры начар 
бөлүнөт, жоон ичегиден суюктукту соруу процесси өзгөрүлөт. К-те дисбактериоз 
маанилүү роль ойнойт (к. Кишинин микробдуу флорасы). К-тин белгилери 
оордугуна, жайылышына жана стадиясына жараша ар түрдүү болот. Ал кармаган 
учурда тамакка табити тартпай, жүрөгү айланып, алы кетет. Заңдаарда же андан 
кийин ич куушурулуп ооруйт. Күнүнө 3—4 жолу ич өтүп, кайра катып, көөп, 
курулдашы мүмкүн. Оор түрүндө ириң же кан аралаш заңдайт. К-тин өнөкөт түрү 
бир жакшы болуп, кайра кармап турат. Жоон ичегини дүүлүктүрүүчү жана 
аллергиялык реакция чакыруучу тамак-аш (маринаддар, консервалар, татымал, 
мөмө цитрустар, капуста, бадыраң жана башка) ичүү, өтө чарчоо, тамак сиңирүүчү 
башка органдардын ишинин бузулушу К-ти күчөтөт. 
Азыркы мезгилде К-ти дарылоонун натыйжалуу методдору иштелип чыкты. Ич 
өткөктү басуу максатында ар кандай антибиотиктерди өз алдынча колдонуу өтө 
оор кабылдоолорго алып келет. Оору кабылдап турганда врач сунуш кылган 
диета менен тамактануу режимин так аткаруу зарыл. Оору бир аз басаңдаганда 
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тамак рациону кеңейтилет. Оору күчөп турганда өтө чарчабай, чыр-чатактан 
оолак болуу керек. 
К-ти алдын алууда катуу кармаган ичеги ооруларын өз убагында туура дарылоо, 
тамактануу режимин сактоо, тиш протезин убагында салдыруу өтө маанилүү. 
Ичегинин былжыр челин дүүлүктүрүүчү ар кандай уу зат менен иштегендер 
коопсуздук техникасын сактап, убагы менен врачка көрүнүп турушу керек. 
КОЛЛАГЕН ООРУЛАРЫ (коллагеноз) — туташтырма ткань (коллаген талчалары) 
жана кан тамырларды жабыркатуучу оорулар тобу. К. о-на ревматизм, ревматизм 
полиартрити (к. Артрит), кызыл волчанка, склеродермия, дерматомиозит, 
түйүндүү периартериит кирет. Алардын пайда болуу себеби толук аныктала элек. 
К. о-нын белгилери ар түрдүү. Анда көбүнчө ысытма, муун, тери, плевра, мууң 
баштыгы, перикард, ич чели, ички органдар жана борбордук нерв системасы 
жабыркайт. Оору башында катуу башталат, кийин басаңдап, өнөкөткө өтөт, 
кайталап кармап, акырындап күчөй берет. Ооруну айрыкча суукка урунуу, 
инфекция (мисалы, өнөкөт тонзиллит, чириген тиш жана башка) күчөтөт. К. о-
нын оордугу ички органдардын (жүрөк, өпкө, бөйрөк) жана борбордук нерв 
системасынын жабыркашына жараша аныкталат. Азыркы убакта дарылоону өз 
убагында баштап, түрдүү күчтүү дарыларды колдонуу жакшы натыйжа берүүдө. 
К. ошондой кармаган учурларда ооруканада дарыланат.  
КОЛЛАПС — артерия жана вена кан тамырларынын басымынын кескин 
төмөндөшү, борбордук нерв системасынын ишинин начарлашы жана зат 
алмашуунун бузулушу менен мүнөздөлүүчү өмүргө коркунучтуу оор абал. 
Мээдеги кан тамырларды кыймылга келтирүүчү борбор жабыркаганда кан тамыр 
тонусунун төмөндөшү кан тамыр кемтигине дуушарлантат жана кан басымын 
төмөндөтөт. К-та кан тамырларга кан бөлүштүрүү бузулат: ич көңдөй 
органдарынын кан тамырларына кан көп толуп, ал эми мээ, булчуң жана тери кан 
тамырларында кан кескин азаят. Кан тамырларда кандын азайышы кандагы 
кычкылтектин азайышына алып келет. 
К. кан өтө көп кеткенде, кычкылтек жетпегенде, өтө ачка болгондо, кырсыкка 
чалдыкканда, кескин кыймыл жасаганда (ортостатикалык К.), өтө чарчап 
чаалыгууда, ошондой эле ууланууда жана айрым ооруларда (келте, өпкөнүн 
сезгениши, панкреатит жана башка) болушу мүмкүн. 
К-та тери кубарып, муздак тер чыгат, кол-бут көгөрөт. Көз чүңүрөйүп, жаагы 
шимирилет. Артерия кан басымы кескин төмөндөп, тамыр солгундайт, кээде 
таптакыр какпай калат, энтигип тез-тез дем алат. Оорулуу заара ушатып же 
зандап жибериши да мүмкүн. Дененин температурасы 35°ка чейин төмөндөйт. 
Оорулуу шалдырап, көзү караңгылайт, кээде эсинен танат. К-та 
кечиктирилбестен тез жардам чакыруу зарыл. Врач келгенче оорулууну 
жаздыксыз жаткырып, бутун бир аз жогору көтөрүп нашатырь спиртин жыттатуу 
керек. Буту-колуна жылыткыч коюп, ысык чай же кофе ичирип бөлмөнү желдетүү 
зарыл. Мындай оорулуу сөзсүз ооруканага жеткирилүүгө тийиш. 
К-та өз учурунда көрсөтүлгөн жардам натыйжалуу болот.  
КОЛЬПИТ (вагинит) — жатын кынынын былжыр челинин сезгениши. Өздүк 
гигиенаны (сүлгү, жуунгуч, ич кийимди аралаш колдонуу) жана жыныс 
гигиенасын (туш келди жыныстык байланыш) жакшы сактабаганда, жатын 
кынына түрдүү оору козгоочу микроорганизмдер (стрептококк, стафилококк, 
гонококк, трихомонада) жана мите козу карындар түшкөндө, кынга бөтөн нерсе 
киргенде, аборттон жана төрөттөн кын жабыркаганда, энтеробиоздо болот. 
Ошондой эле жатын кынын көп жуу, бойго болтурбоо үчүн химиялык заттарды 
көпкө колдонуу, жатындый түшүшүндө жатын шакекчесин көпкө тагынуу жана 
башка түрткү болушу мүмкү К-тин пайда болушуна климактерий мезгилинде 
энелик бездин функциясынын начарлашы таасир этет. Антибиотиктерди узак 
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убакыт баш аламан ичүүдөн козу карын К-и өөрчүшү мүмкүн. Ошондой эле 
кептөөр, скарлатина, ангинанын кабылдоосу катары, бул оорулардын козгогучу 
кан менен жатын кынына келгенде да болушу ыктымал. 
К-те суюктук бөлүнүп, ичтин төмөн жагы салмактанып ооруйт, жатын кыны 
кычышат жана ачыщат. Жатын кыны трихомонададан жабыркаганда ак суюктук 
көп бөлүнүп, коюу, сары же боз болот. Эгерде К-ти гонококк козгосо ак суюктук 
өтө көп, ириңдүү болуп, жыныс органынын терисин жана былжыр челин 
дүүлүктүрөт. Жатын кыны жашка жараша өзгөргөндө, энелик бездин функциясы 
бузулганда кан аралаш ак суюктук бөлүнөт. Мындай учурда врачка кайрылып, 
ооруну өз убагында дарылап, түрдүү кабылдоодон алдын алуу керек. 
К-ти алдын алууда өздүк гигиенаны сактоонун мааниси чоң. Чаңдуу жерде 
иштегендер чаң өтпөгөн кийим кийип иштөө сунуш кылынат. Үйдө гигиеналык 
буюмдарды өз алдынча пайдалануу жана таза сактоо кыздардын К. менен 
оорушун алдын алат. Жатын кынын врачтын сунушу менен гана жууш керек (к. 
Жатын кынын жуу). Бойго болтурбоо үчүн химиялык каражатты врач менен 
кеңешип колдонгон оң. К. менен ооруган аялдар врачтын көзөмөлүндө болушу 
зарыл. 
КОМА — акыл-эс жоголуп, өмүргө коркунуч келтирүүчү абал. Мээде кан айлануу 
бузулуудан же ууланууда борбордук нерв системасынын клеткалары 
жабыркагандан болот. Анда дем алуу, кан айлануу бузулуп, өлүм коркунучу 
туулат. К-нын пайда болушуна мээнин травмасы, сезгенүүсү (энцефалит, 
менингит, безгек), инсульт, организмдин ууланышы (алкоголь, барбитурат, ис 
уруу жана башка), кант диабети, уремия, гепатит ооруларынын кабылдашы себеп 
болот. К. жай өөрчүйт, адегенде алы кетип, угуу начарлайт, уйкусу келет. Акыл-
эсин жогото электе врач чакырып, тиешелүү жардам берүү К-нын алдын алып, 
оорулуунун өмүрүн сактап калат. К. болгон адам терең уйкуда жаткандай сезилет, 
эсинен танып чөйрөгө реакция болбойт, көздүн кареги кеңейет, кыркырап тез-тез 
дем алат. Кээде кан басымы төмөндөп, коллапс пайда болот. К-нын бардык 
учурунда медициналык тез жардам чакыруу зарыл. Оорулуу эс-учу жок 
жаткандыктан жанындагылар К. болордун алдындагы абалын айтып бериши 
медициналык кызматкерге К-га алып келген себепти туура табууга жардам берет. 
Мындай оорулуулар жанында медициналык мекеменин справкасын, оорусу жана 
кабыл алуучу дарылары жөнүндө маалыматты алып жүрүшү зарыл. Дарылоо 
канчалык эрте башталса, ошончолук натыйжалуу болот. 
КОМПЛЕМЕНТ — кишинин кан сары суусундагы белок жыйындысы. Жаныбар 
жана кишинин табигый иммунитетинин маанилүү фактору. Кандын 
бактерициддик таасирине, башкача айтканда иммундук реакцияларга катышат. 
К. кан сары суусун ысытканда, көпкө сактаганда, күн нуру таасир эткенде оңой 
ажырайт. К-тин кээ бир компоненти ферменттик активдүүлүккө ээ. К-тин 
таасиринен организмдин оору пайда кылуучу микробго туруктуулугу артат. 
Консерваланган К. медицинада бир катар жугуштуу ооруларды серологиялык 
диагноздоодо, антиген-антитело комплексин табууда колдонулат.  
КОМПРЕСС — дарылоочу атайын таңуу. К. кургак жана нымдуу (жылыткыч, 
дарылоочу, ысык жана муздак) болот. 
Кургак К-ти бир нече каттаган дакинин үстүнө кебез төшөп, бинт менен 
бастырып, жабыркаган жерге (күйүккө, жараатка) коёт (к. Таңуу). 
Жылыткыч К. көп колдонулат. Дакини же чүпүрөктү каттап, бөлмө 
температурасындагы сууга салып, сыгып, ооруган жерге коёт. Кездеменин үстүнө 
1 — 2 см ашып тургандай клеёнка же мом кагаз жаап, анын үстүнө көбүрөөк кебез 
төшөп, К. жылып кетпегендей жана оорулууну кыспагандай бинттөө керек. 
Жылыткыч К. сезгенүүгө каршы таасир этип, кан тамырларды кеңейтүү менен 
дененин керектүү жерине кан келүүнү көбөйтөт. Адатта аны 10—12 саат кармайт. 
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К-ти түнкүсүн коюу ыңгайлуу; эртең менен алганда чүпүрөк жылуу жана ным 
болуусү тийиш. 

 
1—дарыга малынган чүпүрөк; 2—
клеёнка же суу өткөрбөс кагаз; 3— 
кебез; 4— бинт. 
 
Жылыткыч К-тин таасирин күчөтүү үчүн бинттин үстүнө жылыткыч койсо болот, 
ал эми чүпүрөктү сууга эмес жарымына суу кошулган аракка же спиртке чылайт. 
Дарылоочу К. жылыткыч К-тин эле өзү, бирок анын таасирин күчөтүү үчүн сууга 
врач сунуш кылган дары (мисалы, бир стакан сууга бир аш кашык сода) кошулат. 
Ы с ы к К. ооруну басып, сезгенүүгө каршы жана алаксытуучу таасири бар. Ал 
булчуң, муун жана башка ооруганда ошолжерди ысытуу үчүн коюлат. Ысык сууга 
(60—70°С) малынган чүпүрөктү 5—10 минутада алмаштырып басуу керек. Ысык 
К. жылыткыч К. сыяктуу эле коюлат. 
М у з д а к К. катуу урунууда, мурун канаганда жана башка коюлат; ооруну 
басаңдатып, дененин ооруган жерине кандын келишин азайтат. Чүпүрөктү каттап 
муздак сууга салып (муз жакшы) сыгып, ооруган жерге 2—3 мин. коёт; бул 
процедураны бир нече жолу кайталоо керек. 
КОНДИЛОМА — кишинин терисинде жана былжырлуу челде пайда болгон 
сезгенүү мүнөзүндөгү өсүндү. К. дененин ар дайым сүрүлүп, өйкөлүп жана 
дүүлүгүүгө дуушар болгон жерлеринде пайда болот. К. котон жара макаласын. 
КОНДИТЕР АЗЫКТАРЫ башка азыктардан канттуулугу, аш болумдуулугу жана 
сиңимдүүлүгү менен айырмаланат. К. а. канттан жасалган (карамель конфета, 
шоколад, мармелад, халва) жана ундан жасалган (печенье, пряник, вафель, кекс, 
торт жана пирожный) болуп бөлүнөт. К. а-на кант, какао, жемиш жана мөмө, ун, 
сүт, май, жаңгак, агл кошумча тамак-аш кислоталары, өң, даам, жыт берүүчү 
заттар кошулат. К. а-нда углевод, май жана белоктун көп болушу анын 
калориялуулугун, даамын жакшыртат, ошол себептүү ал тамактанууда кеңири 
колдонулат. Бирок К. а-н көп жегенден адам семирип кетиши мүмкүн. Аз 
кыймылдаган улгайган адамдар, ошондой эле атеросклероз менен ооругандар К. 
а-н көп жешке болбойт. Айрыкча сдобный печенье жана крем кошулган тортторду 
боор, өт жана өт жолдору ооругандарга, панкреатитте, колитте, диабетте, 
эндокрин ооруларында жегенге болбойт. Кант диабети менен ооругандар үчүн 
даярдалган К. а-на канттын ордуна жасалма таттуу заттар (ксилит жана сорбит) 
кошулат. К. а-нда витамин жакшы сакталат, ошондуктан балдар үчүн жасалган К. 
а-на ит мурун, кара карагат, сабиздин ширеси, витамин препараттары, гематоген, 
глюкоза жана башка азыктар кошулат. 
К. а. ным аз жана кант көп кошулгандыктан жакшы сакталат, ал эми пирожный 
менен кремдүү тортторду муздаткычта 5° температурада 6 сааттан, майлуу 
кремдүүсүн 36 сааттан ашык сакТоо жарабайт. Бузулган К. а. ууландырышы 
мүмкүн (к. Тамак-аштан уулануу). 
КОНСЕРВАЛАР. Азык-түлүктүн кайсы түрүнөн жасалгандыгына жараша эт, 
балык, сүт, жемиш, жашылча, ошондой эле аралаш К. болуп бөлүнөт. К. жашылча-
жемишти жыл бою пайдаланууга шарт түзүп, рационду байытат. Өзгөчө алыскы 
түндүк райондордо жашагандар үчүн, экспедиция, жүрүштө жана башка 
шарттарда өтө маанилүү. Консерва даярдоонун азыркы технологиясы азык-
түлүктүн аш болумдуулугун жана андагы витаминдерди толук сактоого 
мүмкүндүк берет. 
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Калай жана айнек идишке салынып, оозу бекитилген К. бөлмө 
температурасындагы кургак имаратта 5 жылга чейин сакталат. К-ды ысык 
(20°тан жогору) жана өтө муздак (0°тан төмөн) жерде сактоого болбойт, анткени 
өтө' жылыгандан же муздагандан банканын ичиндеги тамактын көлөмү чоңоюп 
банка көөп кетиши мүмкүн. Ачылган калай банкадагы консерваны айнек же 
эмаль идишке салып капкак менен жаап, бөлмө температурасында бир сутка, 
муздаткычта 2—3 сутка гана сактоого болот. К. бузула баштаганда анын капкагы 
көтөрүлүп дөмпөйүп калат. Капкагы дөмпөйгөн банкадагы К. жешке жараксыз, 
андан ууланып калууга болот (к. Ботулизм, Тамак-аштан уулануу). Дат баскан, 
оозу чала бекитилген банкадагы К-ды жегенге болбойт. Ошондой эле к. Үй 
шартына консервалоо макаласын.  
КОНТАКТТУУ ЛИНЗАЛАР, к. Көз айнек. 
КОНТРАКТУРА — муун кыймылы нын туруктуу же убактылуу азайышы. Анын 
бүгүлгөн (муун сунулбай калган) жана сунулган (бүгүлбөй калган) түрү болот, 
ошондой эле муунду айландыруу, капталга буруу кыймылдары да бузулушу 
мүмкүн. Өсүү кемтигине байланыштуу болгон тубаса К. дайыма туруктуу болот. 
Кийин пайда болгон туруктуу К. муун травмасы жана оорусунун, күйүктөн 
тартылып калган тырыктын, булчуң кырсыкка учуроонун кесепетинен болот. 
Борбордук нерв системасынын травмасы жана ооруларынан кийин (мисалы, 
инсульт), муунду кыймылга келтирүүчү булчуңдун функңиясы бузулганда да К. 
болот. Муунду узакка гипстеп кыймылсыз таңуу же төшөктө көпкө жаткан катуу 
оорулууларда кыймылсыздыктан К. пайда болушу ыктымал. Түрдүү себептерден 
пайда болгон туруктуу К-ны өз убагында дарылабаса муун толук кыймылдабай 
калышы мүмкүн (анкилоз). К-нын кесепетинен болгон эмгекке жарамсыздык К-
нын түрүнө жана оордугуна, ошондой эле кайсы муунда экеыдигине 
байланыштуу. Тизенин сунулган К-сында кишинин басышы бузулат, чыканактын 
сунулган К-сында кийимин топчулай албай, кашыкты оозуна жеткизе албай 
калат. Бүгүлгөн тизе К-сында оорулуу бутуна таянып баса албай, мунжу болот; 
тескерисинче чыканактын бүгүлгөн К-сында көп жумушту аткара алат. 
Убактылуу К. негизинен ооруйт, ошондуктан муунду оорубаган абалында 
кармоого туура келет. Ооруганы азайган сайын муун кыймылы калыбына келе 
баштайт. 
Туруктуу К-ны дарылоону адис-ортопед жүргүзүп, айыктыруучу гимнастика, 
механикалык терапия, түзөөчү гипс таңуулары, ар кандай ортопедиялык 
аппараттар колдонулат, кээде хирургиялык операция жасалат. 
Дарылоонун натыйжасы көбүнчө оорулуунун чыдамкайлыгына, врачтын 
айткандарын так аткарышына жараша болот. Эне-аталар баланын кайсы бир дене 
бөлүгүнүн (алакан, моюн, таман жана башка) туура эмес абалда турганын 
байкары менен врачка кайрылуусу керек. 
Кийин пайда болгон К-ны алдын алууда күйүктө, сыныкта, жарадар болгондо же 
башка кырсыкка учуроодо, ооруларда, айрыкча муун сезгенүүлөрүндө тезинен 
медициналык жардамга кайрылуунун мааниси чоң. Оор травманы жана ооруну өз 
убагында дарыласа К. болбойт. Айыктыруучу гимнастика — кыймылсыздан 
болуучу К-ны алдын алат. Врач дайындаган гимнастика көнүгүүлөрүн оорулуу 
адегенде методисттин көзөмөлүндө, андан кийин өз алдынча эринбей 
чыдамкайлык менен жүргүзүшү зарыл.  
КОНТРАСТТУУ ЗАТТАР (рентген контрасттуу заттар) организмге киргенде 
рентген нурларын ткандарга караганда көбүрөөк же азыраак сиңирип, 
изилденүүчү органдын рентген сүрөтүн даана көрсөтүүчү түрдүү химиялык 
заттар. Бул заттарды көңдөй органдарга жиберип, алардын көлөмү, формасы, 
патологиялык өзгөрүүлөрү изилденет. Рентген нурларын ткандардан азыраак 
сиңирүүчү «жеңил» К. з. катары газ абалындагы заттар (аба, кычкылтек, азоттун 

 
www.bizdin.kg

368



чала кычкылы, көмүртек кош кычкылы) пайдаланылат. Алар 
пневмомиелография, пневмоартрография, пневмоэнцелография, 
пневмопиелография жана башка изилдөөлөрдө керектелет. Рентген нурларын 
көбүрөөк сиңирүүчү «оор» К. з-га йод бирикмелери жана барий сульфаты кирет. 
Йоддуу орг. бирикмелер — бронхография, ангиокардиография, урография, 
холецистография жана башкаларда, барий сульфаты ичеги-карынды 
рентгенологиялык изилдөөдө кеңири колдонулат. 
КОНТУЗИЯ — бүт дененин же анын көпчүлүк бөлүгүнүн катуу урунуунун, күчтүү 
жарылууда болгон аоанын согуу толкунунун таасиринен организмдин жалпы 
жабыркашы. Ошондой эле катуу жыгылганда, кишини шагыл, кум басып 
калганда, суу астындагы жарылууда суунун толкуну урганда да К. болушу мүмкүн. 
Анда жабыркаган киши акыл-эсин жоготот. Жеңил түрүндө эстен тануу кыска 
мөөнөт (бир нече минута) болуп, дем алуу жана жүрөк-кан тамыр 
системаларынын функциялары бузулбайт. К-нын оор түрүндө акылэстен тануу 
бир нече сааттан суткага чейин созулуп, жүрөктүн иштеши, дем алуу бузулуп, 
кээде кома болушу мүмкүн. Кайра эсине келгенде дайыма баш айланып, ооруйт, 
жакшы укпай, сүйлөй албай, кээде дүлөй-дудук болуп калышы мүмкүн. Катуу К-
дан кийин көп убакытка чейин киши чарчап, өзүн начар сезет. Өзгөчө мээнин 
чайкалышы оор болот, мээге кан куюлганда шал болушу мүмкүн. К-нын 
оордугуна карабастан оорулууну абайлап замбилге салып, жакын жердеги 
ооруканага жеткирүү зарыл. Кан агууда — кан токтотмо буугуч, жараатта — 
таңуу, сыныкта транспорттук иммобилизация колдонулат. 
КОНЬКИ СПОРТУ — кышкы спорттун массалык түрлөрүнүн бири. Ал жөнөкөй 
жана көркөм муз тебүү, конькиде тез чуркоо болуп айырмаланат. 
Коньки тебүү ден соолукту чыңдоого, булчуңдарды бекемдөөгө, дем алуу 
органдарынын ооруларын алдын алууга жардам берет; зат алмашуу, кан айлануу, 
дем алуу органдарынын жана нерв системаларынын ишин жакшыртат. Муз 
үстүндө коньки менен тез жана жеңил жүрүү ар кандай курактагы кишилер үчүн 
активдүү эс алуунун каражаты болуп саналат. Коньки тебүүгө балдарды 4—5 
жашынан баштап үйрөтүүгө болот. Коньки тебүү айыктыруу физкультурасында 
да кеңири колдонулат. 
Көркөм муз тебүү организмге жалпы жакшы таасир тийгизүү менен келишимдүү 
кыймыл жасоого, ийкемдүүлүккө көнүктүрөт. Балдарды көркөм муз тебүүгө 5—6 
жашынан үйрөтө баштоого болот. 
Конькиде тез чуркоо атайы даярдыкты талап кылат. Анткени өзгөчө тездикти, 
чыдамкайлуулукту, сабырдуулукту өөрчүтпөй, бул спорттун түрүнөн ийгиликке 
жетишүүгө мүмкүн эмес. Коньки тээп жарышуу боюнча такай машыгууларга жана 
спорттук мелдештерге врачтын уруксаты менен 11 —12 жаштан баштап 
катышууга болот. 
Коньки тебүү мезгилинде кийилүүчү кийимдер жеңил, ыңгайлуу болуп, суукту 
жана шамал өткөрбөөгө тийиш. Бут кийимди жүн байпак менен кийүү талап 
кылынат. Ботинка бутка чак болуп, анын боосун бекем байлоо керек. Бул бутту 
кокустатып алуудан сактайт. Тыныгуу мезгилинде ботинканын боосун бошотуп, 
бут булчуңдарына массаж жасоо анын тезирээк эс алышына мүмкүндүк берип, 
машыгууларды улантууга шарт түзөт.  
КОНЪЮНКТИВИТ— конъюнктиванын (көз жапкагынын ички чел 
кабыкчасынын) жана көз алмасынын сезгениши. К. микробдун, вирустун, 
физикалык жана химиялык факторлордун (чаң, кум, химиялык заттар жана 
башка) таасиринен пайда болот. Кээде оору көзгө ультракызгылт-көк нурдун, 
электр тогунун кескин таасири, организмдин медициналык дары-дармектерге, 
химиялык заттарга өтө сезгичтиги, ошондой эле көздүн өтө муздашы же ысышы, 
көзгө күч келтирип караңгы бөлмөдө иштөө, астигматизм, жакындан начар көрүү 
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түрткү болот. Мындан тышкары ичеги карын оорулары, ичкиликти көп ичүү да 
себеп болушу мүмкүн. Көпчүлүк учурда ооруну оорулуу адам таратат. К-тин катуу 
кармама жана өнөкөт түрү кезигет. 
Катуу кармама түрүн вирус козгойт. Көп учурда оору капысынан башталып, көз 
кызарат, ачышат, көзгө кум түшкөндөй өйкөп катуу ооруйт. Жарыкты карай 
албоо, көздөн жаш агуу менен коштолот, көз чылпактайт. Көз жапкагы шишимик 
тартат. Айрым учурларда оорулуунун денеси ысып, мурдунан суу куюлат, башы 
ооруп, уйкусу качат. Оорунун биринчи белгиси билинери менен врачка кайрылуу 
керек. Врач көргөнчө кебезди кызыл чайга малып, көздү сырткы кычыгынан 
ичин көздөй сүртүп, жууш керек. Көздү таңууга болбойт, себеби жабык жерде 
микробдор көбөйүп, ооруну кабылдатып жиберет. К-тин себебин врач-окулист 
гана аныктап, дарылайт. Өз убагында дарыланбай же оорунун белгилери 
кеткенде эле дарылоону токтотуп койсо көздүн коркунучтуу ооруларына (көздүн 
сырткы тунук катмарынын, көздүн түсүн берүүчү катмардын сезгениши) жана 
өнөкөт түрүнө өтүп кетиши ыктымал. 

   
                              1                                                                                             2 
1-соо көздүн конъюнктивасы; 2-катуу кармаган катардык конъюнктивит. 
 
К-тин өнөкөт түрү акырындык менен башталат. Көз жапкагы салмактанып, 
сайгылашкансыйт. Бул учурда конъюнктива анчалык өзгөрбөйт: көз бир аз 
кызарат, жаш агат, бул белгилер кечкисин күчөйт, чылпактайт. Оору көпкө 
созулат, жакшы болуп калып, кайра кармап турат. Оорунун өнөкөт түрүн 
дарылоодо анын себебин таап, керек болсо организмдин жалпы оорусун дарылоо 
керек. Начар көрсө көз айнек кийүү, көзгө күч келген жумуш иштелсе ар бир 30 
минутадан 5—10 мин. көздү эс алдыруу сунуш кылынат. Сезгенүүгө каршы жана 
ооруну басаңдатуучу тамчылатма дарылар врачтын сунушу менен колдонулат. К. 
оорулуу адамдардын буюмдарын (сүлгү, бет аарчы, жаздык, китеп жана башка) 
пайдаланганда жугат. К-ти чымындар таратышы мүмкүн. Ооруну алдын алууда 
өздүк гигиенаны сактоонун, чымынды жоготуунун мааниси чоң. Бөлмөнү, 
иштеген жерди таза кармоо, желдетип, тазалап туруу талапка ылайык. 
КООПСУЗДУК ТЕХНИКАСЫ — туура жана коопсуздук эмгек шартын камсыз 
кылуучу техникалык жана санитария-гигиеналык иш-чаралар менен каражаттар 
комплекси. Администрация коопсуздук техникасынын жаңы каражаттарын 
киргизүү менен өндүрүштүк кырсыкка чалдыгууну болтурбоого жана жумушчу 
менен кызматчыларды кесип ооруларынан сактоочу санитария-гигиеналык 
шарттарды камсыз кылууга милдеттүү. К. т. иш-чаралар ар бир ишкананын 
эмгекти коргоо кызматкерлери (К. т. бөлүмү, бюросу, тобу) эмгек шартын, андагы 
технологиялык процесстер менен жабдууларды, кырсыкка чалдыгуунун жана 
кесип ооруларынын себебин (к. Кесип оорулары, Кесип зыяндуулугу) анализдөө 
менен иштеп чыгат. Ал эми тармактык эреже менен нормалар министерстволор, 
ведомстволор мамлекеттик санитариялык көзөмөл органдары менен биргелешип 
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же профсоюздардын борбордук комитеттери менен эмгекти коопсуздандыруу 
стандартынын жалпы системасына ылайык макулдашылып бекитилет. 
Ишкананын администрациясы профсоюздун жергиликтүү комитети менен бирге 
коопсуз эмгек шартын камсыз кылууга чара көрөт. Администрацияга К. т. боюнча 
жумушчу менен кызматчыларга инструктаж өткөрүү, ошондой эле эмгекти 
коргоо боюнча инструкциянын бардык талаптарын кызматкерлер так аткаруусун 
дайыма көзөмөлдөө жүктөлөт. 
Иштин коопсуз ыкмаларын жумушчуларга үйрөтүү үчүн ишканаларда К. т. 
боюнча окуу жана көрсөтмө каражаттар менен жабдылган дайыма иштөөчү 
кабинеттер уюштурулат.  
КОСМЕТИКА — адамдын кебетесин жакшыртуу, терини багуу ыкмасы жана 
каражаттары. К. байыртан эле белгилүү болгон. Египеттиктер, римдиктер, 
арабдар бетин, кирпигин, көз жапкактарын боёгон, чачын тармалдатып, атыр 
ордуна жыттуу майларды колдонгон. К. каражаттары азыркыдай эле мал жана 
өсүмдүк майлары, эфир майы, чайыр, боёк жана башка кошулуп жасалган. К. 
кооздонуу максатын гана көздөбөстөн терини, чачты, тырмактарды гигиеналык 
багуу, айрым кемтиктерди дарылоону камтыган медициналык өзгөчө багытка 
айланды. Анын гигиеналык, дарылык, кооздук тармактары пайда болду. Дарылык 
К-нын өнүгүшү менен косметология — түрдүү косметикалык кемтиктин пайда 
болуу себептерин изилдөө, дарылоо жана алдын алуу ыкмаларын иштеп чыгуучу 
илим калыптанды. Косметология медицинанын дерматология, хирургия, 
эндокринология тармактары, парфюмерия өнөр жайы менен тыгыз байланышта. 
Гигиеналык К. адам денесинин табигый сулуулугун сактоо максатын көздөйт. 
Адам бардык курагында сулуу жана сүйкүмдүү боло алат. Ага жетишүүдө ден 
соолукту сактоо жана чыңдоо, башкача айтканда. ооруп калганда алдын ала өз 
убагында дарылануу, дайыма физкультура менен машыгуу, эмгек, эс алуу, 
тамактануу режимин туура пайдалануу, үй-тиричилик буюмдарын жана денени 
таза кармоо чоң мааниге ээ. Адам дайым тыкан жүрүп, келбети жана мүчөсү 
сымбаттуу болууга аракеттенүүгө тийиш. Жаш өткөн сайын организмде зат 
алмашуу процесси басаңдап, кыймыл азайгандыктан адам толо баштайт. Өтө 
толуп кеткен кишилер врачка кайрылуусу керек. Арыктоо үчүн өз алдынча диета, 
денеге чоң күч келтирүү, мончого көп баруунун кажети жок. Өтө бат арыктоодон 
эмчек бездеринин, курсак, моюн, ээк, жаак терилери шалбырап кетет, өтө толук 
адам кары көрүнөт. Бүкүрөйбөй түз, ийиндерди бош таштап, башты көтөрүп, ичти 
тарта басуу келбетти оңойт, организмдин кан айлануу, дем алуу жана зат 
алмашуусуна жагымдуу шарт түзүлөт. Иш убагында өндүрүштүк гимнастика, 
күнүнө эртең менен гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасоо пайдалуу. Тазалык жана 
тыкандык — сулуулуктун жолдошу. Өзүн гигиеналык жактан күтө билүүнү бала 
кезинен үйрөтүү зарыл. Адам терини, чачты, тишти, тырмактарды күтө билүүсү 
керек, к. Чач, Тишти күтүү, Терини күтүү, Маникюр, Педикюр. 
Дарылоочу К-га теридеги түрдүү кемтикти, жагымсыз өзгөрүүлөрдү
алдын алуу, жоюу жана дарылоо чаралары кирет. Теридеги жагымсыз өзгөрүүлөр 
көбүнчө жаш өткөн сайын пайда болот; теринин ийкемдүүлүгү, жумшактыгы 
азайып, чач суюлат. Сырткы чөйрөнүн (шамал, күн нуру, суук) жана кесиптик 
(ысык цех, чаң жана башка) факторлордун жагымсыз таасиринен бетке, моюнга 
эрте бырыш кирет. Бырыш кирүү (организмдин түрдүү ооруларынын, өтө 
кайгыруунун, көпкө чарчап-чаалыгуунун, алкоголду артыкча ичүүнүн 
натыйжасында) эрте картаюунун белгиси болушу да мүмкүн. Кээде ар кандай 
адаттар (дайыма чекени тырыштыруу, көздү жүлжүйтүү), кооздук косметика 
каражаттарын ашыкча пайдалануу жаш кезинде эле бырыш кирүүгө түрткү берет. 
Ар бир адамдын терисинин жеке касиеттерин эске алып, косметолог гана 
пайдалуу кеңеш бере алат. Өтө кургак же майлуу терини, чач ооруларын, безетки, 

 
www.bizdin.kg

371



себорея, кал, татуировканы жок кылууда мүнөз тамак, түрдүү физикалык 
ыкмалар, массаж, гимнастикалык комплекстер, хирургиялык жол жана башка 
колдонулат. 

 
1-сүрөт. Бет, моюн булчуңдары үчүн көнүгүүлөрдүн схемасы. 

 
Беттнн операция жолу менен оңдогон (оңдо) 
косметикалык кемтиктери (солдо): 1— 
үстүңкү эриндин жырыгы; 2— мурун 
кемтиги; 3— көмүр чачырап бузулган бет. 
 
 
Массаж . Косметикалык дарылоочу жайда жалпы гигиеналык жана баш, бет, 
моюнга массаж жасалат. Косметикалык массаж адамдын организмине нерв жана 
кан жүрүү системалары аркылуу жалпы таасир тийгизет; май жана тер 
бездеринин иштешине, тери жана тери астындагы май клетчаткаларына, 
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булчуңга жагымдуу таасир тийгизет; кан айлануу, зат алмашуу процесстерин 
күчөтөт. Массаж териге бырыш кирүүнү алдын алуу жана айрым ооруларды 
(себорея, безетки жана башка) дарылоо максатында жасалат. Аны косметологврач 
гана дайындайт, өз алдынча косметикалык массаж жасоого болбойт, анткени ал 
туура эмес жасалса зыян келтириши мүмкүн. Бет терисиндеги безетки, себорея, 
тешикчелүү, майлуу терилер гигиеналык жана дарылоо максатында тазаланат. 
Анда ысык компресс, буу ваннасы жана механикалык тазалоо жүргүзүлөт. Бетке 
чыккан безеткини өз алдынча тазалоо болбойт, андан инфекция жайылып, 
ириңдүү ири жаралар пайда болот. Аны врач-косметолог менен кеңешип жасоо 
керек. 
Маскалар беттеги безетки, сепкил жана башка дарылоо, теринин майлуулугун 
азайтуу же кургап кетүүдөн сактоо, эрте бырыш кирүүдөн алдын алуу 
максатында жасалат. Анда масканын составына май, дары заттардан тышкары 
териге жараша дезинфекциялоочу, жумшартуучу, кургатуучу, агартуучу заттар, 
витаминдер, гормондор, дары өсүмдүктөрү кошулат. Косметолог-врач ар кимдин 
терисине ылайыктап масканын составын дайындайт. Аны косметикалык 
кабинеттерде же үй шартында да жасаса болот. Маска коёрдо моюн, бетти таза 
жууп (же лосьон менен сүртүп), чачты жоолукка катып, масканы жаап, көздү 
жуумп, чалкадан жатуу керек. Масканы күн алыс же жумасына 2 жолу жасоо 
сунуш кылынат. 
Белок маскасы картая баштаган, майлуу, тешикчелери чоң териге пайдалуу. 
Жумуртканын агын чалып, ага камфора спиртин (1жумурткага 10 тамчы) же 
лимон маңызын (1 чай кашык) кошуп, аны таза жуулган бетке жабуу керек. Эгер 
тери кургак болсо, бет май сыйпап, анан маска жабылат. 15—20 мин. өткөндөн 
кийин жылуу суу менен жууп, кургак териге дагы бет май сыйпоо пайдалуу. 
Жумуртканын сарысына бал кошкон маска кургак, бырыш кире баштаган же 
нормалдуу териге пайдалуу. Жумуртканын сарысына 1 аш кашык бал же 1 аш 
кашык өсүмдүк майын кошуп чалат. Бетке азыктандыруучу бет май сүйкөп, 
аралашманы 3 жолу жабат, 20—25 мин. кармап, анан жылуу суу менен жууп салат. 
Кургак териге андан кийин да бет май сыйпоо пайдалуу. 
Жумуртка сарысына май кошкон маска, жумуртканын сарысын эзип 1 аш кашык 
жылуу өсүмдүк майына теңи лимон маңыздуу 1 чай кашык кайнатылган суу 
кошуп чалып, бетке жаап, анан муздак сууга нымдалган кебез менен сүртүп салуу 
керек. 
Бал-глицеринден жасалган маска бир чай кашык бал менен бир чай кашык 
глицеринге 2 чай кашык суу аралаштырылып, ага 1 чай кашык буудай же сулу уну 
кошулуп жасалат (глицериндин ордуна 3 чай кашык арак кошсо болот, анда суу 
кошулбайт). 
Бал-лимондон жасалган маска теридеги пигменттик тактарды, сепкилди кетирүү 
үчүн жасалат. 2 аш кашык балга 1 лимондун маңызы кошулат. Аралашмага даки 
салфетканы малып,
аны бетке 15—20 минутадан 2—3 жолу кайталап жабат. Анан бетти жылуу суу 
менен жууп салат. 
Быштак маска бардык терини азыктандыруу жана агартуу үчүн жасалат. Кургак 
териге 1 аш кашык быштакты 2 аш кашык каймакка аралаштырып жабат. Тери 
майлуу болсо, 1 аш кашык быштакты айранга кошуп, коюу каймактай болгончо 
чалып, ага 1 чай кашык туз кошсо да болот. 15 — 20 минутадай кармап, жылуу, 
анан муздак суу менен жууп салат. 
Ачыткы маска бардык тери үчүн пайдалуу, ал теринин зат алмашуу, кан 
айлануусун күчөтөт, тешикчелерди тазалайт. Ачыткыны (10—15 г) жылуу сүт 
менен аралаштырат. Эгерде тери майлуу болсо, суутектин өтө кычкылынын 
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3%түү эритмесин кошот. Тери кургак болсо, өсүмдүк майын кошуп, анан 10—20 
мин. кармап, жылуу, артынан муздак суу менен жууп салат. 
Жер-жемиш жана жашылча маскасы. Алардын составында териге керектүү 
витамин, углевод жана башка заттар көй болгондуктан сергитүүчү, тазалоочу, 
агартуучу касиетке ээ жана ал бардык териге пайдалуу. Жаңы бышкан жержемиш, 
жашылчаларды тазалап жууп, кабыгын аарчып, эзип бетке жабат. Аны коёрдо бет 
май сүйкөп, 15-20 мин. өткөндөн кийин жылуу суу менен жууп салат. Пигменттик 
тактарды кетирүүдө бадыраң же лимон маскасын жасаса, ал терини агартат. 
Жаңы бадыраңды сүргүчкө сүрүп, 1 аш кашык азыктандыруучу бет май кошот же 
1 аш кашык бадыраң маңызын, 1 чай кашык бура менен аралаштырат. Масканы 
20—30 мин. кармайт. 
Чөптөн жасалган маска майлуу же былбыраган тери үчүн пайдалуу. Ал үчүн 
кургатылган чөптөрдү (сары чай чөп, шалфей, ит уйгак, ромашка, липа гүлү, 
кулмак, ашкөк) майдалап, ар биринен 2 аш кашыктан алып аралаштырат. Ага 
ысык суу куюп, 2—3 мин. кайнатып, муздагандан кийин даки салфеткага салып, 
анан бетке жабуу керек. 20 мин. кармап, 2—3 жолу кайталоо зарыл. Анан жылуу 
суу менен жууп салат. 
Гимнастика. Келбетти келишимдүү сактоо, далы, курсак булчуңдарын чыңоо үчүн 
атайын иштелип чыккан гимнастикалык көнүгүүлөр колдонулат. Аны адамдын 
ден соолугунун абалын жана жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен врач 
дайындайт. Бет, моюн булчуңдарынын тонусун жогорулатуу үчүн гимнастикалык 
көнүгүүлөр иштелип чыккан. Анын эң жөнөкөй түрлөрүн үйрөнүп, күнүнө эртең 
менен жасаса болот. Ал үчүн моюнду, бетти лосьон менен сүртүп тазалоо же ысык 
компресс жасоо керек. Төмөндө бир катар көнүгүүлөр берилет. 1-көнүгүү. Мурун 
менен терең дем алып, анан эриндерди бошоңдотуп, ооздон бир калыпта дем 
чыгарылган (2 жолу). 2-көнүгүү . Мурун менен терең дем алып, 1 — 2 секунд дем 
чыгарбай эринди кымтып, анан абаны үйлөп чыгаргыла. 3-көнүгүү . Сол кол 
менен оң жаакты басып (бармакты ооздун ичине келтирип), жылмая мурун менен 
дем алгыла да, анан колду коё берип, ооздон шашпай дем чыгаргыла. Оң кол 
менен сол жаакка да ушундай көнүгүү жасагыла (1 сүрөттө —1). 4-көнүгүү. Мурун 
менен дем алып, тилди астыңкы жаактын тиш эттерине түртүп (мында моюн, ээк 
булчуңдар жыйрылат), бир калыпта дем чыгаруу керек. 5-көнүгүү. Мурун менен 
дем алып, эринди чормойтуп, дем чыгаргыла, ошол мезгилде ооз кычыктарын 
колуңар менен басып тургула. 4 жолу кайталагыла (1 сүрөттө —2). 6-көнүгүү. Оң 
кол менен моюнду сол жагынан ылдый чоё кармап, дем алгыла да, сол кол менен 
ооздун кычыгын жылдырбай басып тургула, ооздон бир калыпта дем чыгаргыла. 
Анан моюндун оң жагынан да ушундай көнүгүү жасагыла (1 сүрөттө — 3). 7-
көнүгүү. Эки колдун сөөмөйү менен каштын үстүнөн басып, анан кашты жогору 
көтөргөнгө аракеттенгиле, бирок кашты жылдырбай басып тургула. 4 жолу 
кайталагыла (1 сүрөттө —4). 8-көнүгүү. Колдун манжалары менен көздү басып 
(сөөмөйдү көз кычыгынын сыртына, ортоңку каштын астына, аты жокту көздүн 
кычыгына такап), ага каршы көздү жүлжүйтүүгө аракеттенгиле. 4 жолу 
кайталагыла (1 сүрөттө —5). 9-көнүгүү. Моюн, ооз, ээк булчуңдарын чындоо үчүн 
жасалат. Башты чалкалатып, алдыңкы жаакты бошоңдото, оозду бир аз ачып, 
моюнду созуп, булчуңдарын кере, акырындап оозду жаап, алдыңкы эринди 
кемшейтип, үстүңкү эринди жап. Бул көнүгүүнү ээк булчуңдары ооруганга чейин 
жасагыла (1 сүрөттө —6). Акырында 1-көнүгүүнү кайталагыла. Бардык 
көнүгүүлөрдү жай жасагыла. Бара-бара көнүгүүлөрдү көбүрөөк жасаса болот. 
Косметикалык (эстетикалык) хирургия медицинанын тармагы катары биздин 
өлкөдө пластикалык хирургиянын негизинде акыркы жылдары өнүгүүдө. 
Негизинен мурун, эрин, кулактагы түрдүү кемтиктерди ондоо, кал, мең, 
татуировка жана бырыштарды кетирүү үчүн косметикалык операция жасалат. 
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Хирургиялык операция керектигин же мүмкүндүгүн адамдын ден соолугун, 
кебетесинин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен врач чечет. 
Кооздук косметикасы адамдын бетин, чачын, көзүн жана башка сырткы 
кебетесин сулуу кылып көрсөтүү жана теринин кемчилдигин жымсалдоо 
максатында косметикалык каражаттар чебердик менен колдонулат. 
КОСМЕТИКА КАРАЖАТТАРЫ белгиленишине жараша гигиеналык, дарылык, 
профилактикалык, кооздук болуп бөлүнөт. Гигиеналык, профилактикалык, 
дарылык К. к-на тишти тазалоо, ооз көңдөйүн чайкоо, дене, баш, бет терисин 
күтүү үчүн зарыл заттар, терчилдикке каршы каражаттар кирет; кооздук 
косметикасынын каражаттарына упа, эндик, чач боёк, ооз боёк, кирпик боёгуч 
тушь, каш боёочу карандаш, тырмак боёочу лак жана башка кирет. Аларды 
парфюмерия өнөр жайы чыгарат жана атайын илим изилдөө лабораторияларда 
экспертизадан жана апробациядан өтөт. 
Лосьондор — дезинфекциялоочу, тазалоочу касиетке ээ суюктуктар. Алар тер, 
май, чаңды кетирип, терини сергитет. Л. гигиеналык максатта, нормалдуу жана 
майлуу терини күтүүдө жана тери ооруларын дарылоо максатында колдонулат. 
Л-дун составында суу, спирт, глицерин, жыпар жыттуу, дезинфекциялоочу, 
сергитүүчү заттар, чөп маңызы, витамин, ширелер болот. Нормалдуу терини 
күтүүдө колдонулуучу лосьондорго «Бальзам», «Лилия», «Розовая вода», 
«Берёзовая вода», «Мёдовая вода» кирет. Майлуу терини күтүүдө «Старт», 
«Цитрон», «Флора», «Огуречный» жана башка колдонулат. Терчилдикти азайтуу 
жана тердин жытын кетирүү үчүн «Гигиена», «Финиш», «Ароматный» сунуш 
кылынат. Эркектер териси кургак же нормалдуу болсо, сакал-мурут алгандан 
кийин «Холодок», «Свежесть», териси майлуу болсо «Арктика», «Старт» жана 
башка лосьондорду колдонсо болот. Чымын чиркейлердин чагуусунан сактануу 
үчүн «Таежный», «Ангара» лосьондору пайдаланылат. 
Бет майлар — жаныбар жана өсүмдүк майларынын, май сыяктуу заттардын, 
момдун, эмульгаторлордун жана суунун аралашмасынан даярдалган эмульсиялар. 
Май жана май сыяктуу 5аттар териге сиңип, аны жумшартат, сырткы жагымсыз 
таасирлерден жана бырыш кирүүдөн сактайт. . Бет май составы боюнча майлуу, 
эмульсиялуу жана атайын болуп бөлүнөт. Териге таасирин күчөтүү максатында 
бет майга биологиялык активдүү заттар (витаминдер, чөп, жемиш, жашылча), 
дары чөптөрдүн экстракты кошулат. Мисалы, А, Е витаминдери теридеги алмашуу 
процесстерин жакшыртып, теринин кургактыгын же майлуулугун азайтат. 
Витаминдүү мындай бет майлар: «Алёнушка», «Астра», «Витаминный», 
«Атласный», «Идеал», «Людмила», «Невский», «Утро», ошондой эле башка заттар 
да кошулган «Свобода», «Малахит», «Камелия» жана башка 
Дары чөп, чөп, жемиш экстракты кошулган бет майлар: «Алоэ», «Биокрем», 
«Огуречное молоко», «Ромашка», «Росинка», «Флора», «Лада» жана башка 
Бет майларга дары заттар: күкүрт, теңге гүл (безеткини дарылоочу «Улыбка» бет 
майы, чачты түшүүдөн сактоочу «Особый» чач майы жана башка) да кошулат. 
Терини жумшартуу жана тазалоо үчүн суюк бет май — сүттөй эмульсиялар —
«Ланолиновое молоко», «Миндальное молоко», «Огуречное молоко» жана башка, 
«Бархатный», «Дайле» жана башка бет май колдонулат. Аларды бетти самындап 
жууштун ордуна жана упа сыйпарда сүртүү сунуш кылынат. 
Терини азыктандыруучу (нормалдуу, кургак жана майлуу тери үчүн) бет май да 
чыгарылат. Кургак тери үчүн азыктандыруучу бет майларга: «Алёнушка», «Вечер» 
(көз жапкактарына сыйпоочу), «Восторг», «Грёзн», «Лада», «Ланолиновый», 
«Люкс», «Нектар», «Питательный», «Ромашка» кирет. Нормалдуу жана майлуу 
тери үчүн «Земляничный», «Идеал», «Косметический», «Невский», «Росинка», 
«Снежинка», «Увлажняющий», «Улыбка» бет майлары сунуш кылынат. Өтө сезгич 
дүүлүкмө (кызаруу, түлөө) «Кристалл», «Лотос», «Миндальное молоко» бет 
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майларын сыйпоо керек. Бет майды таза бетке, моюндун терисине жука сыйпап, 
30 минутадан кийин жумшак кагаз же ным кебез менен аарчып таштоо керек. 
Түнкүсүн бет май сыйпанып жатуу сунуш кылынбайт. Коргоочу бет майлар «Луч», 
«Щит» терини күнгө күйүүдөн сактайт, сепкил, так түшүүдөн алдын алуу үчүн 
сыйпалат. Алардын таасири 2— 3 саатка жетет. Колду ар кандай химиялык 
заттардын (кислота, жегич, түрдүү эриткичтер), суунун таасиринен жана башка 
сактоо үчүн «Велюр», «Защитный», «Крем для рук», «Силиконовый» майлары 
колдонулат. Бул бет майлардын составына теринин бетинде сактагыч плёнка 
пайда кылуучу атайын кошумчалар кошулат. Атайын бет майларга бетти 
агартуучу («Весна», «Мелан», «Ахромин», «Чистотел»), чачты бекемдөөчү чач май 
(«Особый») кирет. Бет майды күнүгө сыйпануу керек, бирок бир эле бет майды 
күндө сыйпаганда ага тери көнүп калат жана анын активдүү таасири бир айдан 
ашпайт, андыктан мезгили менен бет майдын түрүн алмаштырып туруу сунуш 
кылынат. Бет майды тери сызыктарынын багыты боюнча манжалардын учу 
менен этияттап сүйкөө жана аарчуу керек. 
Бет май сыйпанып алып көчөгө чыгууга болбойт, анткени жайында бетте май 
катмарын пайда кылып, теринин дем алуусун кыйындатат, ал эми кышында бет 
майдагы суу бууланып терини үшүтөт. 
Атыр самындар жана шампунь . Атыр самын өсүмдүк майы (күн карама, пахта 
жана башка), синтездик май кислоталары, жыттуу заттар, боёктор кошулуп 
жасалат. Жуунганда атыр самын терини кургатышы да, дүүлүктүрүшү да мүмкүн. 
Ошондуктан анын жегичтик касиетин азайтуу үчүн кээ бир түрүнө жумшартуучу 
заттар (ланолин, спермацет жана башка) кошулат. Мындай самындарга 
«Косметическое», «Детское», «Спермацетовое», «Русский лес» жана башка кирет. 
Атыр самындын дарылоочу жана сезгенүүгө каршы, дезинфекциялоочу касиетке 
ээ атайын түрлөрү да чыгарылат. Мисалы, «Серное», «Дегтярное» жана башка 
Шампунь сапаттуу майлардан жасалып, ага спирт, суу, кастор майы, түрдүү 
активдүү заттар (дары чөптөр, витаминдер) кошулуп даярдалат. Ал жакшы 
көбүктөнүп, кирди таза кетирет. Керектелишине жараша нормалдуу кургак жана 
майлуу чач үчүн чыгарылат. Суюк шампунда түрдүү майлоочу жана пайдалуу 
кошундулар бар беттик активдүү заттардын комплекси болуп, алар чачты 
кургатпай, бардык чачты жууй берүүгө болот. Аларга «Солнышко», «Жемчуг», 
«Лада», «Ивушка» жана башка кирет. «Москва» шампунун бардык эле чачка 
пайдаланса болот, ага майлоочу, сууда эрүүчү ланолин кошулуп, ал чачты 
кургатпай, жылтылдатат. «Желтковый» шампунунда атайын антисептикалык 
жана сезгенүүгө раршы кошунду, ошондой эле А, Д, Е витаминдерине жана баалуу 
минерал заттарына бай жумуртка майы болот. Бул шампунь чачтын түбүн 
бекемдейт. Нормалдуу, кургак жана кырчылма чачка «Арбат» шампуну пайдалуу. 
Андагы кастор майы баштын терисин азыктандырып, чачты ийкемдүү кылып, 
жумшартып коёт. «Элегия» жана «Спутник» шампундары да ушундай эле 
касиеттерге ээ. Алардын тутумуна аминокислотасы жана витаминдери бар 
биологиялык активдүү комплекс кирет. Абдан таасирдүү шампундардын бири —
«Лецитиновый», анда апилак жана фосфатид концентраты бар. Витаминге бай 
апилак менен айкалышып, фосфатиддер зат алмашууну күчөтөт да, чачка жакшы 
таасир тийгизип, жылтылдатат. Чач кургап кырчыла баштаса «Яблоневый цвет», 
«Зодиак» шампунун пайдалануу керек. Нормалдуу жана майлуу чачка тутумунда 
сууда эрүүчү ланолин жана резорцин антисептиги бар «Ремол» шампуну сунуш 
кылынат. Бул шампунь чачка какач түшүрбөйт. «Себорин» шампуну да какачты 
кетирет. 
Балдардын чачын жууш үчүн «Малышам», «Мойдодыр» суюк шампундары, 
«Детский» коюу шампуну сунуш кылынат. Кир кетирүүчү каражаттарга көздүн 
былжыр челин дүүлүктүрбөй, ачыштырбай турган витаминдер, аминокислоталар 
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жана башка атайын аралашма кошулуп, тери менен чачты кургатпоочу касиетке 
ээ. Бул шампундар менен башты шордуулугу ар кандай сууга, ал тургай деңиз 
суусуна да жууй берсе болот. 
У п а беттин терисин атмосферанын таасиринен (күн нурунун, температуранын 
кескин өзгөрүүсүнөн, нымдан) коргоо үчүн, ошондой эле кооздук максатта (бетти 
агартуу, жумшартуу, теринин кемчилдигин жымсалдоо) колдонулат. Упада тальк, 
каолин, жүгөрү крахмалы, цинк кычкылы, титан кычкылы, жыпар жыттуу заттар, 
боёк жана ар кандай атайын кошмолор (бет май, ири молекулалуу суу кошулган 
спирттер жана башка) бар. Упа ар кандай өңдө: ак, дененин түсүндөй, мала кызыл, 
саргыч мала,  кызыл (рашель), «күнгө күйгөн» сымал болот. Ал күкүм түрүндө, 
ныкталган, суюк жана бет май түрүндө (бет май-упа) чыгарылат. Тутуму жана 
керектелишине жараша кургак тери үчүн («Балет», «Жемчуг», «Бархатная», 
«Янтарь») жана майлуу тери үчүн («Гвоздика», «Ландыш», «Сирень», «Шипр», 
«Белая сирень») болуп айырмаланат. Суюк упа-тон (мисалы, «Тонак», «Жэме») 
күкүм упанын суу-спиртглицерин эритмесиндеги суспензиясынан турат. Упа 
сыйпанарда бетти тазалап (к. Терини кутуу),тери кургак болсо бет майдан жука 
сыйпоо керек. Упа тери менен чачтын өңүнө, жыл мезгилине ылайык келип, жука, 
тегиз сыйпалууга тийиш. Ак жуумалдарга мала кызыл, күнгө күйгөн бетке саргыч 
упа жарашат. Саргыч, мала кызыл (Рашель) упаны кара тору аялдар колдонсо 
болот. Кээде ар кандай түстөгү упаны аралаштырып колдонууга да болот: кара 
тору териге рашель менен мала кызыл упаны теңме-тең аралаштыруу, ак жуумал 
териге ак упа менен рашелден бирдей бөлүк, мала кызыл упадан эки бөлүк 
аралаштыруу керек. Упа дайым жабык турбаса, ным тартып, тоголоктошуп, бетке 
жакшы сыйпалбайт. Упаны жыттуу заттарга жакын сактоого болбойт, анткени ал 
башка жытты оңой сиңирип алат. 
К. к. аялдын кийимине, жашына, мезгилине ылайык тандалат. Аларды өз орду 
менен ылайыктап колдонууга үйрөнүү керек. 17—20 жаштагы кыздарга К. к-ды 
пайдалануунун кажети жок, ыгы жок пайдалануудан аял өзүнүн жашынан кары 
көрүнөт. Боёнууда адегенде бетти таза жууп, күндүз сүйкөнө турган бет майды 
жаап, бир нече мүнөттөн кийин анын калдыгын косметикалык салфетка менен 
аарчып салып, суюк же кургак упа сыйпоо керек. Ак саргыл чачтуу же ак жуумал 
аялдар кашын күрөң, чачын кара, кара тору аялдар кара карандаш менен боёгону 
ылайык. 2—3 жумада бир жолу косметикалык кабинетке барып туруу сунуш 
кылынат. Көз жапкагына сыйпоочу боёк, кирпик боёочу тушь кийим, көз, чач, 
теринин өңүнө ылайык келүү керек, 
Ооз боёк — эриндин терисин жумшартат жана аны сырткы чөйрөнүн (күндүн, 
шамалдын жана башка) таасиринен сактайт. Ооз боёк менен эриндин өлчөмүн 
жана көрүнүшүн өзгөртүүгө болот. Эгер ооз чоң болсо, орто жерин гана, кичине 
болсо эриндин үстүңкү бетин бүт бойдон, үстүңкү эрин калың болсо, астыңкы 
эринди толук, эриндер жука болгондо үстүңкүсү жазыраак боёлот, калың эринди 
энине жеткирбей ичкерээк боёоо. Адегенде эриндин контурун чийип алып, анан 
боёгон жакшы. Түнкүсүн эринде калган боёкту бет май менен сүртүп салуу сунуш 
кылынат. Түрдүү түстөгү ооз боёктор чыгарылат. Анын түсү беттин терисине, 
көзгө, чачка, кийимге шайкеш келүүгө тийиш. Күндүз жана кечкисин түрдүү ооз 
боёк сыйпоо сунуш кылынат. Күндүзгү ооз боёк кечкиден ачыгыраак жана 
жумшагыраак тондо болуу керек. Ак жуумал аялдарга күңүрт түстөгү ооз боёк 
жарашпайт, ал улгайыңкы көрсөтөт. Кара тору аялдарга же күнгө тотуккан кезде 
ачык түстөгү ооз боёк сыйпанууга болбойт. Кооздук, ошондой эле түссүз 
(гигиеналык) ооз боёктор чыгарылат. Түссүз ооз боёк эриндин терисин 
жумшартып, кургап же кесилип кетүүдөн сактайт. Боюнда бар аялдарга ооз боёк 
сыйпануу сунуш кылынбайт. К. к-н ыгы жок көп пайдалануудан тери кургап, 
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дүүлүгүп, кызарып кетиши мүмкүн. Мындай учурда К. к-н пайдаланууну 
убактылуу токтотууга туура келет (к. Терини күтүү). 
КОСМОС МЕДИЦИНАСЫ, к. Авиация жана космос медицинасы.  
КОТОН ЖАРА — организмдин бардык орган жана системасын жабыркатуучу 
венера оорусу; эң оор жугуштуу оору. К. ж-ны боз трепонема (спирохета) пайда 
кылат. Микроскоптон караганда ал ийилген ичке жип сымал келип, кыймылдап 
турат. Теринин же былжыр челдин кичинекей эле жабыркаган жери аркылуу 
жугат. Организмге жуккан боз трепонема теридеги эң майда кан тамырлар 
аркылуу бүт денеге тарайт. 
Ал негизинен жыныстык катнашууда жугат. Кээде оорулуу пайдаланган тиш 
щёткасы, жуунгуч, сүлгү, идиш жана башка буюмдар аркылуу жугушу да ыктымал.  
Микроб организмге жуккандан кийин орто эсеп менен 3—4 жума өткөндө 
(инкубациялык мезгилинен кийин) оору козгогучтун кирген жеринде (жыныс 
органы, ооз) эң алгачкы белгиси — анча чоң эмес жара пайда болот. Ал тегерек же 
сүйрү келип, кол менен кармалап көргөндө берч өңдүү катуу сезилет, ошондуктан 
катуу шанкр (жара) деп аталат. Бул жара адатта кычышпайт, оорубайт, дене да 
ысыбайт. Катуу шанкр көп учурларда бирөө гана болот. Эгерде дарт жыныстык 
ңатнашуу аркылуу жукса, катуу шанкр жыныс мүчөлөрүнө чыгат. Катуу шанкр 
чыккан жыныс мүчөсү шишимик тартат. Аялдын жатын моюнчасына катуу 
шанкрдын чыкканы билинбей жүрө берип, башкаларга жугуза берет. Бир нече 
жумадан кийин катуу шанкр айыга баштайт, бирок бул оорунун толук айыгып 
кетиши эмес. Боз трепонема кан менен тарап, кандын составы өзгөрөт, кан 
бузулуп, оорунун биринчи мезгили экинчи мезгилине өтө баштайт. Эгер дарылоо 
жүргүзүлбөсө катуу шанкр пайда болгондон 4—5 жума өткөн соң К. ж-нын экинчи 
мезгили башталат. Адамдын бүткөн бою салмактанып, сөөк сыздайт, дене ысыйт. 
Денеге, кол-бутка мала кызыл түстөгү түрдүү бүдүрлөр (розеола) жана сары 
кызыл түстө түйүнчөлөр (папула) пайда болот. Ал териде, чел кабыктарда 
бүдүрөйүп тегерек болуп чыгат, кол менен кармап көргөндө катуу болуп сезилет. 
Ооздо, жыныс мүчөлөрүндө жана алардын тегерегинде пайда болсо, көлөмдүү 
келип, үстү жарага айланып жайык кандилома деп аталат. Оорубайт, кычышпайт. 
Папула ооздун ичинде жайгашса, оорулуу адам дени соо адамдар үчүн чоң 
коркунуч туудурат. Жара тамактын чел кабыгына чыкса, оорулуу кыркырап, үнү 
чыкпай, айрым учурда үнү таптакыр бүтүп калат. Чачы, кашы, сакал-муруту ар 
кайсы жеринен күбө жегендей түшө баштайт. К. ж-нын экинчи мезгили орто эсеп 
менен 2—3 жылга созулат. Бул мезгилдин ичинде дарыланбаса, бир нече жолу 
айыгып, кайра кайталанып чыга бериши мүмкүн. Бул рецидивдик К. ж. деп аталат. 
Туура эмес дарыланганда 3 — 5 жана андан көп жыл өткөндөн кийин оору экинчи 
мезгилинен үчүнчү мезгилине өтөт. Оорулуунун терисиндеги кызамыктардын 
көпчүлүгү ар түрдүү тереңдикте жайгашып, жарага айланат. Бул түйүндөр гумма 
деп аталып, ички органдарды, нерв жана сөөк системасын жабыркатат. Гумма 
жарасы муун, тамак, мурун, боор, жүрөк, өпкө, мээ жана башка мүчөлөрүнүн 
кызматын бузуп, өмүргө чоң коркунуч туудурат. Эгерде гумма мурун сөөгүндө 
пайда болсо, мурундун формасы бузулат (ээр сымал мурун). Нерв системасы 
жабыркаганда жүлүн бузулуп, омуртка канжар менен сайып алгандай ооруйт, 
заара кылуу, заңдоо бузулат, көрүү нерви атрофияланып, сокур болот. 
К. ж-ны дарылабаган же туура эмес дарыланган ата-энеден түйүлдүккө жугат, 
бала жакшы өспөй 5—6 ай өткөн соң бойдон түшүп калат же ара төрөлөт. Оорулуу 
бала эмчекти жакшы эме албай, дем алуусу начар, бети башынын, колу-бутунун 
териси бырышып, арык болот. Төрөлгөндө эле баланын буту-колунда, жыныс 
мүчөлөрүндө жара байкалат же кийин чыгат (тубаса К. ж.). Тубаса К. ж-нын 
кечикме түрү да болот. Бул учурда баланын тиши тегиз чыкпай, сейрек өсөт, 
көздүн кареги булуттанып, ак чел басып, көрүү, угуу начар болот; жилик сөөктөр 
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түз өспөй, ийрейип, түн ичинде сөөк сыздап ооруп, уюп какшайт. Тубаса К. ж. 
менен ооруган балдар начар, жай өсөт, соо балдарга караганда акыл-эси кемирээк 
келет. 
Дарылоону врач оорулуунун жалпы абалына жана оорунун стадиясына жараша 
жүргүзөт. Өз убагында, туура, так жүргүзүлгөн дарылоодон оорулуу толук айыгат. 
Оорунун башында (өтө жугуштуу убагында) атайын ооруканада, кийин 
амбулаторияда же теривенерология диспансеринде дарыланат. Бардык 
оорулуулар диспансердик каттоодо болуп, дарылоонун этаптарын бузбашы 
керек. Бул учурда башка кишиге жуктурушу мүмкүн, ошондуктан оорулуу 
дарыланууну бузса, жоопко тартылат. Дарылануу убагында ичкилик ичүү, тамеки 
тартууга болбойт. Ар дайым денени таза алып жүрүү зарыл. 
Оорулуу түрдүүлөп жана витаминдүү тамактануусу керек. Өз убагында уктап, таза 
абада болуп, эртең менен, кечинде дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо өтө пайдалуу. 
Дарылангандан кийин оорулуу бир нече жыл каттоодо болуп, жыныстык 
катнашууга болбойт. Толук айыккандан кийин каттоодон чыгарылат. Бирок К. ж-
нын туруктуу иммунитети жок, ошондуктан ооруну кайра жуктуруп алуусу 
мүмкүн. 
Оорулуунун төшөнчү-орду, идиш-аягы, сүлгүсү жана башка буюмдары өзүнчө 
бөлүнүп коюлуусу тийиш. Мындай оорулуу адам донор боло албайт. 
кылат, эркегинин чоңдугу 0,18—0,27 мм, ургаачысынын чоңдугу 0,4 мм. 
Ургаачысы теринин мүйүз катмарына кирип алып, котур жолун жасап, ал 
Тубаса К. ж-нын алдын алуу үчүн бардык кош бойлуулардын каны (Вассерман 
реакциясы) текшерилет. Алдын алууда көрүнгөн менен жыныстык катнашпоонун 
мааниси чоң. Венера оорусун жуктуруп алдым го деп шектенгенде, тезинен күн-
түн иштөөчү теривенерология диспансерине кайрылуу зарыл, к. Венера оорулары.  
КОТУР — котур кенеси пайда кылган теринин жугуштуу оорусу. Оорулуу 
кишиден анын кийимин, сүлгүсүн, жуунгучун жана башка пайдаланганда жугат. К. 
кенеси кишинин терисинде мителик жерге 50дөй жумурткасын таштайт, алардан 
4—8 күндөн кийин личинка өөрчүп, бир нече жумада жетилет. 
 

  
Котур: колго чыккан котур, котур 
жолдору көрүнүп турат. 
 
Эркектери котур жолун жасабайт, алар ургаачысын уруктандыргандан кийин 
өлүп калат. Оору кене киргенден 7—10 күн өткөндөн кийин башталат. 
К. кенеси теринин жука жерине: салаанын арасына, кол-буттун бүгүлгөн жука 
жерине, ич, сан жана көкүрөктүн эки капталынын терисине кирип, мителик 
кылат. Теринин бул жеринде ыйлаактанган кызгылт бүдүрлөр пайда болуп, 
алардын арасында ичке, боз, ири, узундугу бир нече мм болгон К. жолу көрүнүп 
турат. Түн ичинде абдан кычышат. Оорулуу тырмана бергендиктен тери 
айрылып, теринин ириңдүү жарасы пайда болот. Теринин бир жери кычыша 
баштаса тезинен врачка кайрылуу зарыл. Оорулуу врач сунуш кылган К-га каршы 
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дарылоону толук жүргүзүп, өзүнчө сүлгү, төшөнчү пайдаланып жана бөлөк 
бөлмөдө укташы керек. Оорулуу жакшы болуп айыккандан кийин самындап 
жуунуп, кийимди жана шейшепти алмаштырып, алар кайнатылат же лизолдун же 
нафтализолдун 10%түү эритмесинде бир саатка жакын чыланып коюлат. Сырт 
кийимдер жана төшөнчү дезкамерада тазаланат, эгерде андай шарт жок болсо 
үтүктөп, сыртка 5 күнчө, суук күндөрү 1 күнчө жайып коюш керек. Пайдаланып 
жаткан дары терини дүүлүктүрсө, дарыны сүйкөбөй врачка кайрылган оң. К. 
менен ооруган кишинин врачка эрте кайрылышы, оорулуу менен чогуу болгон 
кишини, балдар коллективинде бирөө ооруп калса, калган балдарды текшерүү 
оорунун таралышын алдын алат. Алдын алууда өздүк гигиенаны сактоонун 
мааниси чоң. Балдар коллективиндеги (бала бакчасы, мектеп жана башка) 
ооруган бала жана ал жерде иштегендер толук айыкмайынча коллективге 
келбеши керек. 
КОФЕРМЕНТТЕР, к. Ферменттер.  
КОШ БОИЛУУЛАРДЫН ГИГИЕНАСЫ. Боюнда барда түйүлдүктүн жакшы 
өөрчүшү жана кош бойлуулуктун туура өтүшү үчүн туура тамактануу негизги 
шарт. Камыр жана майлуу тамак-ашты көп ичүүгө болбойт, ал баланын салмагын 
көбөйтүп, төрөттү кыйындатат. Кош бойлуулуктун 1-жарымында күнүнө 4 маал 
тамактануу зарыл, 2-жарымында түйүлдүк тез өсүп, аялдын организмине күч 
келтиргендиктен 5—6 жолу (аз-аздан) тамактануу сунуш кылынат. Тамак-ашка 
жашылча, жемиш, сүт жана сүт азыктарын, сууга бышкан эт, балыкты кошуу 
керек. Эттин сорпосу менен тузду азайтуу (5 гга чейин) зарыл. Суюктукту күнүнө 
5 стакандан ашык ичиш керек, денеде шишик пайда болуп жана салмагы көбөйүп 
кетсе, врачтын кеңеши менен мүнөздөп тамактануучу күндөр түзүлөт. Тамакашта 
витамин (жашылча, мөмө-жемиштер) жетиштүү болушуна өзгөчө көңүл буруу 
зарыл, кышында рационго А, В, С, Д, Е витамини бар сироптор же драже кошулат, 
кальцийлүү азыктарды (сүт жана сүт азыктарын) көбүрөөк жеш керек. Боюнда 
бар кезинде ич көп катат. Ошондуктан жатарда кефир же айран ичип, ач карын 
жашылча, мөмө-жемиш (сабиз, кызылча, алма, кара өрүк жана башка) сунуш 
кылынат. Ич алдырма дарыларды врач менен кеңешпей туруп ичүүгө болбойт, 
боюнан түшүп калуусу мүмкүн. 
Өздүк гигиенага чоң көңүл буруп, үй температурасындагы сууга күн сайын белге 
чейин жуунуп, жумасына бир жолу душка түшүү керек. Жылуу ваннаны (суунун 
температурасы 34—35°С) 15 минутадан ашык алууга жарабайт, акыркы 3 айда 
ванна алууга болбойт. Деңизге, көлгө түшүүдө кош бойлуу аял өзүнүн абалына 
караган оң. 
Боюнда бар кезде эмчекти туура багуу кийин эмчектин үрпүн кесилип кетүүдөн 
жана эмчекти сезгенүүдөн сактайт (к. Мастит). Эмчекти күнүгө жылуу суу менен 
самындап жууп, катуу сүлгү менен сүртүү зарыл. Кээде атайын укалоо пайдалуу, 
аны аялдар консультациясында үйрөтөт. Айрыкча жыныс органдарынын 
тазалыгына көңүл буруу зарыл: күнүнө 2 жолу астын жылуу суу менен самындап 
жууш керек (арткы тешиктен микроб кирип кетпеш үчүн артты көздөй жууйт). 
Боюнда бар кезде жатын кынын жууга болбойт. Жыныстык катнашууну өзгөчө 
алгачкы 2—3 айда азайтуу (боюнан түшүп калбас үчүн), ал эми акыркы 2 айда эне 
менен баланын организмине инфекция кирбес үчүн аны токтотуу сунуш 
кылынат. 
Кош бойлуу аял үчүн уйку чоң мааниге ээ. Ал 8 сааттан кем эмес, өзүнчө жатып 
уктоо керек. Аялдын ден соолугуна жана түйүлдүктүн өөрчүшүнө таза аба өтө 
керек. Ошондуктан күнүнө 1 саатча таза абада, өзгөчө уктар алдында сейилдөө 
пайдалуу. Бөлмөнү күнүнө бир нече жолу желдетүү зарыл. Боюнда бар аялдын 
кийими көкүрөгүн, белин, ичин, жамбашын кыспагандай кенен, бут кийими 
жапыз такалуу болушу керек. 6—7 айында атайын бандаж кийүү (жатып алып 
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киет) пайдалуу. Ал ичти көтөрүп, жатындын туура жайгашуусуна жана курсактын 
чоюлуп кетпешине жардам берет. Боюнда бар кезде акыл эмгегинен жана оор 
жумуштан ашыкча чарчоого болбойт. Кээде боюнда бар аялдар токсикоз (к. 
Талгак) болот. Алгачкы мезгилде кускусу келет, алы кетип, көңүлү чөгөт, 
кийинчерээк кан басымы жогорулайт, шишийт жана башка оорулуу тиштерди 
дарылап же жулдуруп таштоо зарыл. Аялдын ден соолугун чыңдап, сырткы 
чөйрөнүн терс таасирлерине организмдин туруктуулугун жана тамакка табитин 
көтөрүүгө, ошондой эле төрөткө катышуучу булчундарды чыңдоого 
гимнастикалык көнүгүүлөрдүн атайын комплекси иштелип чыккан, аны 
консультациядан үйрөнгөн жана аялдар консультациясында алдын ала 
психикалык даярдоодон өткөн аялдар оңой жана бат төрөйт. 
Боюнда бар аял аялдар консультациясынан атайын толтурулган карта алат. Ага 
врач аялдын ден соолугу, боюнда бардыгы, абалы жөнүндө негизги 
маалыматтарды жазат. Бул маалыматтар төрөттү туура кабыл алууда абдан 
маанилүү, ошондуктан боюнда бар аял бул картаны дайыма жанына сактап 
жүрүп, төрөт үйүнө ала келиши керек.  
КОШ БОЙЛУУЛУК — аялдын организминде боюна бүткөндөн тартып төрөлгөнгө 
чейин түйүлдүктүн өөрчүшү менен мүнөздөлгөн физиологиялык процесс. Ал орто 
эсеп менен 40 жумага же 280 күнгө созулат. 

  
Жатындагы бала: 1—жатын капталы; 
2—баланын тону; 3— каканак суусу; 4— 
киндик; 5— бала; 6—көтөн чучук; 7—
жатын кыны; 8—табарсык. 
 
Аял бойго бүтүүнүн алгачкы белгилери (этек кири токтойт, кээде кускусу келип, 
башы айланат) пайда болгондо аялдар консультациясына кайрылуусу зарыл. Бул 
врач боюна бүтүүнүн так мөөнөтүн жана төрөгөнгө чейинки отпускасын туура 
аныктоого жардам берет. 
Жатын түтүгүндө уруктанган жумуртка клеткасы жатынды карай жылат. Ал 
жылып келатып назик түкчөлөр менен капталган көп клеткалуу түйүлдүккө 
айланат. Түкчөлөрү менен жатындын былжыр челине жабышат. Ошондон баштап 
кош бойлуу аялдын организминде айрым системалардын иши өзгөрө баштайт. 
Түйүлдүктүн бекиген жериндеги түкчөлөрү жыш өсүп, алардан киндик аркылуу 
түйүлдүк менен туташкан баланын тону пайда болот. Ал аркылуу түйүлдүк 
киндик кан тамырлары боюнча энеден азык зат, кычкылтек алып, зат 
алмашуунун продуктуларын чыгарып турат. Жатын түтүгүнүн ар кандай 
ооруларында жумуртка клеткалары жылбай жатын түтүгүнө жабышып калышы 
мүмкүн (к.Жатындан тышкары бойго бүтүү). 
Кош бойлуу кезде борбордук нерв системасында озгөрүүлор жүрүп, ошондон улам 
жатын булчуңун бошоңдотуучу жүлүндүн козголгучтугу төмөндөп, жатынды 
тынч абалга келтирет. Жаңы ички секреция бези пайда болуп, К. б-ка жардам 
берүүчү гормон иштеп чыгарат. Баланын орду чыгарган гормон эмчек безинин 
чоңоюшуна таасир этет. Жатын бир кыйла чоңоёт, баланын ордуна кан 
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жеткирүүчү кан тамырлар көбөйүп, дем алуу тереңдейт, жүрөктүн жыйрылуу 
жөндөмү күчөп, маанилүү органдарга, жатынга канды тез жеткирет. Бөйрөк 
эненин гана эмес, түйүлдүктүн да зат алмашуу продуктусун бөлүп 
чыгаргандыктан күчөп иштейт, кан көбөйүп, кан тамырлар кеңеет, газ алмашуу 
күчөйт. Ушуга байланыштуу кош бойлуу аялдын организминде органдар менен 
системалардын кадимкидей иштешин камсыздоо жана түйүлдүктүн өөрчүшүнө 
жагымдуу шарт болуу үчүн керектүү азык зат менен кычкылтек көбүрөөк талап 
кылынат. Бойго бүткөндөн кийинки алгачкы жумаларда кош бойлуу аялдын ден 
соолугу жана жүрүш-турушу түйүлдүктүн андан ары өөрчүшү жана болочок 
баланын ден соолугу үчүн чоң мааниге ээ. Кош бойлуунун түрдүү оорулар (грипп, 
туберкулёз, кызыл жүгүрүк, ангина, кант диабети, аз кандуулук, боор, бөйрөк, 
жүрөк-кан тамыр системасы жабыркаса жана башка) менен ооруп калышы, туура 
эмес тамактануусу, врачтын уруксатысыз дарыларды кабыл алуу, тамеки тартуу, 
алкоголь ичкиликтерин ичүү К. б-ка жана түйүлдүккө чоң зыян келтирет. Эгер 
аялдын организминде кандайдыр өзгөрүүлөр болсо К. б. кабылдап, аял адегенде 
кусуп, көңүлү чөгөт, кийинчерээк кан басымы көтөрүлүп, ак шишик басат (к. 
Талгак). Мындай кабылдоодон бойдон түшүп калышы, ара төрөө, өлүү төрөө 
мүмкүн. Кабылдаган К. б. жана түйүлдүктүн өөрчүшүнүн бузулушу, балдардын 
өлүү төрөлүшүнө же төрөлгөндөн кийин эрте өлүп калышына, ошондой эле бир 
жашка чейинки балдардын оорукчан болушуна алып келет. К. б-ту кабылдоодон 
алдын алуу үчүн аялдар этек кири келбей калганда врачка эрте кайрылуусу 
тийиш. 
КӨБӨЙҮҮ — бардык организмдин тукум калтыруу жана анын негизинде 
тиричиликти үзгүлтүксүз улантуу касиети. Клеткалуу организмдердин К-сү 
негизинен клетканын бөлүнүшү менен жүрөт. 
К. жыныссыз жана жыныстык болуп бөлүнөт. Жыныссыз К-дө жөнөкөйлөр 
туурасынан же узунунан экиге бөлүнөт. Кээ биринде бөлүнгөн бөлүктөр бири-
биринен ажырабай калып, колонияларды пайда кылат. 
Жогорку баскычтагы жаныбарлар менен киши жыныстык жол менен гана 
көбөйөт. Эркек менен ургаачы особдордун жыныс клеткалары (гаметалар) 
кошулуп зигота пайда болот. Анда гаметаларга караганда хромосомалардын саны 
2 эсе (башкача айтканда. хромосомалардын диплоиддүү жыйындысы) көп. 
Диплоиддүү хромосомалык жыйнактын эки гаплоиддик жыйнакка ажыроосу 
мейоз процессинде жүрөт (к. Клетка). Зиготадан көп клеткалуу организм пайда 
болот. Зиготанын бардыгы эле чоң организмге айланбайт, ал биринчиден 
зиготага өткөн генетикалык материалда өлүмгө учуратуучу өзгөрүүлөрдөн, 
экинчиден организмдин жеке өөрчүшүндө тышкы чөйрөнүн жагымсыз 
таасирлеринен организмдин өспөй калышына байланыштуу. Ошондуктан көп 
клеткалуу организмде бир кезде бир нече жумуртка уруктануу же особдун 
жашоосунда уруктанууну көп жолу кайталоо жөндөмдүүлүгү пайда болгон. 
Киши менен жогорку баскычтагы жаныбарда эркек жана ургаачы жыныс 
органдарына айырмаланат. Жыныс өзгөчө жыныс хромосомалары аркылуу 
аныкталат. Эркек жана ургаачы жыныс клеткалары эркеги менен ургаачысынын 
ар биринин өзүнчө жыныс бездеринде (айрым жыныстуулук) же бир эле особдо 
(гермафродитизм) өөрчүйт. Кишинин эркек жана ургаачылары бири-биринен бир 
кыйла айырмаланат, ал айырмалар жыныстык жетилүүгө жакын көбөйөт. 
КӨБҮРГӨН — манжа ткандарынын ириңдүү сезгениши. Көбүнчө манжалардын 
тырмак тушунда кичинекей жарааттар (кесилген, сайылган, сыйрылган жана 
башка) аркылуу ириңдетүүчү микроб киргенде болот. К. үстүнкү (териде, 
тырмактын түбү жана астында) жана терең (тери астында, тарамыш, муун, 
сөөктө) болуп бөлүнөт. 
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Тери К-үндө теринин эпидермис (теринин үстүңкү) катмары ириңдейт: мында 
териде кандуу суюктук же суюк ириң толуп, чыңалган, кызарган ыйлаакча пайда 
болот; ачышат, анча катуу оорубайт, ыйлаакча акырындык менен чоңоёт. 
Тырмак жанындагы К-дө анын түбүндөгү териде тегереги кызарган, ириңдеген 
ыйлаакча пайда болот. Эгерде ириң тырмак астына өтүп кетсе, тырмак астындагы 
К. пайда болуп, ал тырмакты алып таштамайын айыкпайт. К-дүн бул түрү көбүнчө 
тырмак астын сайып же ага тикенек киргизип алганда пайда болот. Мында 
тырмак пластинасынын асты ириңдейт. Узакка созулуп, күчөп кетсе сөөккө өтүп 
кетиши ыктымал. 
Терең жайгашкан К. көбүнчө манжанын ички бетинин тери астынан башталат. 
Бул жердин териси калың болгондуктан, пайда болгон ириң сыртка чыга албай, 
ал тарамыш, муун, сөөккө чейин өтүп кетиши ыктымал; кээде бул ткандардын 
баары жабыркайт. Тери астындагы К. такай сайгылашып, түнкүсүн ооруйт, 
кичине эле бир нерсе тийсе ооруганы күчөйт, уйку бузулат. Сезгенүү муунга же 
тарамышка тарап кетсе манжаны кыймылдатууга болбой калат. 

  
Көбүргөндүн ар кайсы түрүнүн схемасы 
(ириң толгон жер сары түскө боёлгон): 1—
теридеги; 2— тери астындагы; 3— сөөктөгү 
көбүргөн: 4— паронихий. 
 
Айрыкча терең жайгашкан К. ар кандай кабылдоолорго алып келет. Ириңдетүүчү 
микробдор лимфа жана кан тамырлар аркылуу тарап, ар кайсы органдардын 
ткандарын сезгентет, ошондой эле сепсисти пайда кылышы ыктымал. Сөөк К-ү 
тырмак манжаларынын кебетесин бузат, муун жана тарамыш К-үндө манжалар 
кыймылдабай калат. К. көпкө айыкпаса, сезгенүү процесси алаканга, каруу 
билекке өтүп, оор хирургиялык операция жасоого туура келет. Ошондуктан К-дүн 
белгилери билинер замат өз алдынча дарыланбай хирургга кайрылуу керек. 
К-дү алдын алуу үчүн ар кандай жумушту иштөөдө кол кап кийип, манжаларды 
сактоо зарыл. Ошондой эле өндүрүштө жана үй тиричилигинде өздүк гигиена 
эрежелерин сактоонун мааниси чоң. Бармактагы кичинекей жараатты жууп 
тазалап, йод эритмесин сыйпап, бармактарга кирген тикенди дароо сууруп 
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таштоо зарыл. Кесилген, сыйрылган, айрылган жана башка кичинекей жараатка 
йод сүйкөгөндөн кийин БФ-6 желими менен сыйпап коюп, манжага резина бармак 
кабын кийип алуу К-дөн сактайт. КӨГӨРҮҮ кырсыкка учурагандан бир аз убакыт 
өткөндөн кийин дененин үстүңкү бетине кан куюлуудан болот. Бир нерсеге 
урунган жер алгач кызарып чыгат; кандагы гемоглобиндин бузулушуна жараша 
кызарып, анан көгөрүп, жашыл тартып, аягында саргарып барып тарайт. 
К-нүн качан болгонун анын түсүнүн өзгөрүшүнөн билүүгө болот. Жаңы урунган 
жерге муздак басып, кийинчерээк К-нү таратуу үчүн жана оорусун басуу үчүн 
жылуулук менен дарылайт. Кээде өтө терең ткань кырсыкка учураганда, сөөк 
жабыркаганда (сынык, жарака) К. бир нече күндөн кийин байкалат. Айрым учурда 
ал өмүргө коркунучтуу абалдын белгиси болушу мүмкүн, мисалы, баш кырсыкка 
учурап, баш сөөк сынганда көздүн тегереги көгөрөт (к. Баш травмасы). Эгерде 
бир аз урунганда же басканда көгөрсө кан тамыр системасынын оорусун 
айгинелейт. 
КӨЗ — көрүү органы; сезүү органдарынын эң негизгилеринин бири. Ал көз 
алмасынан жана анын жардамчы аппараттарынан турат. Көз алмасынын арткы 
уюлунан көрүү нерви чыгып мээ менен байланышкан. Көз алмасы шар сымал, 
алдыңкы уюлу томпок линзага окшош. Көз алмасы К. чанагында жайгашып, ички 
ядросунан жана аны курчап турган үч катмардан (ички, ортоңку жана сырткы) 
турат. Көз алмасынын сырткы катмарынын алдыңкы уюлу жарык нурун 
өткөрүүгө ылайыкталган тунук, сааттын айнегине окшош келип, тунук чел деп 
аталат. Көз алмасынын сырткы катмарынын тунук челден калган бөлүгү ак 
түстөгү катуу ткандан турат да, К-дүн ак чели (склера) деп аталат. 
К-дүн ак челинин арт жагында тегерете К. булчуңдары бекип, көз алмасынын 
кыймылын камсыз кылат. 
Көз алмасынын ортоңку катмары кан тамырга өтө бай, ошондуктан кан тамырлуу 
катмар деп аталат. Кан тамырлуу катмардын негизинде пигмент түү кабыкча 
жайгашып, пигменттин аз же көп болушуна жараша К. ар кандай түстө (карадан 
бозго чейин) болот. 

 
Кишинин көзүнүн сырткы: 1—каш; 
2,7— көз жапкактарынын 
кирпиктүү четтери; 3— көздүн агы; 
4,9— көз кычыктары; 5— жаш 
этчеси; 6— көк жаа сымал кабык; 
8— карек. 
 
Кан тамырлуу катмардын алдыңкы бөлүгүн — түстүү жаа сымал кабык, ортосун 
кирпиктүү (цилиар) денече, арткы бөлүгүн — кан тамырлуу катмардын өзү түзөт. 
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Көздүн түзүлүш схемасы (туурасынан 
кесилген): 1—көздүн тунук кабыгы; 2—
көздүн алдыңкы камерасы; 3— чечекей; 
4— көздүн жаа сымал кабыгы; 5—
конъюнктива; 6—ңилиар денеси; 7— 
көздүн ак кабыгы; 8, 16— көз. 
булчуңдары; 9—кан тамырлуу кабык; 
10—торчо кабык; 11— айнек сымал дене; 
12— көздүн торчо кабыгынын* сары 
тагы; 13— артернялар; 14— көрүү нерви; 
15— көрүү нервинин кабыгы. 
Түстүү жаа сымал кабыктын так ортосунда карек жайгашкан. Ал жарык 
шооласынын аз же көп түшүүсүнө жараша кичирейип же чоңоюп турат. Каректин 
чоңоюп же кичирейип турушун түстүү жаа сымал кабыкта жайгашкан атайын 
булчуңдар камсыз кылат. 
Түстүү жаа сымал кабыктан артты карай улай кирпиктүү денече жайгашкан. 
Кирпиктүү денече жумурусунан келген тегерек. Анын ич жагындагы талчалары 
чечекейди кармап турат. Кирпиктүү денечеде чечекейди жукартып же 
калыңдатып туруучу булчуңдар бар. 
Кан тамырлуу катмардын арткы бөлүгү жалаң кан тамырлардан турат да, анын 
сыртындагы кара пигмент кабыкчасы жарык нурун чагылтпастан жутуп турат. 
Көз алмасынын эң ички катмары — тор сымал катмар. Бул көздүн жарыкты жана 
ар кандай түстөрдү сезүүчү бөлүгү кан тамырлуу катмарды ичинен каптап, өтө 
татаал түзүлүштө. Тор сымал катмардын эң тереңинде жарык сезүүчү — 
таякчалар жана колбачалар жайгашкан. Көз алмасынын ички ядросу чечекей, 
айнек сымал килкилдек жана көздүн астыңкы, арткы камераларындагы 
суюктуктан турат. Чечекей эки жагы томпок линзага окшош тунук, ийилгич, 
каректин астында жайгашат. Кирпиктүү денеченин кирпикчелеринин жардамы 
аркылуу булчуңдардын жыйрылуусунун натыйжасында чечекей өзүнүн 
калыңдыгын өзгөртүп, алыстан же жакындан даана көрүүгө көздү ылайыктап 
турат. Анын бул физиологиялык кызматы аккомодация деп аталат. 
Жарык нуру тунук чел, көз алмасынын камерасындагы суюктук, чечекей жана 
айнек сымал килкилдек аркылуу тор сымал катмарга өтүп, чечекей жарык нурун 
сындырып таякчалар менен колбачаларга фокустап түшүрүп турат. Тунук челдин 
жана чечекейдин томпогунун өзгөрүшү жарык нурун тор сымал катмардын 
алдына же артына түшүрүп, көрүү начарлайт (к. Астигматизм). Мындай учурда 
көз айнек кийүүгө туура келет. Тунук чел менен жаа сымал кабыктын 
ортосундагы көңдөйчөдө көз алмасынын алдыңкы камерасы, ал эми жаа сымал 
кабык менен чечекейдин ортосунда арткы камера жайгашкан. Алдыңкы камера 
менен арткы камера карек аркылуу бири-бири менен кошулган. Камера ичиндеги 
суюктуктун басымынын жогорулашы — глаукоманын белгиси. 
Көздүн жардамчы аппараттарына каш, кирпик, көз жапкактары, жашты бөлүп 
чыгаруучу органдар жана жаш агуучу жолдор кирет. Алар көздү ар кандай тышкы 
таасирлерден сактайт. Каш чекеден ылдый карай аккан тердин көз жылчыгына 
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куюлушунан сактаса, кирпиктер чаң, кар жана жамгырдын К-дүн жылчыгына 
киришинен сактайт. К-дүн астыңкы жана үстүңкү жапкактарынын негизин 
тутумдаштыргыч ткандан турган кабыкча түзүп, сыртынан тери, ал эми ичинен 
конъюнктива менен капталган. Конъюнктива жеке эле көз жапкычтардын ички 
бетин каптабастан, көз алмасынын алдыңкы бетин да каптайт. Алдыңкы жана 
үстүңкү көз жапкагынын кырында кирпиктер жайгашат жана май бездеринин 
түтүгү ачылат. 
Жаш бези көз чанагынын үстүңкү каптал бурчунда жайгашып, бир нече бөлүктөн 
турат да, жашты ондогон түтүкчөсү аркылуу конъюнктива баштыгынын ичине 
куят. Жаш түтүкчөлөрү аркылуу жаш баштыкчасына чогулат. Жаш 
баштыкчасынан жаш мурун көңдөйүнүн ичине жаш агуучу канал аркылуу агып 
түшүп, мурундун ичиндеги былжырлуу кабыкчанын бетинде бууга айланып, дем 
алуучу абаны нымдап турат. 
К-дүн жана көз жапкактарынын кыймылы көз чанагынын ичинде жайгашкан 
атайын булчундардын жардамы менен аткарылат. 
К-дүн булчуңдары түз жана кыйгач булчуңдардан турат. Бул булчуңдар адамдын 
башы жана денеси кайсы тарапка бурулса К-дүн да ошол тарапка карашын камсыз 
кылат. Эгер бул булчуңдар туура эмес бекисе же алардын нервдери анча 
өөрчүбөсө, чалыр көз болууга себеп болот. 
Көз оорулары жана жабыркашы. Кдүн айрым оорулары жугуштуу болот (мисалы, 
конъюнктивит, трахома, блефарит жана башка). Ал шейшеп, сүлгү, бет аарчы жана 
башка аркылуу жугат; көп учурда оору козгогучтар көзгө кир кол менен түшөт, 
ошондуктан К-дү сактоо жана ар кандай дарттардан коргоо үчүн өздүк гигиена 
эрежелерин сактоо зарыл. Айрым учурда улгайган адамдардын чечекейи 
тунарып, катаракта пайда болот. К-дө суюктуктун нормалдуу айланып туруу 
процесси бузулганда К-дүн ички басымы көтөрүлүп, глаукомага алып келет. К-дүн 
бузулушу көбүнчө ички органдардын же системалардын кандайдыр бир оорусу 
менен байланыштуу болот. Борбордук жана четки нерв системасынын, жүрөк-кан 
тамыр системасынын оорусунда, ууланууда, зат алмашуу, ички секреция бездери 
бузулганда, ошондой эле К-гө жакын органдардын ооруу процессинин (бет 
терисинин жана бет сөөгүнүн, мурундун кошумча кобулдарынын оорусунда) 
таралышынан К-дө өзгөрүүлөр байкалат. Бул ооруларды өз учурунда дарылоо 
көрүүнү сактап калууга жардам берет. 
Көрүү начарлай баштаса, врачка кайрылуу зарыл, эгер ал көз айнек жазып берсе, 
аны сөзсүз пайдалануу керек. 
К. жабыркаганда көрүү өтө начарлап жана сокур болуп калуу мүмкүн. К-дүн бир аз 
жабыркашы өз убагында медициналык жардам көрсөтүлсө жакшы айыгып кетет. 
К. Көз травмалары макаласын. 
Көз ооруларында жана жабыркашында дарылоо процедураларын аткаруу 
техникасы. К. ооруганда же жабыркаганда врач сунуш кылган дарыны оорулуу 
өзү же жакындары сыйпайт же куят. Ошондуктан алар дарылоо процедураларын 
аткарууну билгени оң. К-дү кайнап муздатылган суу, коюу чай же врач сунуш 
кылган дезинфекциялоочу эритмеге тоголоктолгон кебезди малып тазалайт. Сол 
колдун сөөмөйү жана бармагы менен К. жапкагын ачып, нымдалган кебезди 
сыгып жууйт. Резина баллонун колдонсо андан жакшы, бирок суюктукту катуу 
агызып киргизүү туура эмес. Көпчүлүк медициналык каражаттар тамчы -түрүндө 
пайдаланылат. К-гө дары тамчылатарда колду таза жууп, оң колго 
тамчылаткычты кармап, дары толтуруп алып, сол кол менен К-дүн төмөнкү 
жапкагын тартып (бул учурда оорулуу өйдө карашы керек) туруп, тамчылатат. 
Тамчы кийимге агып кетпеш үчүн тоголоктолгон кебезди кошо кармай жүрүү 
керек. Тамчылаткычта калган дары кайра идишине куюлбайт. К-гө дарыны 
тамызгандан кийин К-дүн ички кычыгын басып туруу зарыл. Кээ бир учурда бир 
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нече дарыны пайдаланууга туура келет. Ар бир дарыга өзүнчө тамчылаткыч 
колдонуу максатка ылайык. Май дарыларды атайын таякча менен сыйпайт. 
Таякчанын жалпак учуна бир аз май дарыны чыгарып алып, К-дүн астыңкы 
жапкагын ачып сыйпайт. Оорулуу К-үн жумгандан кийин таякчаны тартып алат. 
Нымдуу жылыткыч компрессти 5—10 катар дакини (6Х 8 см) жылуу суу же 
дарыга малып, бир аз сыгып туруп жумулган К-гө коюп, үстүн андан чоңураак 
клеёнка же пергамент кагазы менен жаап, кебез коюп байлап 6—8 саат кармайт. 
Кургак жылытуу үчүн резина жылыткыч колдонулат. Жылыткычты К-дү 
жумдуруп туруп, үстүнө таза салфетка же сүлгү жаап, анын үстүнө коюлат. Бул 
процедуралар врачтын сунушу боюнча гана жасалат. 
КӨЗ АЙНЕК — көздүн көрүү кемчилигин оңдоо жана коргоо үчүн колдонулуучу 
оптикалык прибор. Ал эки линзадан жана аны кармап туруучу эки алкактан турат. 
Алкагы темир же пластмассадан жасалат. Кадимки көзгө түшкөн жарык нуру 
көздүн торчосунда кесилишип, ошол торчодо сүрөттөлүш пайда болгондо нерсе 
даана көрүнөт. Кемчилиги бар көздө жарык нуру көздүн торчосуна жетпей 
кесилип, нерсенин сүрөттөлүшү көз торчосунун алдында болот. Мында адам 
жакын нерсени жакшы көрүп, алыстан начар көрөт. Кай бир учурда нерседен 
түшкөн жарык көз торчосунан өтүп кесилет. Мындай нерсенин сүрөттөлүшү көз 
торчосунун артында пайда болуп киши жакындан начар, алыстан жакшы көрөт. 
Көздүн мындай кемчилигин коррекциялоочу К. а. менен оңдоого болот. Адатта 
жарык нуру бирдей чөйрөдө түз таралат. Бир чөйрөдөн экинчи чөйрөгө өткөндө 
жарык нуру өзүнүн багытын өзгөртөт, башкача айтканда. сынат. Жарык нуру 
томпок линза аркылуу өткөндө линзадан өтүп бир чекитке (фокуска) чогулат. 
Мындай линза чогултуучу деп аталып, оң ( + ) белгиси менен белгиленет. Иймек 
линза аркылуу жарык нуру чачырайт. Ал чачыратуучу линза деп аталып, терс (—) 
белги менен белгиленет. Эки жагы иймек линзалуу көз айнекти алыстан начар 
көрүүдө, ал эми жакындан начар көрүүдө эки жагы томпок чогултуучу линзалуу К. 
а. сунуш кылынат. Мындан сырткары чогултуучу жана чачыратуучу касиети бар 
цилиндр сымал линзалар белгилүү. Ал астигматизмде колдонулат. Айрым учурда 
бир эле убакта алысты да, жакынды да жакшы көрсөтүүчү К. а. колдонсо болот. Ал 
үчүн К. а-тин үстүңкү бөлүгүна алысты жакшы көрсөтүүчү, төмөнкү бөлүгүнө 
жакынды жакшы көрсөтүүчү айнек салынат. Эки көздүн көрүү күчүндө чоң 
айырма болсо же бир көздүн чечекейи жок учурда контакттуу линзалар коюлат. 
Контакттуу линза пластмассанын эң жакшы (атайын) түрүнөн жасалат. Анын эки 
көздүн тең көрүүсүн жакшыртуу менен косметикалык жактан артыкчылыгы бар. 
Линзаны 4—6 саат тагынып, анан алып таза сактоо керек. 
Мындан сырткары телескоптуу К. а. бар. Ал көз торчосу менен көрүү нервинин 
жабыркашынан өтө начар көргөндө колдонулат. Мындай К. а-тин чогултуучу 
жана чачыратуучу линзалары болуп, алар жалпы бир алкакка бекип, дүрбүгө 
окшоп турат. Көрүү бузула баштаганда көз врачка кайрылып, врач К. а. жазып 
берсе сөзсүз пайдалануу керек. Туура тандалган К. а. көрүүгө нормалдуу шарт 
түзөт. К. а-ти талап кылган менен аны пайдаланбаган адамдардын башы дайым 
ооруйт жана көз оорудан жапа чегишет. Бул көздүн ички жана сырткы 
булчуңдарынын аябай чыңалуусу менен байланыштуу. Көздүн талышы ишке 
жөндөмдүүлүктү төмөндөтөт. Айрыкча мунун балдар үчүн мааниси чоң. 
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Көз айнектин ар кандай түрлөрү: 1— тор көз 
айнек; 2— кабырчыктуу көз айнек; 3— 
Долганов көз айнеги; 4— шофёрдун көз 
айнеги; 5— чаң киргизбөөчү көз айнек: 6— 
чети резина менен суу киргис бекитилген 
көз айнек; 7,8— ачык көз айнектер. 
 
К. а-ти тагынууда айрыкча оңтойсуздук сезилгенде аны текшертүү үчүн врачка 
көрүнүп туруу зарыл. Туура эмес тандалган же башка бирөөнүн К. а-ин тагынуу 
көздү начарлатат. К. а-тин так ортосу көзгө дал келгендей, эки көзгө туура жана 
бирдей аралыкта болуу керек. Анын тарткычы чыкыйдын жана кулактын артын 
кыспагандай болуусу тийиш. К. а. кыйшайбай, таянгыч таманчасы мурундун 
капталына туура келгендей болгону жакшы. К. а-ти жумшак чүпүрөк (момосуй, 
замш жана башка) менен сүртүп, атайын кутуга сактоо керек. 
Коргоочу К. а. көздү урунуудан, механикалык жана химиялык заттардан, күн 
нурунан сактоо менен көрүүнү начарлатпоого тийиш. Мындай К. а. бетке тыкыс 
жабышып, терини дүүлүктүрбөгөндөй, аба кирип тургандай, жеңил болушу 
зарыл. Көздү күн нурунан сактоо үчүн айрыкча жайында күңүрт К. а. экскурсия 
учурунда, альпинисттер, ошондой эле пляжда пайдалануу сунуш кылынат. Күчтүү 
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инфракызыл нурлануу менен байланышкан иште иштеген (айнек үйлөткүчтөр, 
болот эритүүчүлөр, ысык цехте иштеген жумушчулар) кишилер атайын коргоочу 
күңүрт К. а. тагынуусу зарыл.  
КӨЗГӨ АК ТҮШҮҮ (лейкома) — көздүн тунук чел кабыгынын чеч басып 
бозорушу. Чеч тунук челдин ортосунда же чет жагында болушу мүмкүн. Кээде бүт 
каптап калат. Дарт ак чел кабыктын сезгенүү ооруларынан же кырсыкка 
учурашынан пайда болот. Айрым учурда тубаса түрү да кезигет. Көз күйгөн 
убакта одурайган чеч басып, көздүн көрүшүн аябай начарлатат. Ал эми көз 
кырсыктан майып болсо жана жарага айланып кеткенде чеч өзүнчө бир формада 
болот, анткени көздүн өңүн берүүчү катмар бул чеч менен биригип, жабышып 
калат. Бул учурда көз көрбөй жана көздүн ичиндеги басымы жогорулап, 
глаукомага айланат. 
Дарылоо хирургиялык жол менен жүргүзүлөт. Чеч болбош үчүн алдын алып 
күйүктөн (травмадан), көздү майып болуудан сакташ керек.  
КӨЗДҮН ТОР КАБЫКЧАСЫНЫН СЫЙРЫЛЫШЫ — көздүн тор кабыкчасы 
хориодея кабыкчасынан ажырап кетиши. Ал көбүнчө алыстан начар көргөн жана 
улгайган адамдарда кезигет. Мындай оорулуулар оор жумуш жасаганда, 
урунуудан көздүн тор кабыкчасы бириккен жеринен ажырап кетет. Көздүн 
ичиндеги суюктук тор кабыкчанын астына куюлат да, тор кабыкча сыйрылат. 
Оорулуунун көзүнөн от чагылып, бара-бара көрүү абдан начарлайт. Оорунун 
алгачкы белгилери билинери менен врачка кайрылуу керек. 
Алдын алууда алыстан начар көргөн адамдар кара жумуш жасоого, оор нерсе 
көтөрүүгө, спорттун кээ бир түрү менен (сууга секирүү, бийиктикке жана 
узундукка секирүү, бокс жана башка) машыгууга болбойт. Көздү түрдүү 
урунуудан (айрыкча өндүрүштө), түрдүү оорулардан сактоо талапка ылайык.  
КӨЗ ООРУЛАРЫ — көздүн көз чара сынын жана анын кошумчаларынын (көз 
жапкагы, жаш чыгаруучу органдар) сезгениши. Анын тубаса, кийин пайда болгон, 
катуу кармаган жана өнөкөт түрү болуп, бир же эки көз тең оорушу мүмкүн. К. о-
на жалпы организмдин оорулары, мисалы, жугуштуу (келте, туберкулёз, кептөөр, 
бруцеллёз жана башка), мите (мисалы, эхинококк), эндокрин (кант диабети жана 
башка), кан тамыр (гипертония оорусу), кан оорулары (ак кан оорусу), түрдүү 
шишиктер (саркома, рак), борбордук нерв системасынын оорулары (менингит, 
мээнин шишиги), витамин жетишсиздиги, ошондой эле көздүн урунуусу, күйүүсү, 
чаңдын көзгө түшүшү, түрдүү химиялык, физикалык таасирлер себеп болот. 
Көздүн ичиндеги басымдын жогорулашы глаукома оорусуна алып келет. Трахома, 
глаукома, көздүн күйүшү, көз нервинин атрофиясы жана башка К. о-нан сокур 
болуп калууга мүмкүн (к. Глаукома, Кератит, Катаракта). Оорунун биринчи 
белгилери билинер замат врачка кайрылуу керек. Дарылоону оорунун себебине 
жана мүнөзүнө жараша врач жүргүзүп, тамчылатма жана май дарыларын сунуш 
кылат. Ал дарыларды врачтын көзөмөлүндө оорулуу үйдөн өзү пайдаланат. 
К. о-нын алдын алууда көздү түрдүү механикалык травмадан, физикалык, 
химиялык таасирлерден, микроорганизмдердин түшүшүнөн коргоо, күн 
тартибин, өздүк гигиенаны сактоо, мүнөздөп сапаттуу тамактануу, убагы менен эс 
алуу зарыл. Түрдүү жугуштуу оорулардан сак болуу керек. Азыр К. о-нын алдын 
алуу чаралары, эмгектенүү жана жашоо шартынын жакшырышынан оору кескин 
азайды.  
КӨЗ ПРОТЕЗИ, к. Жасалма көз.  
КӨЗ ТРАВМАЛАРЫ — көздүн кырсыкка учурап майып болушу. Көздүн майып 
болушуна бир нерсенин тийиши, акиташ, кислота, жегичтердин, кычкыл 
заттардын жана кум, темирдин кыпынынын түшүшү жана башка себеп болот. 
Тийген нерсе көздүн өзүн же көз чарасын, же көз жапкагын майып кылат. Эгер 
травма жеңил болсо медициналык жардамды өз убагында көрсөтүүдөн бир аз 
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ооруп, көздөн жаш агып, кызарып жүрүп сакайып кетет. Оор травмалар көрүүнү 
начарлатып, ал тургай сокурлукка алып келет. Кээде көз жарадар болгондо жаш 
чыгуучу түтүк кошо майып болушу мүмкүн. Мында түтүктүн үзүлүп кеткен жерин 
таап тигүү керек, болбосо көздөн жаш токтобой дайыма агып калат. Көз 
алмасынын сырткы кабыгы айрылып кеткен учурда ички кабыкчалары майып 
болгон жерге тыгылып, көздүн ичиндеги суюктукка кан таркап, темир, жез жана 
башкалардын учкуну көздүн тунук челин тешип кеткен учурлар да болот. 
Мындай учурда да хирургиялык жардам берүү зарыл. Операциядан кийин 6—-7 
күн тынч жатуу зарыл. Көз эң эле оор майып болсо (көздүн чечекейи, ички назик 
кабыкчалары ордунан козголуп калса), тез убакыттын ичинде кылдаттык менен 
хирургиялык жардам көрсөтүлбөсө, экинчи көзгө да доо кетет. Экинчи көз ооруп 
калбас үчүн жарадар болгон көздү алып таштоого туура келет. Кислота, акиташ 
жана башка түшсө көздүн кабыкчалары күйүп калат. Мындай учурда 
мүмкүнчүлүк болушунча көпкө чейин муздак суу менен жууп, көз жапкагын 
аңтарып туруп былжыр кабыкчанын бетине жабышып калган акиташты 
сууланган кебез менен алып таштап, ар бир саат сайын 20%түү альбуцидди же 
тазартылган медициналык майды 1 — 2 тамчыдан тамчылатуу керек. Эгерде 
көзгө кайнак суу же оттун жалыны чачыраса суу менен жуубай туруп эле вазелин 
же чычырканактын майын тамчылаткан жакшы. Көзү күйгөн адамдарды жогорку 
айтылган жардамды көрсөткөндөн кийин ооруканага тез жеткирүү керек. 
Ооруканада көздүн күйгөн деңгээлине жараша кылдаттык менен дарылоо 
жүргүзүлөт. К. т. өндүрүштө иштегендерде көбүрөөк кезигет. Ошондуктан алдын 
алууда өндүрүштө коопсуздук эрежелерин так сактап, иштеген жерин таза 
кармап, атайын жеке коргонуу кийимдерин, көз айнек кийип иштөө талапка 
ылайык. Көздүн майып болушу өзгөчө балдар үчүн коркунучтуу. Балдарга учтуу 
оюнчуктар, буюмдар менен ойноого тыюу салуу керек. Эмчектеги балдардын 
тырмагын дайыма алып туруу зарыл. 
КӨК БООР, к. Кан пайда кылуучу органдар. 
КӨК ЖӨТОЛ — балдардын катуу кармама жугуштуу дарты. Айрым учурда чоң 
кишилер да ооруйт. Оору башталгандан бир айга чейин жугуштуу болот. 
Козгогучу — бактерия. К. ж. оорулуудан жөтөлгөндө, чүчкүргөндө абага тараган 
чачырандылар аркылуу жугат. Козгогучтун байымсыздыгынан буюм-кече 
аркылуу (мисалы, оюнчук же идиш-аяк) сейрек жугат. Инкубациялык (жашыруун) 
мезгили 2 —15 (көбүнчө 5—7) күн. К. ж. адатта 6—7 жумага созулат: жөтөлүп, 
айрым учурда эти бир аз ысып, мурду бүтүп башталат. Жөтөл бара-бара, айрыкча 
түнкүсүн күчөйт. 2—3-жумада көгөрүп, эрип жөтөлөт, кусуп да жиберет. 
Бул мезгил 2 жумадан 2 айга (сейрек) чейин создугат. Андан соң жөтөл басаңдайт, 
приступ сейрек кармап, жеңилирээк өтөт, оорулуу айыга баштайт. Оору 5тен 12 
жумага чейин созулат. Үч жашка чейин жана ден соолугу начар балдарда кээде 
бронхит, өпкөнүн сезгенүүсү коштойт. Айрым учурда дарт эрип жөтөлткөн 
приступсуз өтөт (айрыкча чоң кишилерде жана эмделген балдарда), бирок 
мындай оорулуулар оору таратат. Эгер бала тынбай жөтөлсө 
К. ж-дү өз убагында аныктоо үчүн врачка көрсөтүү зарыл. Оорулуу бала менен 
жолуккан 7 жашка чейинки балдарды андан бөлгөндөн кийин ал 14 күн, эгер 
оорулуу бала менен чогуу жүрсө (бөлүнбөсө) 25 күн балдар мекемесине алынбайт. 
Сыркоо баланы шаардык транспортто алып жүрүүгө болбойт. Оору башталгандан 
30 күнгө чейин жугуштуу деп эсептелет. 
Оорулуунун таза абада көп болушу дартты жеңилдетет: жайында күн бою, 
кышында абанын температурасы — 10°Сде 4—5 саат эшикте болуусу сунуш 
кылынат. Оорулуу жаткан бөлмөнү жакшылап шамалдатып туруу керек. Аны аз-
аздан, тез-тез (күнүнө 10 жолу) тамактандырат. Жагымдуу жана майдаланган 
тамак-аш (сорпо, үбөлөнгөн быштак, бышырылып эзилген жашылча, майда 
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тууралган эт жана башка) берилет. Кызыктуу оюн, оюнчуктарга алаксыган балада 
приступ аз болуп, жеңил өтөт. Ата-эне жөтөл кармаганда корккон кебетеси менен 
баланы чочутпай, өздөрүн токтоо кармоого тийиш; жаш баланы колго көтөрүп, 
чоңураагын отургузуп, жөтөл катуу кармаганда башын жөлөп туруу керек. 
Дарт айыкканча бала врачтын көзөмөлүндө болот. Оорулуу айыккандан кийин 
атайлап дезинфекциялоонун зарылдыгы жок, бөлмөнү желдетип, жакшылап 
жууп, тазалоо жетиштүү. К. ж-гө каршы эмдөө баланы андан сакташы ыктымал, 
эгер ооруп калса жеңил өтөт. 
КӨКҮРӨК (көөдөн) — дене тулкусунун жогорку бөлүгү. Ал көкүрөк 
омурткаларынан, 12 жуп кабыргадан жана алардын кемирчегинен, төш сөөгүнөн 
түзүлөт. 

  
Көкурөк клеткасы: 1, 3, 8, 9— кабыргалар; 
4, 7— кабырга кемирчектери; 2,5— төш 
сөөгү 6— чемирчек; 10— омурткалар. 
 
Төш сөөгү жалпак сөөк; үч бөлүктөн — сабы, денеси жана канжар сымал 
урчугунан турат. 
Кабырга узунунан келген ичке ийри сөөк. Ал кабырга сөөктөн жана кемирчектен 
турат. Кабыргалар арткы учу менен көкүрөк омурткаларына биригип турат. 
Кабыргалардын урчугу омурткалардын каптал урчуктары менен ашташып, дем 
алган учурда кабыргалардын көтөрүлүп жана төмөн түшүп турушун камсыз 
кылат. Жогорку беш кабырганын алдыңкы учтары төш сөөгү менен биригип, 
чыныгы же кара кабыргалар деп аталат. Кийинки 5 кабырга жалган же карчыга 
кабыргалары деп аталат да, алардын кемирчектери бири бири менен кошулуп 
кабырга жаасын же сүбөнү түзүп турат. Акыркы эки кабырганын учу бош болуп, 
курсак булчуңдарынын арасында жайланышат (жетим кабыргалар). 
К. көңдөйүнүн ичинде жүрөк, өпкө, кекиртек, кызыл өңгөч, кан тамырлар жана 
нерв талчалары жайгашат. К. көңдөйү төмөн жагынан боор эт менен ич 
көңдөйүнөн бөлүнүп турат: жогору жагы моюнга өтөт. К-түн формасы адамдын 
жынысына, дене түзүлүшүнө жана булчуңдардын өөрчүшүнө жараша ар кандай 
(жазы жана кыска, узун жана ичке) болушу мүмкүн. 
К-түн формасы кишинин ден соолугуна да жараша болот. Мисалы, итий менен 
ооруган баланын төш сөөгү алды жакты карай урчуюп чыгып, канаттуулардын 
төш сөөгүнө окшошуп кетет. Ал эми дем алууга тескери таасирин тийгизүүчү 
ооруларда (мисалы, эмфизема) К. челекке окшоп калышы мүмкүн.  
КӨЛМӨЛӨРДҮ САНИТАРИЯЛЫК КОРГОО — суу булактарын булгануу дан 
коргоого багытталган закон чыгаРУУчу, уюштуруучу жана санитария-техникалык 
системасы. К. с. к. 19-кылымдын 2-жарымында калк отурукташкан жерлерди 
көрктөндүрүү максатында суу менен камсыз кылуу, канализациянын 
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борбордоштурулган системасынын курулушу, өнөр жайдын өсүшүнө 
байланыштуу келип чыккан. К. с. к-до санитариялык коргоо зонасы түзүлөт: катуу 
тартиптеги зонада суу тосмосу жана суу жүргүч түтүк курулмалары жайгашкан 
аймак тосулуп, тегерете бак-дарак отургузуп, кароого алынып, бул аймакта 
курулуш иши жүргүзүлбөйт. 
К. с. к. боюнча Закондор улам өркүндөп, советтик жана чарбалык органдардын 
көлмөлөрдү булгоону азайтууга багытталган чараларды ишке ашырууда 
жоопкерчилигин көтөрүүдө. К. с. к. чаралары булганч сууларды аз чыгаруу, кайра 
тазалап пайдалануу жана уулуу заттардын ордуна зыянсыз продуктуларды 
колдонуу, таштандылардан баалуу заттарды алуу жана аны керекке жаратуу, 
өндүрүштүн технологиялык процесстерин жакшыртуу максатында атайын 
тазалоочу курулмаларды куруу, суу менен камсыз кылуучу булактардын 
айланасына санитариялык коргоо зонасын түзүү чоң мааниге ээ. К. Айлана-
чөйрөнү коргоо макаласын. 
КӨРҮҮ — көрүү органынын жана анализаторлорунун объектилерден чагылган 
жарыкты, шоолаларды баамдоо менен сырткы чөйрөнү кабыл алуусу, башкача 
айтканда. тышкы дүйнө жөнүндө информация алуу. Көрүү функциясын атайын 
клеткалар — фоторецепторлор өтөйт, алардын жарыкты сиңирүү касиети 
фоторецепция деп аталат. Жарык энергиясынын таасири астында алгачкы учурда 
аларда рецептордук потенциал, андан сала көздүн түбүндө жайгашкан 
нейрондордо козголуу болуп, алардан чыккан нерв импульстары мээге 
жеткирилет. К. татаал функциялар системасы; ага жарыкты сезүү, жарык 
спектрлерин (боёк түрүн) ажыратуу, көрүү курчтугу, көрүү айланасынын 
кенендиги, эки көз тең кирет. Көздүн сезгичтиги айланадагы жарыкка 
байланыштуу, караңгыда көрүү курчуйт, жарыкта — төмөндөйт. Бул өзгөчөлүк 
көрүүнүн ыңгайлануусу деп аталат. Ушуга байланыштуу түнкү К., күүгүмдө К., 
күндүзгү К. болуп айырмаланат. Айлананын жарыгы өзгөргөндө көздүн 
жарыктын боёк түрлөрүн (спектрлерин) сезгичтиги да өзгөрөт, себеби көздүн 
торчо кабыгында — колбочка жана таякча деп аталган фоторецепторлор бар. 
Колбочкалар торчо кабыктын ортосунда жайгашып, сары так деп аталат. 
Таякчалар анын четинде жайгашат. Сары так (колбочкалар топтолгон жер) даана, 
так көрүп, борбордук деп аталат. Колбочкалар жарыкты азыраак сезип, күндүзгү 
К-нү камсыздайт. Ал эми таякчалар жайгашкан четки К. анча даана көрсөтпөйт. 
Таякчалар жарыкты сезгич келип, күүгүмдө же түнкүсүн К-нү ишке ашырат. К-нүн 
жарыкка ыңгайланышы, көздүн сезгичтиги, көрүү пигменттеринин ажыраган 
санына, карек аркылуу жарык шооласынын өтүүсүнө, нервдердин сезгичтигине 
жараша болот. Колбочкалар жарыктын боёк түстөрүн (спектрлерин) ажыратууга 
адистештирилген. М. В. Ломоносовдун (1756), Г. Гельмгольцтун (1866) теориясы 
боюнча көрүү торчо кабыгы кызыл, жашыл, көк түстөрдү артыкча сезүүгө 
ылайыкталган. Жалпысынан жарык шооласы айтылган үч боёктуу түспөлдөн 
турат, демек, жарыктын ичинде кайсы түс көбүрөөк болсо ал өзүнүн 
адистештирилген элементине көбүрөөк сиңирилет да, натыйжада жарыктын боёк 
түстөрүн ажыратууга шарт түзүлөт. Эгерде айтылган 3 компоненттин бирөө 
тубаса жетишпесе же акырындап бузулса, андай адам ошол боёк түсүн көрбөйт. 
Бул илдет дальтонизм деп аталат. Буюмду даана же бүдөмүк К. жарыкты жана 
анын түстөрүн кабыл алууга байланыштуу. 
Адам өзүнүн бүткүл өмүрүн чөйрө менен байланышта өткөрөт. Организм менен 
чөйрөнү байланыштырууда көптөгөн сезгич органдардын (системалардын) 
арасынан көз (көрүү) биринчи орунда турат. Жарыкка байланышкан 
мейкиндиктеги кубулуштар, боёк түстөрү жана башка адамга абдан чоң 
канааттандырарлык сезим жаратат. Ошондуктан көздү сактоого ар бир киши 
аракет жасаш керек. Көздүн жакшы көрүүсүн сактоодо туура . жарык кылуу чоң 
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мааниге ээ. Үйдүн ичине күндүн жарыгы жакшы түшүү үчүн терезенин айнеги 
таза болуп, ачык түстөгү парда тагуу сунуш кылынат. Жасалма жарык кылуу үчүн 
түрдүү лампалар пайдаланылат. Лампанын жарыгы сол жактан келгендей 
орнотулат. Караңгыда, жүрүп бараткан транспортто, басып баратып окуган өтө 
зыян. Көзгө күч келтирип иштегендер 30—40 мин. сайын 10 минутадай көздү эс 
алдыруу керек. Телекөрсөтүүлөрдү караганда экрандан 2,5 м алыс отуруп, 
бөлмөнү бир аз жарык кылуу талапка ылайык. Боёк түстөрүнүн контрасттарын 
туура пайдалануу жакшы жана оң эмоциялык сезим түзөт. Көз чарчаганда жумуш 
өндүрүмдүүлүгү төмөндөп, көздү ар кыл ооруларга чалдыктырат. Көз тубаса 
начар болсо, аны өз убагында, көз айнек менен туура коррекциялоо зарыл. 
КӨТӨН ЧУЧУК — тамак сиңирүү системасынын акыркы бөлүгү. Кичине жамбаш 
чарасынын ичинде куймулчактын алдында жайгашкан. К. ч. куймулчак туштан 
башталып, арткы тешик аркылуу тышка ачылат, уз. 15—20 смге жетет. К. ч-тун 
узуну боюнча куймулчак жана чаткаяк иймектери жайгашкан, ошондой эле чара 
бөлүгү жана арткы тешик бөлүгү болуп бөлүнөт. К. ч-тун чара бөлүгүнүн 
жазылыгы 7,7 смге жетип, ампула деп аталат. Ампуланын ички бетинде 
туурасынан кеткен былжырлуу кабыкчанын үч бүктөмөсү бар. Ал эми арткы 
тешикке жакын жерде былжыр чел узунунан кеткен бүктөмөлөрдү түзөт да, 
алардын арасы чуңкурчалар менен ажырап турат. Былжыр челдин астында 
веналардын жакшы өөрчүгөн торчосу бар. Ошол веналардын сезгенип, кеңейип 
кетиши геморрой деп аталат. 
К. ч-тун капталы узунунан кеткен сырт жана тегерете жайгашкан ички булчуңдуу 
эки катмардан турат. Ички булчундуу катмардын арткы тешикке жакын жери 
жооноюп ички кыскычты түзөт, ал адамдын сезимине баш ийбейт. Ал эми скелет 
булчуңунан турган сырткы кыскыч адамдын сезимине баш ийип, анын эрки 
менен керектүү учурда ачылып, кайра жабылып турат. 
КРИЗ — оорулуунун абалынын кескин түрдө начарлашы, оорунун күтүлбөгөн 
жерден башталган пристубу. Ал гипертония оорусу, климакс мезгилинде, аба 
ырайы кескин өзгөргөндө, диета бузулганда, мээнин кээ бир ооруларында жана 
өтө чарчаганда жана башка болот. 
Гипертониялык К. гипертония оорусу менен жабыркаган оорулуулардын кан 
басымы кескин жогорулаганда болот. Анда баш катуу ооруп, айланат, уйку качат, 
оорулуу тердейт, жүрөгү тез кагып, ооруйт, кусат, алы кетет. Кээде оорулуунун 
башы айланып, өзүн начар сезип жүрө берет. Ал учурда врачка тезинен кайрылуу 
зарыл. 
Гипотониялык К. гипотония оорусу менен ооругандарда болот. Анда ал кетип, көз 
караңгылайт, кулагы убактылуу укпай калат, аба жетпей демигет, кан басым 
абдан төмөндөп, өңү бозорот, баш ооруйт. 
Мээдеги кан айлануу убактылуу бузулганда К. болушу мүмкүн. Анда баш ооруп, 
айланат, кусат, кол же бут чымырайт (уктайт), сүйлөө начарлайт. Бирок бул 
өзгөрүүлөр тез эле өтүп кетет. 
Вегетатив К-деринде артерия кан басымы туруктуу болбой өзгөрүлүп турат, 
жүрөк ооруп, дем кыстыгат, калчылдатат, тердетет. Кээде ич ооруйт, ич 
көпкөндөй сезилип, кекиртет, көңүл айланып, кустурат. 
К-ди врач гана дарылайт. Анда өзүн өзү дарылоо жарабайт. Себеби ар кайсы К-дин 
алгачкы белгилери окшош болгону менен дарылоосу ар башка. Ошондуктан К-
дин белгилери башталары менен врачты чакыруу зарыл. К-ге учураган оорулуу 
эмгек менен эс алууну айкалыштырып, негизги оорусунан өз убагында 
дарыланышы зарыл.  
КРИОТЕРАПИЯ — муздатуу менен дарыло. Мында төмөнкү температура менен 
ткань, орган же бүт организм муздатылат. 

 
www.bizdin.kg

393



Дарылоо максатында илгертен ооруган жерге муз же сууланган чүпүрөк 
басышкан. Тоңдурбай мелүүн муздатуу медицинада сезгенүү процесстерин, 
ооруну басаңдатуу жана кан токтотуу, шишикти таратуу максатында колдонулат. 
Анын таасиринен кан тамырлар тарып, кандын келиши азаят жана муздаган 
жерде зат алмашуу төмөндөйт. Муздакты өт баштыкчасы, карын, уйку бези 
сезгенгенде, аппендицитте, урунганда, сыныктарда, ошондой эле өпкөдөн, 
мурундан, ичеги-карындан кан кеткенде ал жерге басат же муздак жуткурат. 
Кыска мөөнөттүү операцияларда хлорэтилди чачыратып, ткандарды тоңдуруп, 
алардын сезгичтигин жоготот. 
КРОСС — табигый өңгүл-дөңгүл жерде спорттук чуркоо, лыжа тебүү же 
велосипед, автомобиль, мотоцикл менен жарышуу. Түз эмес жерде жүгүрүү 
адамдын турмушунда эзелтеден бери эле колдонулуп келген. Атайы мелдештер 
да уюштурулган. Жүгүрүүдөгү маршруттун тез-тез алмашып турушу эмоциялык 
жакшы сезимдердин пайда болушуна жардам берет. Мындан тышкары край 
таануу максатында колдонсо да болот. Жүгүрүү үчүн абасы таза, токойлуу, сууга 
жакын жерлерди тандап алуу жакшы натыйжаларды берет. К-тук жүгүрүүлөр 
бардык жаштагы кишилерге пайдалуу. Алар ден соолукту чыңдоого, өзгөчө 
жүрөк-кан тамыр, дем алуу системаларынын иштеринин жакшырышына алып 
келет. К. активдүү эс алуу каражатына кирет. 
КРУП — колконун жабыркашы. К. көбүнчө балдарда, айрыкча 1 жаштан 5 жашка 
чейин болот. Чыныгы жана жалган К. деп айырмаланат. К-та коконун былжыр 
чели сезгенип, шишийт. Дем алганда сезгенген былжыр чел дүүлүгүп, булчуңдары 
жыйрылат да, коко ичкерип, дем кыстыгат, үн байламталары сезгенгендиктен үн 
каргылданып, какылдап жөтөлөт. 
Чыныгы К. кептөөр менен ооруганда болот. Үн кырылдап бара-бара чыкпай калат, 
ал эми бир жумадан кийин дем алуу бузулат. Дем алганы алыстан угулуп, дем 
кыстыгып, бала көгөрө баштайт, туйлайт, алы кетип, жүрөк иши начарлайт, 
эгерде өз убагында жардам көрсөтүлбөсө, өмүргө коркунуч туулат. 
Жалган К. грипп, сасык тумоо, кызамык, скарлатина, суу чечек, стоматитте 
болушу мүмкүн. Кээде К. бул оорулардын биринчи белгиси болот. Кептөөрдөн 
болгон К-тан айырмасы дем алуу күтүлбөгөн жерден начарлайт. Көбүнчө бала 
сопсоо эле жатып, түн ичинде ойгонот, жөтөлөт, деми кыстыгат. Жалган К-та үн 
бузулбайт, дем кыстыгуу бат тарайт же бир нече саатка созулат. Приступ кийинки 
суткада кайталанышы мүмкүн. К. байкалары менен медициналык тез жардам 
чакыруу зарыл. Врач келгенче бөлмөгө таза аба киргизип, жылуу суюктук ичирип, 
бутун жылуу ваннага салып, кекиртектин тушуна жана көкүрөгүнө горчичник 
коюу керек". Чоңураак балага сода эритмесинин буусу менен (1 л сууга 1 чай 
кашык ичилүүчү сода) ингаляция жасаган оң. 
К-та сөзсүз ооруканага жаткыруу керек, себеби приступ кайталанышы мүмкүн. К., 
ошондой эле Ларингит макаласын. 
КУЛАК — уктуруучу жана тең салмактуулукту сактоочу орган. Ал үч бөлүмдөн: 
сырткы, ортоңку жана ички К-тан турат. 
Сырткы К. кулак калканынан жана сырткы угуу өткөөлүнөн турат. Угуу өткөөлү 
тереңдеп чыкый сөөгүнө кирет. Анын узундугу 2,5 см-келип, кемирчек жана сөөк 
бөлүгүнөн турат. Сырткы угуу түтүгүнүн ички бети тери менен капталган. Ал 
териде майда түктөр жана кулку бөлүп чыгаруучу бездер бар. Сырткы угуу 
өткөөлүнүн түбүндө чың керилип турган жаргагы — тарсылдак жайгашкан. Ал 
сырткы К-ты ортоңку К-тан бөлүп турат. К. калканы жумшак жана жука 
кемирчектен турат да, сыртынан тери менен капталган. Ал түзүлүшү боюнча бир 
топ жылга кырчадан, ойдуңча жана дөңчөлөрдөн турат. К. калканы абадагы үн 
толкундарын тосуп алып, сырткы угуу өткөөлүн карай жиберет. Үн толкундары 
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угуу өткөөлүнүн түбүндөгү керилип турган тарсылдак жаргакка барып урунуп, 
аны дирилдетип кыймылга келтирет. 
 

 
Кулак: 1—кулак калканы; 2—сырткы 
угуу өткөөлү. 3—балкача; 4— 
дөшүчө; 5— жарым тегерек канал; 
6— үзөңгүчө; 7— үлүлдүн бөсогосу; 
8— үлүл; 9— евстахий түтүгү; 10— 
тарсылдак көңдөйү; 11— тарсылдак. 
 
Ошентип, үн толкундары канчалык бийик болсо, тарсылдак жаргак ошончолук 
бачым дирилдейт. 
Ортоңку К. тарсылдактын арт жагында болот. Ал тарсылдак көңдөйүнөн жана 
бири-бири менен муундар аркылуу байланышкан үч кичине сөөктөн турат. 
Тарсылдак көңдөйүнүн ички көлөмү 1 см3 келип, былжырлуу кабык менен 
капталган. Тарсылдак көңдөйү өзүнүн алдыңкы керегесиндеги ичке түтүк 
(евстахий түтүгү) аркылуу кулкун менен туташат. Ошондуктан ушул ичке түтүк 
аркылуу кулкундан тарсылдак көңдөйүнө дайыма аба кирип, анын ичиндеги 
басымды сырткы басым менен теңдештирип турат. Кишинин тамагы ооруганда 
ушул эле ичке түтүк аркылуу жугуштуу микробдор тарсылдак көңдөйүнө өтүп, 
ортоңку кулакты оорутат, ал турсун ириңдетип да жиберет. 
Тарсылдак жаргактын арт жагындагы тарсылдак көңдөйүнүн ичинде уктургуч 
сөөкчөлөр — балкача, дөшүчө жана үзөңгүчө жайгашкан. Балкача тарсылдак 
менен жалгашкан, ал эми үзөңгүчө болсо сүйрү көзөнөктү кымтып туруучу 
чоюлма жаргакка келип такалат. Ал эми ал сүйрү көзөнөктүн ары жагында ички 
кулак орун алат. Тарсылдак жаргактын дирилдөөлөрү балкача, дөшүчө жана 
үзөңгүчө аркылуу сүйрү көзөнөктүн жаргагына өтөт. Ушул уктургуч сөөктөрдүн 
таасиринде үн толкундарынын агымы азаят, бирок күчү көбөйөт. 
Ички К-тын түзүлүшү эң татаал. Ал баш сөөктүн ичине кирип турган чыкый 
сөөгүнүн тереңинен орун алган. 
Ички кулак көңдөйлөр менен ийри-буйру түтүктөрдүн кошундусунан турат. Алар 
сыртынан сөөк, ал эми ичинен жаргактуу лабиринт аркылуу ажырайт. Бул эки 
лабиринттин ичи лимфа суюктугу менен толгон. Ички кулак өзүнүн аткарган 
милдетине жараша эки бөлүктөн турат. Анын уктуруучу бөлүгү эки жарым эсе 
оролуп, кадимки эле үлүлдү элестетет. Анда кишинин тең салмактуулугун 
сактоочу вестибуль аппараты жайгашкан. Ал далисчеден жана үч жарым 
түтүкчөдөн турат. 
Үн уктургуч сөөктөрдүн толкуну ички жана ортоңку К-ты бөлүп, сүйрү көзөнөктү 
жаап турган жаргакка урунат. Ал эми бул жаргактын толкуну акыры ички 
кулакты толтуруп турган лимфа суюктугуна өтөт. Ал суюктук кыймылдап, толкуй 
баштайт. Толкуган суюктук үлүлдүн ичинде жайгашкан кабыл алуучу 
рецепторлорду дүүлүктүрөт. Үлүлдүн ички түтүгүн узата бойлоп жаргак тосмо 
өтөт. Ал тосмо түтүктү эки кабатка бөлөт. Тосмонун бир бөлүгү кадимки кыл 
сыяктуу керилген ар кандай узундуктагы ички талчалардан турат. Алардын саны 
болжол менен 24 миңге жетет. Эң узун талчалар үлүлдүн чокусунда болот. 
Үлүлдүн түбүн карай ылдыйлаган сайын талчалар улам кыскара берет. 
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Талчаларга толкунду кабыл алуучу (сездиргич) клеткалар — уктургуч 
рецепторлор таянат. Үлүлдү толтуруп турган суюктуктун толкушу кабыл алуучу 
клеткаларды дүүлүктүрөт. Бул дүүлүгүүлөрдүн таасири астында кабыл алуучу 
рецепторлордо туюнуулар пайда болот. Андан ары ал туюнуулар уктургуч нерв 
аркылуу мээдеги угуу борборуна жетет (к. Угуу макаласын). 
К-тын ар кандай бөлүгүнүн сезгенүүлөрү убактылуу же такыр укпай калууга алып 
келет. Мурундун жана мурун-алкымдын ооруларында евстахий түтүгү сезгенип, 
натыйжада тарсылдак көңдөйүнө абанын кирүүсү кыйындайт да, үндүн өтүшү 
бузулат. Евстахий түтүгүнүн узакка сезгенүүсүнөн ортоңку кулакта жабышуу 
жана тырык пайда болуп, каңырыш угууга алып келет. Ошондуктан мурун-
алкымдын сезгенүүсүндө же өнөкөт мурун бүтүүдө сөзсүз врачка көрүнүү зарыл. 
Бул бала кезде өзгөчө мааниге ээ. Балдардын угуусун көбүнчө аденоиддер 
начарлатат. Кээде баштын урунуусунан, баш сөөгүнүн жабыркоосунан, мээ 
кабыгынын сезгенүүсүнөн (менингит) же мээ кан тамырларынын склерозунан 
угуу бузулат. 
Угуу өткөөлүнүн бузулуусунда, мисалы, кулку толуп, такыр бүтөп 
каңырыштанышы мүмкүн, бирок кулкуну тазалагандан кийин угуу калыбына 
келет. Кулактын ичине кокусунан бөтөн заттар — курт-кумурска кирип кетет же 
кулакты тазалаган кебездин үзүндүсү жана башка калып калышы мүмкүн (к. 
Бөтөн нерсе). 
Дүлөй болуп калуу көбүнчө ортоңку кулактын сезгенүүсүнөн (к. Отит) угуу 
нервдери жапа чеккенде болот. Кулактын өнөкөт ооруларында (ириңдүү жана 
ириңсиз) угууну сактоо же жакшыртуу үчүн узакка дарылоо талап кылынат. 
Жугуштуу ооруларда ортоңку К. эле эмес, ички К., угуу нервдери же угуу борбору 
жапа чегиши мүмкүн. Бул бала кичине кезинде, айрыкча тили чыга электе же 
жаңыдан сүйлөй баштаганда (угуу бузулса тили кеч чыгат) опурталдуу. Башты 
уруп алганда (айрыкча балдар) мээ жеңил чайкалса деле кээде дүлөй болуп 
калышы мүмкүн. Ошондуктан өз убагында жана туура дарылануу зарыл. 
Караманча дүлөйлүктү (же дүлөйдудуктукту) дарылоо кыйын. Дарылоого 
карабай дүлөй же каңырыш уккан балдарды дүлөйлөр же дүлөй-дудуктар үчүн 
атайын балдар мекемелерине жайгаштыруу керек. Капысынан дүлөй болгондо 
атайын уктуруу көнүгүүлөрүн жасоо жардам берет. 
Кесипке байланыштуу укпай калуу адатта өндүрүштүк ызы-чуунун жана 
термелүүлөрдүн (дирилдөө) таасиринен пайда болот. Муну алдын алууда 
технологиялык процесстеги ызы-чуу менен термелүүлөрдү азайтуучу чаралар 
айрыкча мааниге ээ. Кулагынын угуусу төмөндөп бараткан киши андан ары күчөп 
кетпес үчүн ызы-чуусуз ишке өтүүсү талап кылынат. Дарылоо жардам бербей К. 
таптакыр укпай калса угузуучу аппараттар колдонулат. 
КУЛАК ЖАНЫНДАГЫ БЕЗ, к. Шилекей бездери. 
КУЛАК ЧУУЛДОО. Дени соо киши ызы-чуу жок жерде деле К. ч-ну сезиши мүмкүн, 
бул ички кулакты кан менен жабдуучу майда кан тамырларда кандын 
жылышынын угулушу (физиологиялык К. ч.). Ооруга байланыштуу К. ч-го 
(патологиялык К. ч.) угузуучу нервге кандын бирдей эмес келиши же ички жана 
ортоңку кулактын оорусу, коргошун, мышьяк, сымап, алкоголь, никотин менен 
өнөкөт уулануу, гипертония оорулары, гипотония жана башка себеп болот. Кулак 
чуулдаганда начар угат, угуу начарлаган сайын кулак катуу чуулдайт. Бирок, 
дүлөй болуп калганда К. ч. басылып калат. Психикалык козголуулардагы артерия 
басымынын өзгөрүшү, өтө чарчоо аны күчөтөт. Кээде кош бойлууларда, ошондой 
эле климакс мезгилинде да болот. Ал кулак жана жүрөк-кан тамыр ооруларынын 
эң алгачкы белгилеринин бири болгондуктан К. ч. башталганда врачка кайрылуу 
керек. Кош бойлуулар кулагы чуулдашын байкары менен аялдар 
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консультациясына кайрылганы оң. Себеби бул артерия басымынын өзгөрүшүнүн 
жана талгактын алгачкы белгиси болуп эсептелет (к. Талгак).  
КУЛГУУ көбүнчө эмчектеги балдарда байкалат; демейде бала эмээр замат, чанда 
2—3 саат өткөндөн кийин кулгуйт. К-нун кусуудан айырмасы баланын абалы 
начарлабайт, көңүлү ачык болот, ал эми кускандан кийин баланын алы кетип, өңү 
кубарат. К-да сүт бир аз ирип же ирибей эле чыгат. Көбүнчө баланы ашыкча 
эмизүүдөн, эмчек эмгенде абаны көп жутуп алуудан болот. Бул шашып эмген 
балдарда, ошондой эле эненин сүтү көп болгондо байкалат. Бул учурда баланы 
эмизер замат жаткырбай, тикесинен кармап туруп, жуткан желди жана ашыкча 
сүттү кулгугандан кийин жаткырган оң. Баланы эмизер замат жалаягын 
алмаштырууга болбойт. Эгерде бала чанда кулгуса эч кандай тынчсыздануунун 
кереги жок. Ал эми бала тез-тез кулгуса врачка кайрылуу керек. Тез-тез көптөн К. 
оорунун белгиси болуп эсептелет. К., ошондой эле Эмчектеги бала макаласын. 
КУЛКУ — теринин май бездери бөлүп чыгарган заттан жана теринин өлүк 
клеткаларынан турган өзгөчө кошулма. Сырткы угуу өткөөлү ичке жана ийри 
болуп, анын капталын цемент жана ун чаңдары жана башка дүүлүктүргөндө К. 
чогулат. Адегенде жумшак болуп, бара-бара катууланат. Ал саргыч же күрөң түстө 
болот. Эгерде К. өтө көп чогулуп, угуу жолун бүтөп калса, жакшы укпай калат 
жана кулакта өз үнү жаңырат. Бул кулакка суу киргенде же кулакты ширеңке 
менен чукуганда капысынан болот. Эгерде К. угуу өткөөлүнүн капталын жана 
тарсылдакты кысса жөтөлүп, кулагы чуулдап, башы айланышы мүмкүн. Мындай 
учурда врачка кайрылуу керек. Чогулган К-ну адегенде жумшартып, анан 
тазалайт. Мында К. көөп, угуу абдан начарлайт. Андан коркпоо керек. К-ну өз 
алдынча чукулап алып таштоого аракеттенүү жарабайт, себеби тарсылдакты 
жана сырткы угуу өткөөлүн жабыркатып алуу мүмкүн.  
КУ-ЛИХОРАДКАСЫ — ысытма жана өпкөнүн жабыркашы менен коштолуучу 
катуу кармама жугуштуу оору. К-лнын козгогучу — Бернет риккетсиясы (к. 
Риккетсиоздор) чөйрө таасирине туруктуу. Бул оорунун козгогучу кенелерде, 
жапайы сүт эмүүчүлөрдө, куштарда мителик кылат. Малга (уй, кой, эчки) кене 
жугузуп, козгогуч сүт, заара, заң жана башка менен бөлүнүп турат. Кишиге 
риккетсия менен булганган аба жана чаң менен дем алганда, булганган саман 
жана чөптү колдонгондо, булганган сүт жана андан жасалган азыкты 
пайдаланганда жугат. Оорулуу малды багууда жана союуда, ветеринариялык 
жардам көрсөтүүдө, айрыкча төлдөтүү учурунда теринин тытылган, чийилген 
жери аркылуу жугушу мүмкүн. Кене чакканда жана оорулуу кишиден жуккан 
учурлар өтө аз кезигет. Киши организминде риккетсия 1—4 жума оорунун эч 
кандай белгисин пайда кылбай жашайт (инкубациялык мезгил). Оору капысынан 
башталып, дене 2 жумага чейин абдан ысыйт (39—40°), андан кийин температура 
төмөндөй баштайт, калчылдап чыгат. Баш, булчуң (айрыкча бел, балтыр) ооруйт, 
алы кетип, уйку качат. Кээде көңүлү айныйт, кусат, айрыкча балдардын мурду 
канайт, өпкө жабыркап кургак, кээде какырыктуу жөтөлөт. Ооруканада Дарылайт. 
Алдын алууда ылаңдуу мал менен, мал продуктусун иштетүүчү өнөр жайда 
иштегендер өздүк гигиенаны сактап жана атайын кийим (резина кол кап, 
алжапкыч же халат, резина өтүк) кийип иштөө керек. Оорулуу малдын сүтүн 
кайнатып ичүү сунуш кылынат. Мал продуктуларын иштетүүчү өнөр жайда 
иштегендер эмдөөдөн өтүп турат (к. Эмдөө).  
КУЛКУН (жуткуч) — тамак сиңирүү жана дем алуу органдарынын башталышы. К. 
ооз, мурун, көмөкөй жана ортоңку кулак менен байланышып турат. Жуткуч ооз, 
мурун жана көмөкөйдүн артында баш сөөгүнүн төмөнкү бетинен тартып, VI моюн 
омурткасынын тушуна чейин созулат. К. ичи кенен, арттан алдыга карай 
жалпагыраак көңдөй түтүккө окшоп, кызыл өңгөчкө өтө бергенде ичкерип кетет. 
К-дун үстүңкү, алдыңкы, арткы, оң жана сол капталдары бар. К. кайсы 
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органдардын артында жайгашканына карата үч бөлүккө (мурун-жуткуч, ооз-
жуткуч, көмөкөй-жуткуч) бөлүнөт. 
Мурун-жуткучтун бети баш сөөктөргө жабышып, абаны өткөрүүгө ылайыкталып, 
керегеси бири бирине тийбеген көңдөйчөнү түзөт. Мурун -жуткучтун алдыңкы 
бети сүйрү тешикхоандар аркылуу мурун менен байланышкан. Оң жана сол 
капталдарында воронкага окшогон угуу түтүгүнүн тешиги бар. Мурун-жуткучтун 
үстүңкү жана арткы бетинин, угуу түтүгүнүн тешиктеринин ортосунда, 
былжырлуу кабыкчанын ичинде бадам сымал без жайгашкан. 
Ооз-жуткуч жумшак таңдайдан башталып, ооз көңдөйүнөн көмөкөй аркылуу 
бөлүнүп турат. 
 

  
Кулкундун схемалык көрсөтүлүшү 
(жара кесилген): 1— мурун-кулкун; 2—
кулкундун ооз бөлүгү; 3— кулкундун 
көмөкөй бөлүгү. 
 
Ооз-жуткуч кызматы боюнча тамак сиңирүү жана дем алуу органдарына 
тиешелүү. Жуткан мезгилде жумшак таңдай горизонталь абалга келип, мурун-
жуткучту ооз-жуткучтан бөлсө, ал эми тилдин түбү жана коко жапкыч кокону 
жабат да, тамак-аштын жутулган бөлүкчөлөрү кызыл өңгөчкө өтөт. Жутпай 
турган мезгилде жумшак тандай төмөн карай салаңдап мурун-жуткучту ооз-
жуткуч менен кошот да, коко жапкыч жогору көтөрүлүп, мурун менен дем алган 
аба өтөт. 
Көмөкөй-жуткуч көмөкөйдүн артында жайланышып, төмөнкү бөлүгү жутпаган 
учурда астыңкы жана арткы беттери бири бирине тийишип турат. К-дун 
булчуңдуу катмары кеңейтүүчү жана кысуучу булчуңдардан турат. Булар жутарда 
жуткучту көтөрүп кеңейтип, тамак-аштын жутууга даярдалган бөлүкчөсүн 
өткөрөт. Жогорку, ортоңку жана төмөнкү кысуучу булчуңдар жуткан мезгилде 
тамакты жогору жактан ылдый карай сыгып, кызыл өңгөчкө түртүп жиберип 
турат. 
К-дун көңдөйү мурун, мурундун кошумча кобулдары (к. Мурун, Мурундун кошумча 
кобулдары) менен бирге үн резонатору болуп эсептелет (к. Үн); мында үн 
жогорулайт, өзгөчө тембр пайда болот. Ар кандай оорулардын (мисалы, ангина, 
аденоид, кептөөр, фарингит, шишик жана башка) кесепетинен К-дун кызматы 
бузулганда дем алуу жана жутуу кыйындайт, ошондой эле сүйлөө бузулат (к. 
Мурдунан сүйлөө). К-га бөтөн нерсе тыгылып калышы да өтө коркунучтуу. 
КУРОРТОЛОГИЯ — медицинанын табигый дарылоо факторлорду, алардын 
организмге тийгизген таасирин, дарылоо-алдын алуу максатта колдонуу 
ыкмаларын изилдөөчү жана санаторий курорт мекемелеринин социалдык 
гигиеналык шарттарын иштеп чыгуучу бөлүгү. К-га бальнеология, 
бальнеотерапия, климат менен дарылоо кирет. К. медицинанын ар кайсы 
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тармактары (физиотерапия, физиология, гигиена жана башка) менен тыгыз 
байланыштуу. 
КУРУШТУРМА ЗАТТАР былжыр челдеги сезгенүү процессин азайтып, ооруну 
басаңдатат. К. з-ды былжыр челдерге таасир эткенде белокторду чөктүрүп, 
былжыр челдин үстүңкү катмарын катырат. Анын натыйжасында пайда болгон 
катуу белоктуу чел ткань менен сезгич нерв талчаларын түрдүү дүүлүктүргүч 
заттардын таасиринен сактайт. К. з. өсүмдүк тектүү жана органикалык эмес болуп 
эки топко бөлүнөт. Биринчи тобуна танин жана танинге окшош заттар кирет. 
Алар көп өсүмдүктөрдө (чай, эмен жана башка) болот. Таниндин эритмеси жана 
эмендин маңызы ооз көңдөйүнүн былжыр чели сезгенгенде чайкоого, түрдүү 
жараларга сыйпоого колдонулат. Экинчи тобуна ксероформ, дерматол, алюминий 
калийлүү ачык таш жана башка кирет. Алар сыртынан сыйпоого дары майы, эң 
майда күкүм түрүндө же чайкоого, жууганга колдонулат.  
КУСТУРМА ДАРЫЛАР — кусууну пайда кылуучу заттар. К. д. мээдеги кусуу 
борборуна түздөн-түз таасир этүүчү (мисалы, апоморфин) жана карындын 
былжыр челин дүүлүктүрүп, кусуу борборун рефлекс жолу менен козгоочу 
(термопсис жана башка) болуп бөлүнөт. Ал ууланууну, аракечтикти дарылоодо 
колдонулат. Апоморфинди тери алдына сайып, андан кийин ичкилик бергенде 
оорулуу кусат. Бир нече жолу апоморфинди ичкилик менен коштоп бергенден 
кийин оорулууда ичкиликке туруктуу терс рефлекс пайда болот. 
КУСУУ — ооз (чанда мурун) аркылуу карындын ичиндегилерди эрксизден 
чыгаруу; организмдин карынга бөтөн нерселер, сапатсыз тамак-аш жана ар 
кандай уу зат түшүп, анын былжыр челин дүүлүктүргөндө болуучу коргонуу-
ыңгайлануу реакциясы. К. карындын жана ички органдардын, борбордук жана 
четки нерв системасынын дүүлүгүүсү же оорусунда байкалат; ошондой эле кош 
бойлуулар да кусат (к. Талгак). Карындын кээ бир ооруларында (мисалы, жара 
оорусу, гастрит) кусардан мурда окшуйт (к. Окшуу). Кускандан кийин оорулуу 
өзүн жеңил сезип калат. Башка органдар (жүрөк, өт баштыгы, сокур ичеги жана 
башка) жабыркап, карынга рефлекстик таасир эткенде да кусат. 
К. баш травмасы — мээ чайкалышында жана шишигинде, мээнин кан 
айлануусунун бузулушунун белгиси болушу да мүмкүн. Катуу оорулуулардын 
жана эсинен тангандардын кусундусу дем алуу жолуна кетип калбасын үчүн 
оорулууга жакшы көз салуу керек. К. убагында оорулууну отургузуп же башын 
ылдый кылып кырынан жаткырат. Эгерде оорулуу чалкасынан жатса кусуп 
бүткөнгө чейин башын капталына буруп, ошол абалда кармап туруу зарыл. 
Кускандан кийин оозун чайкатып, алы жок оорулуунун оозун ным чүпүрөк менен 
тазалап коёт. Кан аралаш кусса карын тушуна муздак коюп, оорулууну 
тынчтандырып, тезинен врач чакыруу зарыл. 
Кээ бир тамак же дарыны ичкенден кийин кусса аны андан ары колдонуу 
токтотулат. Эгерде эч себепсиз кусса врачка кайрылуу керек.  
КУТУРМА — вирус пайда кылып, борбордук нерв системасын жабыркатуучу 
катуу кармаган жугуштуу оору. К. айыкпас дарт, дүйнө жүзүндөгү белгилүү 
жугуштуу оорулардын өтө коркунучтуусу. Жаратылышта К. менен айрыкча 
жырткыч айбанаттар (карышкыр, түлкү, чөө, жолборс, илбирс, кашкулак, жапайы 
ит, мышык жана башка) жана үй жаныбарлары (ит, мышык, кой, жылкы жана 
бодо мал) ылаңдайт. Кишиге, айбандарга бул ооруну аны менен ооруган 
жаныбарлар жугузат. Кутурган жаныбарлардын шилекейиндеги вирус 
жараланган тери аркылуу организмге кирип, нерв талчалары менен мээге, 
жүлүнгө барып көбөйүп топтоло баштайт. Вирус шилекей менен оорунун 
белгилери башталарга 8 —10 күн калганда эле сыртка бөлүнүп чыга баштайт. 
Мындай жаныбарлар оорунун белгилери пайда боло электе эле жугуштуу болуп 
калат. К. менен ооруган жаныбарлар тынчсызданып, басыгы өзгөрүлөт, шилекейи 
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агат, жинденет, тамак жебей, суу ичпей калат, жыгачтарды, чүпүрөктү жей 
баштайт. Андан кийин тырышып, шал болот, акыры өлөт. 
К-нын вирусу жалаң эле оорулуу жаныбар каап, булчуңга тиштери кирип жарадар 
болгондо гана жукпастан, шилекей чачыраганда көз, мурун, ооз, тери аркылуу 
дагы жугушу мүмкүн. Вирус чөйрөнүн түрдүү терс шарттарына, айрыкча төмөнкү 
температурага туруктуу келет (мисалы, чириген мээде 8 айга чейин жашай 
берет). Ошондуктан талаада К-дан өлгөн айбандардын (мээси сакталган) тарпы, 
чириген таштандылары коркунучтуу. 
К-нын жашыруун мезгили көбүнчө 1 — 3 айга, кээде 10 күндөн 1 жылга чейин 
созулушу мүмкүн. Жашыруун мезгилдин узактыгы организмге жуккан (кирген) 
вирустун санына, дененин жараланган жерине, жарааттын көлөмүнө, 
тереңдигине, адамдын жашына, тиштеген жаныбардын түрүнө байланыштуу 
болот. Кутурган жаныбар кишинин башына (башкача айтканда. мээге) жакын 
жерин тиштесе жашыруун мезгил кыска болот. 
Оорунун алгачкы белгилери жарадар болгон (тиш кирген) жерде башталат. Ал 
жер кычышып, сыздап, сайгылашып ооруй баштайт, киши өзүнөн-өзү чочугансып, 
элеңдеп, капаланып, кайгырып, үшкүрүп, тынчсызданат, уйкусу качат. Мындай 
абал 1 — 3 күн созулат. Андан ары оорулуу өтө сезгич болуп, коркуу сезими пайда 
болот, ал эми сууну көргөндө же ичүүгө аракет кылганда коркуу сезими 
(гидрофобия) күчөп, калтырап титиреп, демигет. Бул белгилер суунун аккан үнүн 
же анын атын укканда дагы күчөйт. Титирөөнү, калтыроону абанын, шамалдын 
кыймылы дагы күчөтөт. Күндүн, электрдин жарыгы, катуу дабыш, сүйлөө, жөтөл, 
оорулууну кармалоо, бетине карай үйлөө жана башка майда кыймылдар 
кезектеги приступту тездетет. Оорулуу көбүнчө тердейт, шилекейин жута 
албагандыктан агып турат, улам-улам түкүрүнө берет. Бул белгилерге түрдүү 
галлюцинациялар кошулат (көзгө коркунучтуу нерселер көрүнүп, түрдүү үндөр 
угулат). Кээде ага түрдүү агрессивдүү кыймылдар (капысынан секирүүгө, качууга 
умтулуу, кыйратуу, тытынуу, өзүн-өзү жулмалоо жана башка) кошулат. Оору өтө 
күчөгөндө дем алуу органдары шал болуп, жүрөк, дем алуу токтоп, оорулуу өлөт. 
Алдын алуу үчүн К-га каршы эмдөө жүргүзүлөт. Ит капканда же башка 
айбандардан жарадар болгондо ошол замат врачка кайрылуу зарыл. Тилекке 
каршы кээ бир адамдар айрыкча элетте жашагандар, талаа жумушунда жүргөндөр 
айыкпас, коркунучтуу дарт экенине түшүнүшпөйт, анын өзгөчөлүктөрүнө маани 
беришпейт. Ошондуктан аларды ит, мышык тиштеп же тытып алганда, шилекейи 
менен булганганда көп көңүл бурушпайт. Анын натыйжасында К. оорусу көбүнчө 
балдарда, жаш өспүрүмдөрдө кезигет. 
К. менен күрөшүүдө жолбун, ээсиз иттерди, мышыктарды жок кылуу, ошондой 
эле үй жаныбарларын өз убагында ветеринария мекемелерине каттатып, бул 
ооруга каршы эмдеп туруу керек. Эгерде киши талаада жүргөндө же үйдө болсун 
жаныбарлардан жапа чегип, кырсыкка учураса ошол замат, сөзсүз медициналык 
жардамга кайрылуусу зарыл. 
КУУШ ЖАМБАШ ЧАРАСЫ, к. Жамбаш чарасы. 
КУШ, КУШ ЭТИ — үй канаттууларынан тамакка маанилүүсү — тоок, каз, өрдөк, 
күрп; жапайы канаттуулардан — чил, кара кур, кыргоол, керең кур, жапайы 
өрдөктөр жана башка Куш этинде 20%ке жакын белок бар, кой, уй жана чочко 
майына салыштырганда майы сиңимдүү. Минералдык заттардын өлчөмү мал 
этиндегидей эле. Куш этинде В1, В2, РР витаминдери бар. 
Мүнөздөп тамактанууда балапан, тоок, күрп этинен даярдалган тамакаш 
пайдаланылат. Каз, өрдөктүн этинде майы көп, сиңимдүүлүгү начар болгондуктан 
алар мүнөздөп тамактанууда колдонулбайт.  
КУЯҢ (радикулит) — четки нерв системасынын жүлүн дүмүрчөктөрүн 
жабыркатуучу оору. Көбүнчө катуу кармап, өнөкөт түрүнө өтөт. Дүмүрчөктөр 

 
www.bizdin.kg

400



сезгич (арткы дүмүрчөктөр) жана кыймылдаткыч (алдыңкы дүмүрчөктөр) нерв 
талчаларынан турат. Арткы дүмүрчөктөр жабыркаганда оорутат, алдыңкы 
дүмүрчөктөр жабыркаганда ал жабыркаган нерв жипчелер, нервдештирген 
булчуңдар бошоңдоп, кичиреет. 
К-ды көбүнчө остеохондроз — сөөктүн нерв дүмүрчөктөрү өтүүчү тешиктерди 
тарытуучу омуртканын оорусу пайда кылат. Ошондуктан чукул кыймыл жасоо, 
оор нерсе көтөрүү, травма, үшүп калуу жана башкаларда жүлүн дүмүрчөктөрү 
кысылып калуусу мүмкүн. Жабыркаган жерине жараша: бел-куймулчак, моюн, 
моюн-ийин жана көкүрөк К-ы болуп бөлүнөт. Бел К-ында (көп кездешет) бел 
катуу ооруйт (люмбаго же сайгылашат), такай ооруп жана булчуңдар 
жыйрылгандан ыңгайына карай (башкача айтканда. оорутпагыдай) кыйшаят, бул 
омуртканын кыйшаюусуна жана оорунун күчөшүнө түрткү берет (ошондуктан 
врач түз тактайга жатууну сунуш кылат). Мындай К-да куймулчак омурткасы да 
жабыркап, бел-куймулчак К-ына (же ишиас) өтөт да, жоон санга, шыйракка, бут 
кетменине берилет. Бейтап эңкейип же бир жагына кыйшайып басат. М о ю н 
жана и й и н К-ында көк желке моюн, далы, ийин ооруйт. К ө к ү р ө к К-ы 
көкүрөктү оорутуп, терең дем алганда, жөтөлгөндө күчөйт. 
К-ды дарылоо үчүн анын себептерин жок кылуу керек. Ооруну басуучу 
каражаттар менен катар физиотерапиялык процедуралар, айыктыруучу 
гимнастика жана башка колдонулат. Жалаң оорутпоочу каражаттарды, жылуулук 
процедураларын жана башка колдонуу ооруну убактылуу гана басат. К-дын 
алдын алууда тиешелүү булчуңдарды чыңдоого арналган айыктыруучу 
гимнастика, физкультура жана спортко катышуу, организмди чыңдоо чоң 
мааниге ээ. 
КҮЙДҮРГҮ — кишиге малдан жугуучу катуу кармама жугуштуу оору. Көбүнчө 
терини, ичеги-карынды, өпкөнү жабыркатат. Ооруну таякчага окшогон микроб 
козгойт. Ал спора жана капсула түзгөндүктөн айлана-чөйрөнүн терс шарттарына 
абдан туруктуу келип, көп жылдар (20—ЗОдан ашык) жашайт. Көбүнчө бодо мал, 
кой, эчки, чочко, төө жана башка ылаңдайт. К. менен мал чарбасында жана эт, 
тери, жүн даярдоочу өндүрүштөрдө иштеген кишилер ылаңдаган малды союп, 
терисин сыйрып же жүнүн кыркып, жууп жатканда жугузуп алышат. Ылаңдаган 
малдан анын козгогучтары сийдик, заң, кан жана башка менен бөлүнүп чыгып 
жерди, чөп-чарды, сууну, тегеректеги буюмдарды булгайт. Кишиге бациллалар 
көбүнчө тери, кээде ооз, мурун жана көз аркылуу жугат. Алардын организмге 
кирген жолдоруна карай 3 түргө: тери, ичеги-карын жана дем алуу органдарын 
жабыркатуучу болуп бөлүнөт. К. жарасы көбүнчө дененин ачык жеринде (ооруну 
козгогуч микроб кирген жерде): колдо, бетте, моюнда пайда болот. Оору 
жуккандан кийин анын негизги белгилери пайда болгончо көбүнчө 2—3 күн өтөт 
(жашырын мезгили — бир нече сааттан 7—8 күнгө чейин). 
К-нүн тери формасында микроб кирген жерде эң мурда кызыл так пайда болот, 
андан кийин томпоюп шишимек тартат. Кийинчерээк ал ыйлаакчага айланып, 
сууга, бир аздан кийин ириңге толуп, бат эле жарага айланат. Бул процесс (тактан 
баштап жара пайда болгончо) эң тез, баш аягы бир нече сааттын ичинде өтөт. 
Жара кычышат, ысыйт, ириңге кан кошулгандыктан анын өңү кара кочкул, 
тегереги кызарып шишимек тартып турат. Кээде анын тегерегинде шуру сымал 
ириңдеген майда чыбырчыктар пайда болот. Бул ооруда температура көтөрүлөт 
(39—40°), баш ооруйт, адам алсырайт, жүрөгү тез согуп, бир аз демигет. Мындай 
абал 5—7 күн созулат. Андан кийин температура кескин тез төмөндөйт, жара 
акырындап айыга баштайт, 2—3 жуманын аягында карты түшөт. 
Өпкөдөн же ичеги-карындан кармаган К. тери формасына салыштырганда оор 
болуп, өмүргө коркунучтуу. Өпкө К-сүндө оору катуу, капысынан кармайт, 
температура бир заматтын ичинде 40—41°ка жетет, көз кызарып жаш агат, 
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жөтөлөт, чүчкүрөт, үн кырылдайт, бүтөт, көкүрөк сайгылашып ооруйт, демигет, 
эрин, моюн көгөрөт. Жөтөлгөндө кан аралаш какырык чыгат. Диагнозду өз 
убагында коюп, дарылабаса оорулуу 2—3 күндүн ичинде эле өлүмгө учурашы 
мүмкүн. 
Ичеги-карын формасында ич ооруп, өтөт, кан аралаш кусат, кээде ич көөп, заң 
чыкпай калат. Эгерде оорунун белгилери байкалса же күнөм санаган учурда дароо 
медициналык жардамга кайрылган туура. Врач бул оорунун диагнозун 
эпидемиологиялык анамнездин жана лабораториялык изилдөөнүн негизинде тез 
эле таап, туура дарылайт. 
К-нү алдын алуу үчүн айыл чарба малдарын эмдөө жыл сайын жүргүзүлөт. Эгер 
мал ылаңдап калса аны бөлүп дарылап, карантин коюлат (союуга тыюу салынат), 
анын кыгы, астына салынган чөп-чар, шакел жана башкаларды өрттөп таштоө 
керек. Андан өлгөн малды да өрттөйт (көмүүгө тыюу салынат). Эгер жайлоодо 
малдын өлүгү табылса, ал жерди өрттөп, андан кийин жегич натрийдин 20%түү 
эритмеси менен дезинфекциялайт. Соо малга алдын ала эмдөө жүргүзүлөт. Киши 
ооруп калса ооруканага жаткырылып, ал жашаган үй дезинфекцияланат. 
КҮЙҮК — жогорку температуранын, химиялык заттардын, электр тогунун жана 
радиоактивдүү нурлануунун таасиринен ткандардын жабыркашы. Ошого ылайык 
термиялык, химиялык, электр тогуна күйүү жана нурга күйүү болуп бөлүнөт. 
Турмуш-тиричиликте термиялык К. көп болот. Ткандын жабыркоо оордугуна 
жараша 4 даражага бөлүнөт. 1-даражадагы тери кызарат, шишимик тартып 
ооруйт; 4—5 күндө айыгат. Эгер теринин күйгөн жеринде башка жараат болбосо, 
күйгөн жерди муздак таза суу куюп жууп, андан кийин спирт, арак же одеколон, 
марганец кычкыл калийдин мала эритмесин сүйкөп туруп, таза кургак 
стерилденген даки менен таңып коюу керек. 2-даражадагы К-тө суюктук толгон 
ыйлаакчалар пайда болот. Мындай учурда дарылоо мекемелерине кайрылуу 
зарыл. Врач көргөнчө кургак таза даки менен таңып же жаап коюу керек, бул үчүн 
атайын пакетти пайдалануу оң. Ыйлаакчаны жарууга жана кандайдыр бир май 
менен майлап, өз алдынча дарыланууга эч качан болбойт, инфекция түшүп, андан 
ары дарылоону кыйындатат. Эч кабылдоо болбосо 10—15 күндө тырыксыз 
айыгат. 3-даражасында тери жансызданып, карттанат. 4-даражасында тери гана 
эмес терең жаткан ткандар (булчуң, тарамыш, сөөктөр) жансызданат, ал тургай 
көмүргө айланат. Булардын экөөндө тең жабыркаган адамды дароо медициналык 
мекемеге жеткирүү зарыл. К-түн оордугу анын даражасына гана эмес, аянтына да 
жараша болот. Эгерде күйүктүн аянты чоң болсо (30%тен кем эмес) 1-даражадагы 
К-тө да шок болушу ыктымал. 2-4— даражадагы К-тө шок К. оорусунун алгачкы 
мезгили (башталышы) болуп, андан кийин күйгөн ткандардын ажыроосунан 
пайда болгон заттарга уулануу мезгили, анан (3-мезгили) К-түн үстү ириңдеп, 
бактериялардын уусу менен уулануу болот. Ошентип чоң жана терең К. көпкө 
дарылоону талап кылат. Кээде канга инфекция кирип, сепсис болушу мүмкүн. 
Биринчи жардам көрсөтүү үчүн баарыдан мурда анын себебин (мисалы, ысыктан 
күйсө температураны) жок кылуу керек. Эгер кийими күйсө жабыркаган адамга 
суу куюп, одеяло, пальто же тыкыс кездемеге ороп, жалынды өчүрүү зарыл. Күйүп 
жаткан кийим менен чуркоого болбойт, анткени шамал (жел) отту күчөтөт. Күйүп 
жаткан же кайнаган суюктукка малынган кийимди жулуп албай, кесип же айрып 
жиберип чечип алуу оң, териге жабышкан материалдын четин кайчы менен кесип 
салуу керек. Биринчи жардам көрсөтүүдө ыйлаакчаны жаруу, түрдүү майларды 
сыйпоо, заара менен жууш туура эмес. Химиялык заттардан күйгөн жерди ошол 
замат муздак суунун агымы менен 15—20 минутадай жууп жиберүү максатка 
ылайык. Кислотага күйгөн жерге ичүүчү соданын эритмеси (1 чай кашыгын 1 
стакан сууга) сиңирилген таңуу коюп, жегичтен күйсө аш уксусу же бор 
кислотасынын начар эритмеси (1 чай кашыгын 1 стакан сууга) менен жууган 
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дурус. Теринин бир кыйла жери күйсө күйүктүн даражасына карабай жабыркаган 
адамды дарылоо мекемесине жиберүү зарыл. Эгер күйгөн жерди таңууга. болбосо, 
анда жабыркаган адамды таза шейшепке ороп же одеяло менен жаап, замбилге 
салып алып келүү керек. 

  
Күйүк: 1— күйүктүн I жана II даражасы; 2 — 
күйүктүн II жана III даражасы; 3— күйүктүн 
III жана IV даражасы. 
 
Дем алуу жолдору жана көзү күйсө К-түн жеңилдигине карабастан аны токтоосуз 
медициналык мекемеге жиберүү зарыл. Электр тогуна күйүү жөнүндө к. Электр 
травмасы, химиялык заттардан кызыл өңгөчтүн жана ички органдардын 
күйүүсүн к. Уулануу макаласын. Нурга күйүү көбүнчө күнгө көп чыкпаган териге 
ультракызгылт-көк нуру көпкө таасир этүүдөн болот. Ал күнгө какталар замат 
билинбейт. Ошондуктан пляжда байкабай күн ваннасын көпкө алганда теринин 
көп жери күйүп кызарып, ачыштырат, чыйрыктырып, эт ысыйт, баш ооруйт, 
кускусу келет. Биринчи жардам көрсөтүүдө спирт, атыр сыйпап, бир нече күнгө 
чейин күн нурунан коргонуу керек. Күн нуруна күйүп калбас үчүн күнгө күйүү 
убакытын улам кошуп, акырындап күнгө күйүү сунуш кылынат. Эгер дененин көп 
бөлүгү катуу күйүп, 2-даражадагы К. болсо, врачка кайрылуу оң, себеби шок 
болушу ыктымал. 
КҮНГӨ КҮЙҮҮ — күндүн ультракызгылт-көк нурларынын же жасалма жарыктын 
(мисалы, кварц лампасы) таасиринен меланин пигменти көп пайда болуп теринин 
карарышы. К. к. демейде организмдин ультракызгылт-көк нурларга 
көтөрүмдүүлүгүнүн жана жагымдуу таасиринин белгиси; жүрөк-кан тамыр жана 
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нерв системаларынын иши, зат алмашуу жакшырып, организмдин жугуштуу жана 
башка ооруларга туруктуулугу артат, табити ачылат жана башка Мындан 
тышкары сөөк системасына керек, кандын уюшуна, көпчүлүк ферменттердин 
активдүүлүгүнө таасир этүүчү кальцийдин ичегиде сиңишин күчөтүүчү Д 
витамини пайда болот. 
К. к. организмдин коргонуу реакциясынын бири. Ультракызгылт-көк нурдун 
таасири астында эпидермистин (к. Тери) меланин пигменти көп атайын 
клеткалары өсөт. Ошондой эле теринин мүйүз катмары калыңдайт. Теринин 
мүйүз катмарынын калыңдашы жана меланиндин жылуулукту сиңирүү 
жөндөмдүүлүгү, ошондой эле тердөө да организмди күн өтүүдөн, өтө ысып 
кетүүдөн сактайт (к. Ысык уруу). 
Күнгө акырындык менен күйүү зарыл. Биринчи күнү тике тийген күн нуруна 10—
15 мин. жүрсө болот, ал эми мелүүн климатта жашагандар түштүктө эс алганда 
алгачкы күнү көлөкө жерде болуу же кол чатырды пайдалануу сунуш кылынат. К. 
к-дө күндө болуу убактысы 1 — 1'/2 сааттан ашпоосу тийиш. Түштүктө — эртең 
менен (саат 11 — 12ге чейин) күйүү эң жагымдуу учур. Тамактангандан бир саат 
өткөндөн кийин күнгө күйүүгө болот (ач карын же тамактанар замат К. к-гө 
болбойт); башка жоолук, панама, саман шляпа жана башка кийүү керек, күн 
тийген жерде уктоого болбойт. Тик тийген күн нурунан көздүн чел кабыкчасы 
сезгениши мүмкүн (к. Конъюнктивит), андан көздү сактоо үчүн көз айнек 
тартынуу керек. Дене күнгө тегиз күйсүн үчүн жаңгактын, чеге гүлдүн же башка 
өсүмдүк майы менен алдын ала сыйпануу сунуш кылынат. Бетти күнгө күйүүдөн 
сактоо үчүн жазында жана жайында күндөн коргоочу бет майларды («Крем от 
загара», «Луч», «Щит») пайдалануу сунуш кылынат. 
Күндө болуу режимин туура сактабаса, организм өтө ысып, күн өтүп, дерматит 
(теринин күйүп кетиши) болушу мүмкүн. Тери күйүп кеткенде, анын айрым 
жерлери кызарып, бир аз шишип чыгат; кээде чыйрыгып температура көтөрүлөт, 
баш ооруп, жүрөк айланат. Шишикти таратуу жана ачышканын басуу үчүн муздак 
нерсе басып, күйгөн жерге айран же атыр, теңге гүл (календула) ачытмасын, арак 
сыйпап, териде ыйлаакчалар пайда боло баштаса, врачка кайрылуу керек. 
К. к. бардык кишиге пайда келтирбейт: улгайган кишилерге, эки жашка чейинки 
балдарга, кош бойлууларга, ошондой эле өпкөнүн өнөкөт оорусу (айрыкча 
туберкулёз), нерв жана жүрөк-кан тамыр оорулары менен жабыркагандарга 
күндө узакка болууга болбойт. Айрыкча денеси ала кишилер (альбиностор) күн 
нуруна сезгич болушат. Алардын денеси тез күйүп, ооруксунат. Күнгө тез күйгөн 
кишилер көчөгө чыгарда денесинин ачык жерлерине күндөн сактоочу бет май 
сүйкөп, кол чатыр менен, ошондой эле көлөкөдө басуулары зарыл, аларга 
жайында түштүк курортторунда эс алууга, кала берсе орто жана түндүк тилкедеги 
пляждарда болууга болбойт (к. Аба жана күн ванналары).  
КҮН ӨТҮҮ, к. Ысык уруу.  
КҮН ТАРТИБИ өспүрүмдөр менен жаш балдардын күн тартиби баланын туура 
өсүшүнө, саламаттыгын чыңдоого, эрктүүлүккө тарбиялоого, тартипке үйрөнүүгө 
көмөктөшөт. К. т. баланын ден соолугуна, жашына жана анатомия-
физиологиялык өзгөчөлүгүнө жараша түзүлөт. Анда ар кандай иш аткаруунун, 
уйку менен эс алуунун, анын ичинде, таза абада сейилдөө мөөнөтү, убагында 
тамак ичүү, өздүк гигиена эрежелерин сактоо белгиленет. Күн тартибин сактоого 
баланы төрөлгөндөн тартып көндүрүүгө болот: белгилүү бир убакта уктоого, 
тамактанууга, ойноого, сейилдөөгө жана башка үйрөтүү керек. Бул баланы 
багууну гана жеңилдетпестен чоңойгон сайын тартипке, тыкандыкка үйрөтөт. 
Бала 1,5—2 жашында күндүз бир маал уктоого өтөт, таза абада болуу аба 
ырайына жараша 3—4 саатка созулат. Күн сайын эртең менен тамактангандан 1 
—1,5 саат өткөндөн кийин дене тарбиясына машыктыруу зарыл. 
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Физиологдор менен гигиенисттердин изилдөөлөрүнөн баланын организми эртең 
менен жумушка абдан ишкердүүлүгү байкалган. Ошондуктан мектеп жашына 
чейинки балдарга татаал иштерди (сүрөт тартуу, пластилинден сомдоо, кайчы 
менен кесип иштөөнү жана башка) эртең менен үйрөтүү керек. Сабак учурунда 
баланын отуруусуна көз салуу зарыл, стол менен көздүн аралыгы 30—35 см 
болууга тийиш. 3—4 жаштагы балдарга 1 сабак, андан улуураактарына тыныгуу 
менен 2 сабак өткөрүлөт. Түштөн кийин сабактын убактысын азайтып, көбүрөөк 
ойнотуу оң. 
Мектеп жашына чейинки балдардын күн тартибине сөзсүз эртең мененки 
гимнастика, кыймылдуу оюндар, негизги кыймылдарды көбөйтүүгө багытталган 
дене тарбия машыгуулары, басуу, чуркоо, бийикке жармашып чыгуу жана башка 
киргизилүүгө тийиш. Бул мезгилде баланы сууда сүзүүгө, коньки, лыжа, 
велосипед тебүүгө үйрөтө баштоо керек. 3 жаштан ашкан балдардын 
тамактануусу чоңдордукунан анча деле айырмаланбайт. Витамин, белок, углевод 
жана башка керектүү заттардын жеткиликтүү өлчөмдө болушу зарыл. 
Балага өтө кызыл чай, кофе берүүгө, тамагына ачуу татымал кошууга болбойт, 
күчтүү сорпо, шоколад, пирогдор, цитрус жемиштерин ченеп берүү керек. 
Күндүзгү тамакты сейилдеп келгенден 30 мин. өткөндө, кечкисин жатардан 1 —
1,5 саат мурда ичүү керек. Баланы гигиеналык адаттарга көндүрүү зарыл: өзү 
жуунууга, тишин тазалоого жана башка 6 жашка чейин бала күндүз бир маал 
уктоого тийиш. Ата-эне баланы уктоого акырындап даярдап, ойноп келгенден 
кийин, уктар алдында тынчытып, кечинде жуунуп тазалануусуна жана башка көз 
салуулары тийиш. Уктарда бөлмөнү жакшылап желдетүү керек. 
Баланын мектепке барышы анын турмушундагы бурулуш учуру болуп саналат. 
Ата-эне менен педагогдун милдети — алардын алдында турган 
кыйынчылыктарды мүмкүн болушунча жеңилдетүү. Сабактардын белгиленген 
өлчөмдөн көбөйүп кетиши, окуу, эс алууда күн тартибинин жоктугу, күч эмгеги 
менен кыймыл-аракеттин аздыгы мектеп окуучусунун нерв системасын 
жабыркатып, организмди чарчап-чаалыгууга жана начарлоого алып келет, ар 
кандай ооруга туруштук берүүсүн төмөндөтөт. Баланы үйдө сабакка даярдануу 
убактысын бөлүштүрүүгө үйрөтүү маанилүү: ар бир сабакты даярдоонун 
ортосунда 10—16 мин. тыныгып, көздү эс алдыруу керек. 
Сабакка даярданууну жазуу иштеринен баштап, анан оозекисине өткөн оң. 
Адегенде анча татаал эмес тапшырманы аткарып, андан соң эң оорун, акырында 
эң жеңилин аткаруу максатка ылайык. Мектеп окуучулары таза абада эс алуусу 
керек. Сейилдөө, ойноо күнүнө үч сааттан кем болбой, анын жарымы мектептеги 
жана үйдөгү чарбактардын арасындагы тыныгууга кирүүгө тийиш. Организмдин 
күчкубатын жана ишке жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүүдө уйкунун мааниси 
зор. 7—10 жаштагы балдар 10—10,5 саат, өспүрүмдөр 8—9 саат уктоо керек, 
антпесе алардын ишке жөндөмдүүлүгү 30%ке төмөндөйт. Уйкусу дайыма 
канбаган балдар акыл эмгегинен чарчаган сыяктуу эле, ачуулуу, унутчаак, орой 
болушат. Мектеп окуучулары саламаттыгына зыян келтирген, уйкунун 
бузулушуна алып келүүчү ашыкча күч келтирүүлөрдөн качуулары зарыл. 
1 -таблица 
Кенже жана орто мектеп жашындагы балдардын болжолдуу күн тартиби 
Күн тартибн жашы 

7—9 жаш 9 12 жаш 
Ойгонуу, эртен 
мененки көнүгүү, 

   

муздак сууга 
сүртүнүү, душ алуу 

7.00 7.00  
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Төшөнчүнү жыйноо, 
жуунуу 

7.00—7.30 7.00  — 7:10 

Эртен мененки тамак 7.30—7.50 7.30 — 7.50 
Мектепке чейинки 
жол 

7.50—8.20 7.50 — 8.20 

Мектептеги сабак, 
класстан тышкар 

   

кы иштер, коомдук 
иштер 

8.30—12.30 8.30 — 13.30 

Мектептен үйгө 
чейинки жол 

12.30 — 13.00 13.30 — 14.00 

Түшкү тамак 13.00—13.30 14.00 — 14.30 
Түштөн кийинки эс 
алуу 

13.30—14.30 —  

Сейилдөө, таза абада 
болуу, кый« 

   

мылдуу оюндар 14.30—16.00 14.30— 17.00 
Сабакка даярдык 16.00—17.00 17.00 —19.00 
 (1-класстын 

окуучулары) 
  

 16.00—17.30   
 (2-класстын 

окуучулары) 
  

Таза абада болуу 17.30—19.00 —  
Кечки тамакка 
жана.бош убак (окуу 

   

музыка сабагы жана 
башка) 

19.00—20.00 19.00 — 20.30 

Уктоого даярдык 20.00—20.30 20.30 —  21,00 
Уктоо 20.30—7.00 21.00 — 7.00 
Мектеп окуучуларынын күн тартибинде тамактанууга чоң көңүл бурулууга 
тийиш. Туура тамактануу (4—5 жолу) анын аң-сезиминин жана күч-кубатынын 
ойдогудай өсүүсүндө өтө маанилүү. Айрыкча, сүт жана андан даярдалган тамак-
аш пайдалуу, анткени, анда белок, май, кальций туздары, витаминдер бар; ар күнү 
бала 400—500 г сүт ичүүгө тийиш. Бала кечки тамагын уктардан 1 —1,5 саат 
мурда ичүү керек. Ата-эне балдарга денени чыңдоо жагынан да тарбия берип, 
бала ар күнү эртең менен гимнастика жасоону адатка айландыруусуна жетишүү 
зарыл. Мектептен, класстан тышкаркы иштерге (каалоосу боюнча) убакыт 
сабактардын колөмүнө жараша бөлүнөт. Мектеп окуучуларынын каникулу менен 
дем алыш күндөрүн жакшы уюштурууга ата-энелер айрыкча көңүл буруусу 
тийиш. К. т-нин негизги элементтерин (уктоо, тамактануу жана башка) кадимки 
күндөгүдөй эле калтырып, таза абада көп болуп, жүрүшкө, экскурсияга чыгып, 
театр, музейлерге барууга көбүрөөк убакыт бөлүү керек. Дем алыш күндөрү бала 
уйкусу канганча уктоого тийиш. 
КҮРӨШ — спорт оюнунун бир түрү; белгилүү эреже боюнча спортсмендердин 
жекеме-жеке кармашуусу. К. адамзаттын тарыхында илгертен бери белгилүү 
болгон. Улуттук К-түн түрлөрү элдик майрамдарда өткөрүлүп турган. 
К. салмагы, жашы жана даярдыгы боюнча балбандарды топторго бөлүү менен 
атайын килемчеде (8 х 8 м) өткөрүлөт. Белгиленген убакыттын ичинде жекеме-
жеке кармашуу ыкмалары менен спортсмендер бирин-бири жыгып, далысын 
килемге тийгизүүгө аракеттенишет. Мындай ийгиликке биринчи жетишкен киши 
жеңүүчү болот. К. адамды күчтүүлүккө, ыкчамдыкка, чечкиндүүлүккө жана башка 
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сапаттарга тарбиялайт. Жүрөк-кан тамыр, дем алуу жана башка организмдин 
системаларынын функциялары жакшырат. 
Өспүрүмдөрдүн болжолдуу күн тартиби. 
2-таблица 
Күн тартиби жашы 

12—14 жаш   15—
18 

жаш 

Ойгонуу 7.00    7.00  
Эртең мененки 
көнүгүү, муздак суу- 

      

га сүртүнүү, душ алуу. 
Төшөн- 

      

чүнү жыйноо, жуунуу 7.00— 7.30   7.00
— 

7.30 

Эртен мененки тамак 7.30— 7.50   7.30
— 

7.50 

Мектепке баруу 
алдында сейилдөв 

      

жана мектепке жөнөө 7.50— 8.20   7.50
— 

8.20 

Мектептеги сабак 
(чон танаписте 

      

тамактануу), класстан 
тышкаркы 

      

окуу, коомдук иштер 8.30— 14.00   8.30
— 

14.30 

Үйгө кайтуу 14.20- -
14.30 

  14.30- -15.00 

Түшкү тамактануу 14.30- -
15.00 

  15.00- -15.30 

Таза абада ойноо 15.00- -
17.00 

  15.30- -17.00 

Сабакка даярдануу ' 17,00- -
19.30 

  17.00- -20.00 

Кечки тамактануу 
жана бош убакыт 

      

(китеп окуу, ата-энеге 
кол кабыш 

      

жана башка) 19.30- -
21.00 

  20.00- -21.30 

Уктоого даярдык 21.00- -
21.30 

  21.30- -22.00 

Уктоо 21.30- -7.00   22.00- -7.00 
Азыркы мезгилде спорттук К.,эркин К., классикалык К., самбо жана дзюдо болуп 
айырмаланат. Мындан башка К-түн улуттук түрлөрү (кыргыз, өзбек, казак, грузин 
К-ү) бар. Кийинки мезгилде К-түн дагы бир түрү — каратэ пайда болду. К., менен 
машыгууга өспүрүмдөргө 12—13 жашынан баштап уруксат берилет. Ал эми 40 
жаштан өткөндөргө К. менен машыгуу жана мелдештерге катышуу сунуш 
кылынбайт. К. менен машыгууда сөзсүз врачтык текшерүү керек. Балбандардын 
майып болушунан жана травмалардан алдын алууда К-түн ыкмаларын 
системалуу үйрөнүү, күрөшүү убагында эрежелерди сактоо, бут кийимди 
ылайыктап кийүү, К. өткөрүлүүчү килемдин туура төшөлүүсү мааниге ээ болот. 
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КЫЗАМЫК — вирустар козгоочу катуу кармама жугуштуу оору. Вирустар адам 
жөтөлгөндө, сүйлөгөндө, чүчкүргөндө бөлүнүп, абаны булгайт. Оору соо адамга 
вирустар менен булганган абадан дем алганда жугат. К. менен бардык жаштагы 
кишилер, айрыкча 2 — 10 жаштагы балдар ооруйт. Инкубациялык мезгили 16—
21 күн. 
Оору көбүнчө билинбей башталат: мурдунан бир аз суу куюлуп, жөтөлөт, тамагы 
кызарат, кээде эти бир аз ысыйт. Моюн, желке, лимфа түйүндөрү шишип ооруйт. 1 
— 2 күндөн кийин бул белги күчөп, бүт денесине чыбырчыктар чыга баштайт, 
температурасы 38—39°ка чейин жогорулайт. Чыбырчыктар 2—3 күндөн кийин 
так калбай жоголот. Кээде эти ысыбайт, жалпы абалы начарлабайт. Көп учурда 
белгиси билинбей өтөт. Адатта оору кабылдабайт. Ооруп айыккан адамда 
туруктуу иммунитет пайда болот. К. менен кош бойлуу аялдардын оорушу өтө 
коркунучтуу, себеби түйүлдүккө жугушу мүмкүн. Айрыкча 3 айга чейинки кош 
бойлуу аялдар ооруганда көп учурда тубаса өсүү кемтиги пайда болот. Кош 
бойлуу аялдар акыркы айларында К. менен ооруса балада аз кандуулук байкалат, 
ички органдары жабыркайт. Мындай балдар 18 жана андан көп айга чейин вирус 
бөлүп чыгарып, оору жуктурат. 
Дарылоону үйдө врач жүргүзөт. Оорулуу баланы тынч жаткыруу, жеңил сиңүүчү 
тамак берүү талапка ылайык. 
Оорунун алдын алуу үчүн оорулууну өз убагында соо адамдан бөлүп, өздүк 
гигиенаны сактоо зарыл. Боюнда бар аялдар мурда К. менен оорубаган болсо 
оорулуу менен жолугууга болбойт.  
КЫЗЫЛ ВОЛЧАНКА — коллаген ооруларынын бири. Анын оорулуунун жалпы 
абалына анча таасир тийгизбеген өнөкөт тери оорусу (диск сымал К. в.) жана 
жалпы (системалык) түрү бар. 
Диск сымал К. в-да теринин кээ бир жери кызарып, агыш-бозомук түрпүчөлөр 
менен капталып, акырындык менен чоңоюп, кийинчерээк алардын ортосундагы 
тери жукарып, тырык атрофиясы пайда болот. Көбүнчө беттин териси, чачтын 
арасы, кулак жабыркайт. К. в. симметрия менен көпөлөккө окшош болуп 
мурундун үстүнөн бетке тарайт. Бул оору көп жыл бою созулуп, жаз, жай 
айларында күчөйт. 
Жалпы К. в. тигил же бул көпчүлүк орган жана системалардын жабыркашы менен 
мүнөздөлөт. Ал кан тамыр жана туташтырма тканды системалуу түрдө бузат. 
Ооруга күнгө күйүү, үшүү, антибиотиктер жана башка дарылар, кош бойлуулук 
жана башка түрткү берет. 
Оорулуулардын муундары жабыркап, кез-кезде же дайыма ооруп, шишип, 
кызарат. Ал патологиялык процесс муун, тарамыштарга да тарайт. Териге түрдүү 
кызыл чыгып, бетинде мүнөздүү «көпөлөк белгиси» байкалат. Көпчүлүк 
оорулуулардын чачы түшүп, териси кургап, тырмактары сынат. Ошондой эле 
жүрөк, өпкө, бөйрөк. көздү жана нерв системасын жабыркатат. Кээде ичеги-
карын, лимфа системасынын иши бузулат. К. в-нын катуу кармаган, анча катуу 
эмес, өнөкөт түрү болот. Дарылоодо безгекке каршы дарылардын ичинен 
сезгенүүгө каршы таасир берүүчү синтез жолу менен алынган препараттар, 
гормондордон — кортикостероид препараттары, витаминдер, сыйпоого — май 
дарылары жана башка колдонулат. Алдын алууда оорулуу врачтерапевт же 
ревматологдун диспансерлик кароосунан өтүп туруу керек. Ошондой эле ооруну 
күчөтпөс үчүн эмгек менен эс алуу режимин сактоо, туура тамактануу жана башка 
зарыл.  
КЫЗЫЛ ЖАЛПАК ЧАКАЛАЙ— теринин өнөкөт оорусу. Ал негизинен билектин 
ички бетинде, кол-буттун муундарында пайда болуп, мында дүүлүгүп 
кычыштырган бүдүрлөр чыгат, кийин ал бүт денеге (беттен башка) тарайт, 
ооздун ичин да жабыркатат. К. ж. ч-дын себептери аныктала элек. Клиникалык 
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белгилери боюнча шакек, ыйлаакча, сөөл сымал, атрофиялык, склероздук жана 
учтуу К. ж. ч. болуп бөлүнөт. Оору узакка (бир нече айдан бир нече жыл) созулат, 
жукпайт, сейрек кайталанат. Дарылоону врач жүргүзөт, анда антибиотиктер, В 
тобундагы витаминдер, сеп алдыруучу дарылар, кычышууга, сезгенүүгө каршы 
дарылар колдонулат. 
КЫЗЫЛ ЖҮГҮРҮК, к. Ревматизм.  
КЫЗЫЛ ӨҢГӨЧ — тамак сиңирүү системасынын бир бөлүгү. Ал кулкун менен 
карындын ортосунан орун алган; узундугу орто эсеп менен 23—25 см.
Ал VI моюн омуртканын тушунан башталып, XI көкүрөк омурткасы I тушта 
карынга өтөт. К. ө. Моюндан башталып, көкүрөк көңдөйүнөн боор  этти тешип 
өтүп, карынга барып куят. Ал үч бөлүккө (моюн, көкүрөк жана ич бөлүгү) бөлүнөт. 
Капталы 3 катмардан турат. К. ө-түн ички былжырлуу катмарында көп майда 
бездер болуп, алар былжыр суюктукту бөлүп чыгарат. Бул суюктуктардын 
жардамы менен жутулган тамак жылмышып К. ө-төн карынга түшөт. , Ортоңку 
катмары анын ичин кеңейтүү- 
чү сырткы узун булчуң талчаларынан жана кызыл өңгөчтүн ичин тарытып 
кысуучу тегерек шакек сымал булчуңдардан турат. Бул булчуң талчалары алмак-
салмак жыйрылып жана бошоңдоп К. ө-түн ичиндеги тамакты карынды карай 
жылдырат. Сырткы катмары (адвентация) туташтырма ткандан турат. Бул 
ткандар К. ө-тү курчап турган органдар менен байланыштырып, кеңейип жана 
тарып турууга жардамдашат. 
КЫЗЫЛЧА — катуу кармама жугуштуу оору. Анда эт ысып, жөтөлүп, мурун бүтүп, 
үн каргылданат, көздүн, 1 ооздун былжыр чели сезгенип, териге 
кызыл бүдүрлөр чыгат. К-ны вирус козгойт. Оорулуу чүчкүргөндө, жөтөлгөндө 
анын шилекейи, какырыгы менен вирустар абага тарап, соо адамга өтө тез жугат. 
К. менен бардык кишилер ооруйт. Ооругандарда туруктуу иммунитет пайда 
болот. Көбүнчө 5 жашка чейинки балдар ооруйт. 3 айга чейинки балдар демейде 
оорубайт, анткени ага бала кезинде ооруган эненин иммунитети берилет. Бала 
кезинде К. менен оорубаган энеден төрөлгөн балдар 3 айга чейин деле ооруп 
калышы ыктымал. 

 
Кызылчанын мүнөздүү белгилери. 1— жана 4— бетке жана моюнга чыккан 
кызылча; 2— уурт былжыр челиндеги ак тактар (Филатов — Коплик тагы); 3— 
таңдай былжыр челиндеги кызыл тактар. 
 
Оору 4 мезгилге бөлүнөт: 1) жашыруун мезгил 6—18 күнгө созулуп, организмдеги 
вирус оорунун белгисин пайда кылбайт; 2) башталыш мезгили 
3—4 күнгө созулат. Мында оорулуунун эти ысып, мурду бүтөт, жөтөлүп, үнү 
каргылданып, көзү кызарып жаш агат. Бара-бара оору күчөп жарыкты карай 
албайт, бети шишимик тартып, какылдап . жөтөлөт, кээде тамагы шишип, жалган 
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круп болушу мүмкүн. Бул мезгилде түпкү азуунун тушундагы уурттун былжыр 
челинде майда ак тактар пайда болуп, кызыл бүдүрлөр чыга баштаганда ал 
жоголот. Таңдайга кызыл тактар чыгат. Балдар чыргоолонуп, начар уктайт, 
тамакка табити тартпай бат-бат суюк заңдайт. Чоңураак балдардын башы, ичи 
ооруп, мурду канашы мүмкүн. Үчүнчү мезгилде кызыл бүдүрлөр чыгып, эти кайра 
ысып, абалы начарлайт, тамагы кызарат. Кызыл бүдүрлөр адегенде бетке, 
кулактын артына, чекесине чыгат. 2-күнү денени бүт каптайт, 3-күнү буту-колуна 
чыгат. Көп тердегендиктен тери ным тартып турат. Кызыл бүдүрлөр 3—4 күндө 
чыгып бүтөт. Кол-бутка бүдүр чыга баштаган күнү беттеги тактар күрөң тартып, 
өңү өчө баштайт, башкача айтканда. төртүнчү мезгил башталат. Ал мезгилде 
жогортон төмөн карай бүдүрлөрдүн өңү өчүп, процесс 7—10 күнгө созулат. Эт 
ысыганы басаңдап, баланын абалы жакшырат. К. кээде жеңил, ошондой эле оор 
өтүшү мүмкүн. Жеңил түрү көбүнчө 4— 5 айлык балдарда учурайт, 6 айдан өткөн 
балдарда оор формасы байкалат. К-нын кабылдоосу өтө коркунучтуу, андан өпкө, 
ортоңку кулак сезгенет, тамак шишийт, ичегилердин иши бузулат. Анын алгачкы 
белгилери байкалар замат врачты чакыруу зарыл. 
Дарылоодо гигиеналык чаралар, диета, оорулууну багуу чоң мааниге ээ. Оорулуу 
жаткан бөлмөнү жакшы желдетүү, жылуу мезгилде баланы абага чыгаруу же ачык 
терезенин түбүнө жаткыруу керек. Жарыкты карай албай калганда бөлмөнү 
караңгылабай эле оорулууну жарык жакты каратпай жаткыруу жетишерлик. 
Терини сүртүп тазалап, ооздун ичин чайкап, суюктукту бат-бат ичирүү, көздү 
кайнак суу же бор кислотасынын 2%түү эритмесине малынган кебез менен 
сүртүп туруу зарыл. 
Алдын алууда анын белгилери билинери менен баланы башкалардан бөлүү керек. 
Диагнозу аныкталгандан кийин бала барган бакчага сөзсүз билдирүү зарыл. К. 
айрыкча 2 жашка чейинки же ден соолугу начарлаган башка курактагы балдар 
үчүн өтө коркунучтуу. К-га каршы эмдөө анын алдын алууда өтө чоң мааниге ээ. 
Эмдөө 10—12 айлык кезинде жасалат. Кандайдыр бир себептер менен эмделбей 
калган балдар К. менен ооруган кишиге жолукса гамма-глобулин колдонулат. Аны 
куйгандан кийин К. менен оорубайт же ооруса да жеңил өтөт.  
КЫЙШЫК МОЮН — моюндун бир тарабындагы булчуңдардын жана башка 
ткандардын тартылышынын, моюн омурткаларынын кыйшайышынын жана 
оорусунун натыйжасында баштын туура эмес абалда турушу. К. м. көбүнчө тубаса 
— баланын жатында туура эмес өсүшүндө, кыйын төрөт убагында баланын моюн 
ткандарынын кокусташынын, ошондой эле күйүктөн, жарааттан, сезгенүү 
процесстеринен кийин болгон тырыктардын тартылып калышына байланыштуу 
да болот. Моюн булчуңу жабыркаган тарапка баш кыйшайып, ээк көтөрүңкү 
болуп карама-каршы тарапка бурулат. Мында баштын кыймылы азайып, бирок 
оорутпайт. Тубаса К. м. бала төрөлгөндөн кийин эле билинет; эгер дарылоо эрте 
башталбаса, акырындык менен моюн омурткалары, бет кыйшаят. Ошондуктан К. 
м. белгилери байкалар замат врачка кайрылуу керек.  

  
Өтө байкалган кыйшык 
моюн. 
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Түзөтүү бала эки ай болгондо башталат; кийин башты түзөтүүнү, моюн массажын 
жана айыктыруу физкультурасынын ыкмаларын үйрөнүп алып, баланын энеси 
жасаса болот. Аны жасоодо оң жагы кыйшык болгондо оң колду ээкке, сол колду 
желкеге коюп, ээкти моюн булчуңу тартылып кыскарган жагын көздөй буруп, 
башты карама-каршы тарапты карай тартат (сол жак кыйшайганда тескерисинче 
жасалат). Ушул абалда бир нече секунда кармап туруу керек. Мындай көнүгүүнү 
күнүнө 4—5 жолу (5 —10 мин.) кайталоо сунуш кылынат. Биринчи жолу врачтын 
көзөмөлүндө жасалат. Бул көнүгүүлөрдөн кийин баланын моюнун акырын 
сыйпап массаж жасап, андан кийин моюнга жылуу басуу пайдалуу. Мындай 
дарылоону узакка — кыйшаюу толук түзөлгөнгө чейин бир нече айлап жасоо 
керек. 
Дарылоо мезгилинде баланы уктатканда кроватка башын соо жагына оодара 
жаткызуу зарыл. Ушул эле максат менен баланын соо жагын киши баскан жакка 
каратып жаткызат, ошондой эле керебеттин ошол тарабына ар кандай түстүү 
оюнчуктарды илип койсо болот. Кээде аны хирургиялык жол менен дарылайт. 
Операциядан кийин ата-энеси врачтын көзөмөлүндө дарылоо гимнастикасын 
жана массажды жасоону улантат. 
КЫМЫЗ МЕНЕН ДАРЫЛОО — түрдүү ооруларды дарылоодо бээнин сүтүнөн 
ачытылып жасалган кымызды пайдалануу. Ал байыртан эле белгилүү. К. м. д. 
Орто Азия, Казакстан, Башкырстан жана башка жерлердеги санаторийлерде 
кеңири жүргүзүлөт. Төөнүн, уйдун, эчкинин сүтүнөн да кымыз ачытылат. Бирок 
алар майлуулугу боюнча бээнин сүтүнөн жасалган кымыздан алда канча 
айырмаланып турат. Организмге жагымдуулугу, пайдалуулугу, минерал 
заттардын көптүгү жагынан бээнин сүтүнөн жасалган кымыздын артыкчылыгы 
бар. Кымызда А, В, С витаминдери, сүт кислотасы, кант, минерал заттар, май, 
көмүр кычкыл газ болуп, алардын көптүгү жылкы оттогон жайытка жараша 
болот. Кымызды ичкенден кийин ичеги-карын жолдорунун бездери дүүлүгүп, 
карын зилин чыгаруу күчөйт. Ал себептен аны ачкарын ичүүгө болбойт, анткени 
ал карын, ичегилерди тез дүүлүктүрөт. Айрым ичеги-карын ооруларынан жапа 
чегип жүргөндөр, адегенде көп өлчөмдө ичсе терс таасир тийгизиши мүмкүн. 
Ошондуктан кымызды кичинеден, өлчөмүн улам күн өткөн сайын жогорулатып, 
жакшы сиңимдүү, эт-аштуу, аш болумдуу тамак-аш менен ичип, байыр алуу талап 
кылынат. Кай бир оорусу бар адамдарга жаңы саалып алынган (ачый элек) бээ 
сүтүн ичүү да сунуш кылынат. Кымыз тамакка табитти ачат. Кымыздын 
тутумундагы сүт кислотасы тамак-аштагы белоктордун, майлардын, ар кандай 
канттардын сиңирилүүсүнө көмөк болот. Кымыз адегенде жүрөктү лакылдатып, 
кан басымын бир аз көтөрөт, дени соо адамдар андан бат эле арылып, бара-бара 
тамырдын кагышы кадимки калыбына келет. Кан тамырларга да кымыз кыйла 
жакшы таасир тийгизгендиктен, эритроциттер менен лейкоциттердин саны арта 
тургандыгы илимде аныкталган. Бирок, гипертония оорусунда, жүрөк 
кемтигинде кымыз ичүүгө тыюу салынат. Бир катар организмдин өнөкөт же 
катуу кармаган ооруларында «баарына эле дары» деп кымызды иче берүүгө 
болбойт. Ошондуктан кымыз ичип — «дартка даба издөөдөн» мурун сөзсүз врачка 
көрүнүп, кеңеш алуу керек. 
Кээде айрым адамдар кымыз ичкенде жүрөгү айланып, кусуп, башы ооруп, уйкусу 
качса аны ичпөө керек. Кымыз туберкулёз ооруларында, аз кандуулукта, ошондой 
эле өнөкөт бронхитте, энтероколитте жана башка врачтын көзөмөлүндө өлчөмү 
менен ичсе абдан пайдалуу. Механизаторлор, ошондой эле күндүз кызмат 
иштегендер, ысык мезгилде аны ичүүгө болбойт. Кымызды жакшы ачытып, 
күнсүтпөй, салкын кармап, жакшы бышканда гана күчүнө келип, сапаты артат. 
Кымызды жайлоодон кыштакка (шаарга) жеткирүүдө да 2—3 күн түнөтпөй, 
жөнөрдө саам (жаңы саалган сүт) куюп, жолдо күнсүтпөй, муздак алып келип 
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өткөрүү да анын сапатын сактайт. Сапаттуу жасалган, өлчөмү менен ичилген, 
сары каймактаган кымыз саламаттыктын сактыгына, өмүрдүн узактыгына 
өбөлгө берет.  
КЫРСЫККА ЧАЛДЫГУУ (травматизм). Күтүлбөгөн жерден адамдын денесине 
жана органдарына кандайдыр бир тышкы күчтөрдүн (механикалык, физикалык, 
химиялык) таасиринин кесепетинен келип чыгат. К. ч.— бүткүл дүйнөдө эмгекке 
убактылуу жана туруктуу жарамсыздыктын жана өлүмдүн себеби. Ал 
өндүрүштүк, өндүрүш менен байланышпаган К. ч. болуп бөлүнөт. 
Иш үстүндө же ишке тиешелүү кызмат аткарууда же өндүрүш аянтынын ичинде 
К. ч. өндүрүштүк деп аталат. Коопсуздук техникасынын эрежесин бузуу, 
жумушчунун өз кесибин билбеши, эмгек процессин туура эмес уюштуруу, эмгек 
ордун туура эмес жабдуу жана башка себеп болот. 
Өндүрүш кырсыгын алдын алуу үч үн өз убагында өндүрүшкө көз салуу, 
текшерүү, жумушту туура уюштура билүү, эрежени бузбоо чоң мааниге ээ. 
Өндүрүштө кезигүүчү кырсыкты алдын алуу менен бирге, кырсык болгон жерде 
туура жана өз убагында медициналык жардамды берүү, аны ' уюштура билүү, тез 
аранын ичинде жакынкы медициналык пунктка же ооруканага жеткирүү зарыл. 
Ар бир жумушка жаңы орношуп жаткан адам ошол иш менен, машина, курал-
жарак, бүткүл ишке байланыштуу процесстер менен таанышып, ишке даяр 
экендиги тууралуу атайын сыноодон өткөндөн кийин гана ишке алынууга тийиш. 
Айыл чарба иштеринде кырсыктар көбүнчө жаз, жай жана күзүндөгү талаа 
жумуштарында кезигет. Айрыкча талаа жумуштарында бир бригада менен 
экинчи бригаданын ортосу алыс болгон учурдагы К. ч-да өзүнө өзү жардам берүү 
же бири бирине жардам көрсөтүү зарыл. Ошон үчүн ар бир колхозчу, совхоздун 
жумушчусу жардам бере билүүнү үйрөнүүсү керек. Ар бир бригадада, талаа жана 
трактор станында, мастерскойлордо жана фермаларда санитариялык пост 
болууга тийиш. Анын аптекасында же сумкасында тийиштүү каражаттар болуусу 
зарыл. 
Өндүрүш жумушуна байланышпаган кырсыкка транспортто, көчөдө, үй 
тиричилигинде, спорт оюндарында кезигүүчү кырсыктар кирет. 
Жол жана транспорт кырсыктары акыркы жылдарда барган сайын көбөйүүдө. 
Транспорт кырсыктары бар болгондуктан, киши көп жеринен жабыркап, 
дарылануу узакка созулат. Бул кырсыктарга көчөдө жүрүү эрежелерин бузуу, 
транспорттун бузуктугу, жолдун тайгак болушу, көбүнчө машинаны катуу же мас 
абалында айдоо учуратат. 
Спорт оюндарында кезигүүчү кырсыктарга спорт оюндарын ойноп же машыгып 
жаткан кезде спорт аянтчаларында, стадиондо кезигүүчү кырсыктар кирет. Бокс, 
футбол, хоккей, күрөш, гимнастика, мотоспорт оюндарында ар бир спорт 
оюндарынын өзүнө мүнөздүү кырсыктар кезигет. Спорт оюндарында кезигүүчү 
кырсыктарга спорт оюндарын туура эмес уюштуруу, оюн өткөрүлүүчү жердин 
начардыгы, спорт кийимдерин туура эмес тандап алуу жана башка себеп болот. 
Балдарда кезигүүчү кырсыктардын бирден-бир себеби — алардын анатомия-
физиологиялык жана психологиялык өзгөчөлүгү, алардын денесинин, акыл-
эсинин өсүп жетиле электиги жана башка Балдар кырсыктары үй тиричилигинде, 
көчөдө, мектепте, спорт оюндарында болушу ыктымал. Көчөдө жүрүү эрежелерин 
билбөө, бош убактыларын туура эмес уюштуруу, көчөдө балдардын тартип 
бузушу жана башка балдардын көчөдө К. ч-суна түрткү болот. Балдар кырсыгын 
алдын алууда балдар мекемелеринде жана үйдө тиричиликти туура уюштуруу, 
дайыма аларга көз болуу, туура тарбиялоонун мааниси чоң. 
К. ч-да биринчи жардам канчалык тез жана туура көрсөтүлсө, андан аркы дарылоо 
ошончолук натыйжалуу болот. Ошондуктан ар бир адам кырсык болгондо 
биринчи жардам көрсөтө билүүгө тийиш. Кырсыктын эң оор түрү — кан агуу. Бул 
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учурда дароо канды токтотуу зарыл, себеби эң кыска мөөнөттүн ичинде көптөгөн 
кан агып өмүргө коркунуч туудурат. Кан токтогондон кийин, эгерде сөөк сынса, 
кол-бутту кыймылсыз абалга келтирип таңуу керек (к. Иммобилизация). 
Кырсыкты алдын алуу үчүн калк арасында медициналык билимди кеңири 
жайылтуу зор мааниге ээ. Айрым кесиптеги кишилер — милициянын жана 
ГАИнин кызматкери, машина айдоочулар, тарбиячылар, мугалимдер жана башка 
биринчи жардам көрсөтө билүүгө тийиш.  
КЫЧКЫЛТЕК БАШТЫКЧАСЫ, к. Кычкылтек менен дарылоо. 
КЫЧКЫЛТЕК ЖЕТИШСИЗДИГИ, к. Гипоксия. 
КЫЧКЫЛТЕК МЕНЕН ДАРЫЛОО (оксигенотерапия) — дарылоо максатында 
кычкылтекти жасалма жол менен организмге жиберүү. К. м. д. тканда же канда 
кычкылтек жетишсиз болгондо (катуу кармаган бронхит, өпкөнүн сезгениши, 
бронх астмасынын пристубу, жүрөк кемтиги, ис уруу. шок, түтөк, гангрена жана 
башка) колдонулат. Кычкылтек организмге ингаляция жолу менен тери астына, 
ич көңдөйүнө, ичегиге (мите курттарды чыгарууда) киргизилет. Ооруканаларда 
К. м. д. үчүн атайын дем алдыргыч аппараттар (кычкылтек ингалятору, 
палаткалар), ошондой эле жогорку басымдагы К. м. д. (к. Баротерапия) 
жүргүзүлөт. Ал үчүн медициналык таза кычкылтек колдонулат. 
Үй шартында кран менен бекитилүүчү резина түтүгү бар кычкылтек баштыгы 
колдонулат. Ага 10 лге чейин кычкылтек батат. Кычкылтек баштыгы аптекадан 
толтурулат. Оорулууга кычкылтекти берүүнүн алдында 3—4 кабат дакини суулап 
түтүктүн учун ороп, аны оорулуунун оозуна жакындатып, кранды ачып, аны 
менен кычкылтектин агымы жөнгө салынат. Баштыкта кычкылтек азайса, бош 
кол менен аны басып чыгаруу керек. Түтүктүн учун колдонуудан мурда 
дезинфекциялоочу каражат менен аарчуу же кайнатуу зарыл. Балдарды К. м. д. 
негизинен кычкылтек палаткасына 2—3 сутка жаткырып же мурдуна катетр 
киргизип, ингаляция жолу менен жүргүзүлөт. К. м. д. врачтын сунушу менен гана 
жүргүзүлөт. Кычкылтекти ашык берүү коркунуч туудурушу мүмкүн.  
КЫЧЫТКЫ — теринин абдан кычышып, учунда ыйлаакчасы бар мала кызыл 
бүдүрчөлөрдүн пайда болушу менен мүнөздөлгөн оору. К. айрыкча түнкүсүн 
күчөйт. К. көбүнчө бут колдун бүгүлгөн жеринде, чанда денеде болот. Оору менен 
бул же тигил тамак продуктуларына сезгич (к. Аллергия), кичине балдар ооруйт. 
Баланы туура эмес тамактандыруу, балага жумуртка, эт, кантты, жемишти 
(айрыкча кулпунай), апельсин, балыктын кээ бир сортун, чанда сүт азыктарын 
бергенде болот. Бала кычышканда кан чыкканча тырмай берип, инфекция 
киргизип, ириңдүү жара пайда болушу мүмкүн. Ден соолугу начар, нерв системасы 
бузулган балдарда өтө катуу болуп, дарылоо кыйындайт. 
Чоң кишилерде К. ичеги-карын жолунун (ичеги, боор), нерв жана эндокрин 
системасынын ооруларына, организмдеги инфекцияга (тонзиллит, гайморит 
жана башка) жараша өөрчүйт. Оорулуунун көңүлү чөгөт, уйкусу бузулат, эмгекке 
жарамдуулугу начарлайт. Кээ бир учурда арткы тешиктин айланасында, жыныс 
органынын сыртында, дененин башка бөлүктөрүндө да болушу мүмкүн. Глисттер 
(мите курттар), геморрой, заара чыгуучу органдардын өнөкөт оорусу себеп болот. 
К-нын пайда болушунда жаш өзгөчөлүгүнүн да мааниси бар. К. карыган 
кишилерде көбүрөөк кездешет. Узак убакыт кычышып тырмай берүүнүн 
натыйжасында тери күрөң тартып, дордоюп калат. 
К-ны врач дарылайт. Дарылоодо балдарды туура тамактандыруунун мааниси чоң. 
Аллергияны пайда кылуучу тамак берүүгө болбойт. Уйдун майсыз этин сууга 
бышырып берүү, баланы ашыкча тамактандырбоо керек. 
Баланын тамак рационунда жашылча, буурчак, жемиш (цитрустан башка), сүт-
кычкыл азыктар, айрыкча быштак болгону талапка ылайык. Күнүгө таза абада 
болуу, жайында күн ваннасы, өзгөчө деңизге түшүү сунуш кылынат. Баланын 
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тырмагын кыска алып коюу зарыл. Врач сунуш кылган эмен кабыгы же ит уйгак 
тундурмасы кошулган ванна (35—36°, 10—15 мин.) кычышууну басат. К. теринин 
ириңдүү жарасына айлана баштаганда тезинен врачка кайрылуу зарыл. 
КЫЧЫШУУ — теридеги ооруну кабыл алуучу нерв учтарынын (ооруу рецептору) 
дүүлүгүүсү менен байланыштуу болгон оору. К. өзүнүн туруктуулугу жана узакка 
созулушу менен айырмаланат. Оорулуунун уйкусу качат, жалпы абалы начарлайт, 
жумушка жөндөмдүүлүгү төмөндөйт. К. курт-кумурскалар чакканда же жөрмөлөп 
кеткенде, чалканга чактырып алганда, экзема, нейродермит, кычыткы жана 
башка менен ооруганда, ичкиликтин, ар кандай азыктардын, дары-дармектердин 
тийгизген таасиринин (к. Аллергия) негизинде пайда болот. Ичеги-карын, боор, 
бөйрөк ооруларында, зат алмашуу бузулганда да (диабет, подагра) болушу 
мүмкүн. Мите курт ооруларында, геморройдо, көтөн чучук сезгенгенде, айрыкча 
өздүк гигиенаны сактабаганда арткы тешиктин тегереги кычышат; жыныс 
органынын К-су аялдарда трихомоноз жана башка сезгенүү ооруларында, 
климакс мезгилинде; эркектерде уретрит, простатит ооруларында болушу 
мүмкүн. К. кечинде жана түнкүсүн адамдын тынчын алып, уктатпайт. Оорулуу 
тырманганда инфекция кирип, теринин ириңдүү жарасын пайда кылуусу мүмкүн. 
Курткумурска чакканда тери кычышса спирттүү суюктук менен сүрткөн дурус. К. 
пайда болгондо анын эмнеден болгонун толук аныктоо үчүн врачка кайрылуу 
керек. Врач текшергенден кийин, тиешелүү дарылоону сунуш кылат. Өткүр 
тамак-аштарды, ичкилик ичпөө керек. Ит уйгак жана эмен кабыгынын 
тундурмасы кошулган ванна (37°, 20—25 мин.) К-ну басаңдатат. Эгерде булар 
жакшы натыйжа бербесе, көл, деңиз сууларына түшүп, аба жана күн ваннасын 
кабыл алса болот. 
 

Л 
 
ЛАБИРИНТИТ — ички кулактын сезгенүүсү. Ички кулакка микробдор жана 
алардын уу заттары таасир эткенде болот. Л-ке ортоңку кулактын  же баш 
сөөгүнүн инфекциялары, ошондой эле механикалык, химиялык, термиялык 
травмалар себеп болушу мүмкүн. Л. катуу кармаган жана өнөкөт, чектелген жана 
жайылган, ириңсиз жана ириңдүү болуп бөлүнөт. Анда баш айланат, жүрөгү 
айланып, кусат, дененин тең салмактуулугу өзгөрөт, кулак чуулдап, начар угат, 
кээде дүлөй болуп калышы мүмкүн. Дарылоодо антибиотик берилет, ортоңку 
кулактагы ириңди хирургиялык жол менен тазалайт. Алдын алуу үчүн өнөкөт 
жана катуу кармаган отитти кабылдатпай, өз убагында врачка кайрылып 
дарылоо зарыл.  
ЛАЗЕР — жогорку интенсивдүү жарык энергиясынын ичке нур агымын бере 
турган түзүлүш. Л-ди 1960-ж. Н. Г. Басов, А. М. Прохоров (СССР) жана Ч. Таунс 
(АКШ) жасашкан. Лазер нуру үзгүлтүксүз жана импульстук болушу мүмкүн. Л-де 
фокусталган жарык нурунун энергиясы түшкөн жер абдан ысып, ткандардын 
уюшуна (коагуляция) алып келет. Л. нурунун биологиялык таасири анын тибине, 
энергиясынын кубаттуулугуна, мүнөзүнө, структурасына жана нурга кактануучу 
ткандардын биологиялык касиетине жараша болот. Л. нурунун кубаттуулугу 
канчалык чоң болсо, ошончолук терең өтөт жана тийгизген таасири күчтүү болот. 
Мында ткандардын түрү, түсү, калыңдыгы, тыгыздыгы, кан менен толушу жана 
башкалар мааниге ээ. 
Л. алгачкы жолу көз ооруларын дарылоодо пайдаланылган. Ал көз кабыгынын 
торчосу айрылганда жана сыйрылганда, көздөгү майда шишиктерди бузууда, 
ошондой эле экинчи катарактада көздө оптикалык көзөнөктү пайда кылууда 
колдонулган. 
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Лазердин жардамы менен операция 
жасоо. 
 
Л. нурлары ошондой эле теринин үстүндөгү майда шишиктерди, ар кандай 
пигменттик тактарды, кал, меңдерди, кан тамыр шишиктерин жана башкалар 
коагуляциялоодо, диагностикада, кан тамырларды изилдөөдө жана ички 
органдарды сүрөткө тартууда колдонулат. 1970-жылдан Л. нуру хирургиялык 
операцияларда тканды кесүү үчүн «жарык скальпели» катары кеңири 
колдонулууда.  
ЛАКТАЦИЯ — аялдардын жана сүт эмүүчү айбандардын ургаачысынын 
бездериндеги сүттү пайда кылуу, топтоо жана бөлүп чыгаруу процесси. Л. татаал 
нейрогумордук процесс болуп эсептелет. Аны жөнгө салууда негизги роль 
гипоталамус жана гипофизге тиешелүү. Л. төрөттөн кийин башталат. Ал 
маммогенез (эмчек безинин жетилүүсү), лактогенез (сүттүн пайда болушу жана 
бөлүнүп чыгуусу) стадиясынан турат. Маммогенез бойго бүткөндөн 2—3 айдан 
кийин башталып, бездин сүт жаратуучу клеткалары көбөйөт, эмчектин үрпү 
чоңоёт. Лактогенез учурунда эмчек альвеолаларынын (сүт жыйыла турган 
баштыкча) эпителий клеткаларында сүттүн составында глюкоза, нейтралдуу май 
жана май кислоталары, витаминдер жана башкалар органикалык заттар 
синтезделип акырындык менен топтоло баштайт. Аялдар төрөгөн күнү эмчектен 
бир нече тамчы ууз чыгат. 4—5 күндө эмчек сүтү акырындык менен көбөйөт да, 
8—9 жумадан кийин өзүнүн эң жогорку деңгээлине (суткасына 1 —1,5 л) жетет. 
Эмчек сүтү-баланын негизги тамагы; сүт канчалык коюу болсо, ал ошончолук 
жагымдуу. 
Бала эмизген энелер аш болумдуу тамак ичүүгө (орто эсеп менен суткасына 110—
130 г белок, 100—130 г май, 450—500 г углевод, 3,5 мг Вг, 25 мг Р, 4 мг Вб, 100 —
120 мг С витаминдерин кабыл алууга) тийиш. Ошондой эле суюктукту, сүттү, сүт 
азыктарын (быштак жана башкалар) көбүрөөк колдонуу пайдалуу. Л. аялдын дене 
түзүлүшүнүн өзгөчөлүтүнө, нерв системасынын туруктуулугуна, мүнөзүнө, 
төрөттөн кийинки ден соолугуна, анын туура режимде тамактануусуна, баланы 
режим менен эмизүүсүнө байланыштуу болот. Кээ бир энелердин эмчегинен 
төрөттөн кийин сүт такыр чыкпайт (агалактия), айрымдарыныкынан сүт аз 
чыгат (гипогалактия), кээ бир аялдарда сүттүү болот (гиперлактия). Агалактия 
абдан сейрек учурайт, ал негизинен эмчек безинин жетилбей калышынан, 
эндокриндик, кээде психикалык бузулуулардан болот. Гипогалактия эмчек 
безинин начарлыгына же эмчектин үрпүнүн жакшы өспөгөнүнө, баланын эмчек 
сорбогондугуна, сүттүн пайда болушуна катышкан гормондордун 
жетишсиздигине, ооруга (кант диабети, мастит, рак, нефрит жана башкалар) 
байланыштуу болот. 
ЛАРИНГИТ — көмөкөйдүн чел кабыкчасынын сезгениши. Л. катуу кармаган жана 
өнөкөт болуп айырмаланат. 
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Катуу кармаган Л. көбүнчө жогорку дем алуу жолдорунун сезгенишинде, сасык 
тумоо, кызылча, көк жөтөл, скарлатина жана башкаларда пайда болот. Ага 
организмдин суукка урунушу, көбүнчө ооз аркылуу муздак аба менен дем алуу, 
суукта көпкө, катуу сүйлөө, кыйкыруу, ошондой эле ыр үйрөнүүдө үндү туура эмес 
пайдалануу, дүүлүктүргүч буу жана газдардын таасири, чаңдуу аба менен дем 
алуу, өтө муздак же ысык тамак, спирт ичимдиктерин ичүү, тамеки тартуу жана 
башкалар түрткү берет. Л-те тамак кычышат, ооз кургайт, жөтөлөт, адегенде 
кургак жөтөл болот, кийин какырык бөлүнүп чыгат. Үн кырылдайт. Кээ бир 
учурда шилекей жутканда тамак ооруйт. Баш ооруп, дене бир аз ысыйт. Оору 7—
10 күндө айыга баштайт. Дарылоо пайда кылган себебине жараша жүргүзүлөт. 
Оорулуу 5—7 күнгө чейин аз сүйлөп, ачуу, өткүр тамак жебей, спирт 
ичимдиктерин ичпей, тамеки тартпоо керек. Врач берген дарылар менен тамакты 
чайкап, ингаляция жасап, жылытуучу компресс коёт. 6—8 жашка чейинки 
балдарда Л-тин өзгөчө түрү — жалган круп пайда болушу мүмкүн. Бул учурда 
тамак шишийт, анын белгилери кептөөргө (чыныгы круп) окшош болот (к. Круп). 
Мында коко. шишип, бүтөлүп калат да, дем алуу кыйындайт. Бул оору экссудат 
диатези жана башкалар аллергиялык оорулар менен жабыркаган балдарда 
кездешет. Жалган круп сасык тумоодо, вирустук ооруларда, кызылчада, 
скарлатинада болуп, приступ түрүндө өтөт. Приступ күтүлбөгөн жерден, көбүнчө 
түнкүсүн уктап жатканда кармайт. Балдар ойгонуп, тынчсызданып, дем алуусу 
кыйындап, ээги, эриндери көгөрүп, жөтөлөт. Бир аздан кийин бала тынч алып, 
уктап калат. Оорунун пристубу ошол эле түнү же кийинки түнү кайталанышы 
мүмкүн. Кээ бир учурда жалган крупка үн жылчыгынын кысылышы коштолуп, 
өмүргө коркунуч туудурат. Бул учурда тезинен врач чакыруу же баланы 
ооруканага жеткирүү керек. Врач келгенге чейин приступту бир аз басаңдатса 
болот. Ал үчүн көкүрөктүн тушуна горчичник коюп, бутуна 5—7 мин. жылуу 
ванна жасап, таза аба, жылуу сүт, минералдуу суусун берүү керек. 
Катуу кармаган Л-тин кайталанышы, кызыл өңгөчтүн, мурун көңдөйлөрүнүн 
сезгениши, тамеки тартуу, спирт ичимдиктерин ичүү, үнгө ашыкча күч келтирүү 
өнөкөт Л-ке алып келет. Өнөкөт Л-те оорулуунун үнү кырылдап, тамагы 
кычышып, жөтөлөт. Бул белгилер байкалары менен сөзсүз врачка кайрылуу 
керек. Сезгенүү процессинин мүнөзүнө жараша врач дарылайт. 
Л-ти алдын алууда мурундун, анын коңулдарынын, кызыл өңгөчтүн ооруларын өз 
убагында дарылоо, тамеки чегүүнү токтотуп, ичимдик ичпөө керек. Ошондой эле 
денени чыңдоо, спорт менен машыгуу чоң мааниге ээ.  
ЛАРИНГОСКОПИЯ — маңдай рефлектору жана кичине күзгүнүн жардамы менен 
же атайын аспап — ларингоскопту колдонуп ооз көңдөйү аркылуу колкону 
изилдөө методу. 
ЛЕЙКОЗ (лейкемия, ак кандуулук) — кан пайда кылуу системасынын шишик 
оорусу. Л-до кан пайда болуу бузулуп, кан пайда кылуучу органдарда, ошондой 
эле башка органдарда (бөйрөктө, кан тамыр капталында, нервдерди бойлото, 
териде жана башкалар) өсүп жетилбеген клетка элементтери көбөйөт. Ар кандай 
органдар шишип, бузулат, жалпы организм жабыркайт. Иммунитет начарлап, 
абдан оор кабылдоолор (сепсис, некроз, каноо) көп кездешет. 
Л-дун пайда болушу толук изилдене элек. 
Л. спонтандык (себеби белгисиз), радиациялык (иондоштуруучу нурдун 
таасиринен), ал эми өтүшү боюнча катуу кармаган жана өнөкөт болуп 
айырмаланат. Л-дун бардык түрүндө кан пайда кылуучу органдар системалуу 
жабыркайт. Катуу кармаган Л. өтө тез өтөт жана канда мүнөздүү өзгөрүүлөр 
болот. Бул учурда ысытма болуп, аз кандуулук байкалат, ар кандай органдар 
канайт, жараланат жана өлүк тканга айланат. Өнөкөт Л. коркунучсуз шишик 
болуп эсептелет. А. и. өнөкөт лимфолейкоз, миелолейкоз, эритремия, миелом 
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оорусу көп кезигет. Өнөкөт лимфолейкоз узакка созулуп, четки лимфа түйүндөрү, 
көк боор жана боор чоңоёт. Өнөкөт миелолейкоздо көк боор такай чоңоюп турат. 
Бул эки формасында тең кандагы лейкоциттер көбөйүп, бара бара аз кандуулук 
күчөйт. Эритроциттердин чөгүү реакциясы (РОЭ) өзгөрбөйт. Эритремияда бет, 
алакан көгүш кызгылт тартып, эритроцит жана гемоглобин көбөйөт. Л-дун башка 
формасынан айырмаланып, миелом оорусунда канда мүнөздүү өзгөрүү болбойт, 
ал эми РОЭ кескин көбөйөт. Бул учурда сөөк, айрыкча көкүрөк сөөгү жана омуртка 
ооруйт. 
Л. оорусу жана анын формалары клиника-лабораториялык изилдөөдөн кийин 
гана аныкталат. Өнөкөт Л. канды анализдөөдө билинет. Миелом оорусу кан сары 
суусунун белогун атайын изилдегенде, кемиктен пункция алганда, сөөктү рентген 
менен изилдөөдө такталат. Акыркы жылдарда Л-дун бардык формасы, ошондой 
эле балдардын катуу кармаган Л-ун (мурда дарылоого мүмкүн болбогон) 
дарылоодо көп жетишкендиктер болду. Оорунун диагнозу такталып, бир аз 
басаңдаганда амбулаториялык дарылоо жүргүзсө болот. Мындай оорулуулар көп 
убакытка эмгекке жарамдуулугун жоготпойт. Керектүү дарыларды бекер алышат. 
Оорулуу врачтын көрсөтмөлөрүн так аткарганда гана дарылоо натыйжалуу 
болот. Л. менен ооругандар суукка урунуудан, инфекциядан, күндөн сактануусу 
зарыл. 
 
 

  
Ларингоскопия: 1— мурун көңдөйү; 2— катуу 
таңдай; 3— кекиртек; 4— кызыл өңгөч; 5— 
ларингоскоп; 6— жумшак таңдай; 7— 
негизги сөөк кобулу. 
 
ЛЕЙКОМА, к. Көзгө ак түшүү.  
ЛЕЙКОПЕНИЯ (лейкоцитопения) — канда лейкоциттин өлчөмүнүн азайышы. Л. 
кээ бир физиологиялык абалда: адашма нервдин тонусу жогорулаганда, бөйрөк 
үстүндөгү бездин кыртышы менен симпат нерв системасынын кызматы 
начарлаганда же ысык ваннага түшкөндө, ачка болгондо жана башкалар байкалат. 
Л. жугуштуу оору менен ооругандан кийин, кайталап кан куюуда, кээ бир 
дарыларды (сульфаниламид препараттары, амидопирин) ичкенде да болот. 
Гриппте, лейшманиоздо, ич келтеде, бруцеллёздо, безгекте жана башкалар 
ооруларда Л. диагностикалык мааниге ээ. Кемикке уу заттар (бензол, кээ бир 
дарылар) жана иондоштуруучу радиация таасир эткенде Л-нын оор түрү пайда 
болот.  
ЛЕЙКОЦИТОЗ — канда лейкоциттин көбөйүшү. Физиологиялык Л. 
тамактангандан, иштегенден кийин жана башкалар учурда байкалат. 
Патологиялык Л. ириңдүү сезгенүү процессинде, бир катар инфекциялык 
ооруларда, кемикке уу заттар же кан айлануунун бузулушу таасир эткенде 
(мисалы, миокарддын инфаркты) болот. Л-дун бардык түрү себебин четтеткенден 
кийин жоголот. Л. кан пайда кылуучу ткандардын шишигине байланыштуу 
болушу да мүмкүн (к. Лейкоз).  
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ЛЕЙКОЦИТТЕР, к. Кан.  
ЛЕЙШМАНИ03Д0Р — терини, былжырлуу челди же ички органдарды 
жабыркатуучу жугуштуу оорулар тобу. Ооруну лейшманиялар пайда кылат. Л. 
оорулуу кишиден, иттен, кемирүүчүлөрдөн, жапайы жаныбарлардан жугат. Аны 
желимчилер таратат. Тери Л-унда оорулуу кишини же жаныбарды чаккан 
желимчи соо кишини чакканда лейшмания териге кирип, көбөйөт. Ал жердин 
тканы бузулуп, некроздуу жара пайда болот. Тери Л. айыл жана шаар тибиндеги 
болуп айырмаланат. 
Айыл тибиндеги тери Л-унун жашыруун мезгили 1 жумадан 2 айга чейин болот. 
Оору капысынан катуу башталат. Бет-колдун, буттун терисинде сыздоокко 
окшогон шишик пайда болот. Биринчи жумада ал жарага айланат. 2—4 айдан 
кийин жара айыга баштайт. Оору 3—6 ай созулат. Ооруну врач дарылайт. 
Шаар тибиндеги тери Л-унда козгогуч киргенден кийин 3 айга (кээде 1 — 2 жыл) 
чейин оорунун белгилери билинбейт (жашыруун мезгил). Желимчи чаккан жерде 
(көбүнчө бет, колдо) күрөң түстөгү шишикче пайда болот. Ал улам чоңоёт. 3—6, 
кээде 10 айдан кийин ал жерде ириңдүү жара пайда болот. 2—3 айдан кийин 
айыга баштайт. Оору 1 — 2 жылга созулат. 
Ички органдарды жабыркаткан Л-дун (кала-азар) инкубациялык мезгили 20 
күндөн 1 жылга чейин же андан ашык болот. Оору акырындап башталат. Оорулуу 
алсызданып, шалдырайт, эти ысыйт. Териси боз топуракка окшойт же карарат. 
Ичеги карын, жүрөк, бөйрөк ишинин бузулушу байкалат. Ооруну врач дарылайт. 
Алдын алууда кемирүүчүлөрдүн ийинин бузуп жоготуу, Л. менен ооруган итти 
жок кылуу, желимчилердин чагып алуусунан сак болуу, Л. чыккан жерден келген 
адамдарды эмдөө керек.  
ЛЕПРА (проказа) — адамдын өнөкөт жугуштуу оорусу. Ооруну туберкулёз 
козгогучуна окшош кислотага туруктуу микобактериялар козгоп, организмге дем 
алуу органдарынын былжыр чели аркылуу кирет. Анын жугушуна витамин 
жетишсиздиги, тазалыктын жоктугу, жетишсиз тамактануу, калктын топтолушу 
жана башкалар шарт түзөт. Л. Азия, Африка өлкөлөрүндө, Түндүк жана Борбордук 
Америкада жолугат. Козгогуч денеге киргенден кийин оору 4—6 жылга чейин 
билинбейт (жашыруун мезгил). Адатта оору билинбей башталат: оорулуу 
адамдын жалпы абалы начарлап, эти ысыйт. Териде көптөгөн агыш же кызыл 
тактар пайда болот, оорууну, ысык суукту сезбей калат. Бара-бара тери 
катууланып, жарага айланат. Оорулуу убагында дарыланбаса чачы, кашы, 
кирпиги жыдып түшөт, мурдунан кан кетет, мурун тосмосу жоголуп, 
деформацияланат, бет түзүлүшү бузулат. Көрүү начарлап, кээде сокур болот, үнү 
кырылдап чыкпай калат. Муунуп, деми кыстыгат. Ички органдар да жабыркайт, 
шал болуп, буту-колу сыздап ооруйт. Сөөгү бузулуп, колу бутунун манжалары 
үбөлөнөт. Оорунун алгачкы белгилери билинери менен врачка кайрылуу керек. 
Сыркоологон адам атайын дарылоо мекемесине (лепрозорийге) жаткырылат. 
Дарылоо көпкө (бир нече айдан, бир нече жылга чейин) созулат. Лепрозорийден 
чыккандан кийин оорулуу адам тегерегиндегилер үчүн коркунучсуз. 
Алдын алууда үй-бүлөсү жана оорулууга жолуккандар диспансердик каттоого 
алынып, мезгили менен текшерүүдөн өтүп турушат. 
ЛЕПТОСПИРОЗДОР — көбүнчө боорду, бөйрөктү, майда кан тамырларды жана 
борбордук нерв систамасын жабыркатып катуу кармоочу жугуштуу оорулар. Аны 
спиралдай буралган микроб — лептоспира козгойт. Ал сууда, нымдуу топуракта 
узак жашайт. Кургакчылыкка, күндүн нуруна, жогорку температурага, 
дезинфекциялык каражаттарга туруксуз, тез өлөт. 
Жаратылышта оорунун негизги булагы — кемирүүчүлөр (ар түрдүү чычкандар, 
келемиштер жана башкалар), кээ бир жапайы айбандар жана үй жаныбарлары 
(уй, жылкы, кой-эчки, чочко, ит). Ооруган бодо мал узакка чейин заарасы менен 
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лептоспираларды бөлүп чыгарып, айлана-чөйрөнү, ачык сууларды, жайыттарды, 
саздарды булгайт. Кишиге аны менен булганган сууну ичкенде, сууга түшкөндө, 
жылаңаяк эгин, күрүч жана башкалар сугарганда, саз, арыктын четинен чөп чаап, 
көлчүктөрдө кир чайкаганда жугат. Лептоспиралар ооз, мурун, көз, теринин 
кесилген жери аркылуу организмге кирет, андан канга өтөт, кан менен боор, көк 
боор, бөйрөккө жетет. Көбүнчө малчылар, зооветеринариялык кызматкер, 
сугатчы, мергенчи, эт-консерва комбинаттарында, мал союла турган 
ишканаларда иштеген адамдар ооруйт. Микроб организмге киргенден оорунун 
белгилери билингенче 5—13 күн өтөт (жашыруун мезгил). 
Оору капысынан, катуу башталат. Дененин температурасы 39—40°ка чейин 
көтөрүлөт, баш катуу ооруйт, көңүлү айнып кусат. Булчуңдары, муундары сыздап 
ооруйт. Жалпы абалы начарлап жөөлүйт, уйку качат, мурдунан кан кетет. Бети 
тамылжып, шишимик тартат, көздөрү кызарат. Температурасы 5—7 күндөн 
кийин төмөндөйт, бирок 1 — 2 күн өткөн соң кайра көтөрүлүүсү мүмкүн. Оор 
түрүндө жогорку белгилерге сарык кошулат, кан куюлуунун натыйжасында 
денеде (айрыкча бутта) тактар пайда болот, заарага кан аралашат. Оорунун 
мындай түрү адамга, малга да коркунучтуу. 
Л-дун алдын алууда түрдүү кемирүүчүлөрдү жугушсуздандыруу, саздарды 
кургатуу талапка ылайык. Л. чыккан жердеги көлчүк сууларды ичүүгө, сууга 
түшүүгө болбойт. Ачык жерден алынган сууну кайнатып пайдалануу, сугатчыл^р 
резина өтүк кийүү керек.  
ЛЕТАРГИЯ (летаргия уйкусу) — терең уйкудагыдай кыймылсыз, тышкы 
дүүлүктүргүчтөргө реакция болбой жана тиричилик белгилери кескин 
төмөндөгөн абал. Ал узакка созулган жугуштуу оорудан начарлаган жана өтө 
чарчаган адамдарда, ошондой эле истерияда, катуу капаланганда болот. Приступ 
кокусунан кармап, бир нече сааттан бир нече күнгө созулат. Л-да аң-сезим 
сакталып, оорулуу айлана-чөйрөдөгүнү кабыл алат, бирок ага жооп кайтарбайт. Л-
дан энцефалиттердеги, нарколепоиядагы уйкуну айырмалай билүү керек. 
ЛИМФА — кан плазмасынан чыпкалануу менен пайда болуп, ткандар арасына 
жана андан лимфа системасына өтүүчү түссүз суюктук. Организмдин ткандары 
менен кандын ортосундагы зат алмашууну камсыз кылат. Химиялык составы 
боюнча кан плазмасына, ткань суюктугуна жана жүлүн суюктугуна өтө окшош. 
Анда бир аз белок, глюкоза, май, минерал заттар, лимфоциттер, моноциттер жана 
башкалар болот. Көпчүлүк учурда Л-нын составы Л. агып чыгуучу органдардын 
абалына байланыштуу. Ошондой эле Л. лимфа тамырлары аркылуу агып жылган 
сайын анын составы утуру өзгөрүлөт. Мисалы, майлуу тамак жегенде ичеги Л. 
тамырларындагы Л-да май көп болот; ички секреция бездеринен чыккан Л-да 
гормондор, боордон агып чыккан Л-да белок, углевод арбын. Ал эми лимфа 
түйүндөрүндө лимфоциттер көбөйөт. Киши организминдеги жалпы Л-нын 
өлчөмү 1 — 2 л. Л-нын химиялык составынын өзгөрүшү кан плазмасынын 
химиялык составынын өзгөрүшүнө жана ткандагы зат алмашуу процессине 
туздөн түз байланыштуу.  
ЛИМФАДЕНИТ — лимфа түйүндөрүнүн сезгениши. Ал түйүндөр лимфа 
тамырларын бойлото жайгашып (к. Лимфа системасы), лимфа агымы менен 
келүүчү зыяндуу заттарды жана оору пайда кылуучу микробдорду тосуп кармап 
калат. Организмдин абалына жана микробдун оору пайда кылуу активдүүлүгүнө 
жараша түшкөн микроб лимфа түйүнүндө өлөт же түйүндү сезгендирип, кээде 
ириңдетет. Л. өтүшү боюнча катуу кармоочу жана өнөкөт болуп айырмаланат. 
Катуу кармоочу Л. бут-колдун, баштын, моюндун кичинекей жараатына жана 
тытыгына микроб түшкөндө же чыйкан, абцесс, флегмонанын кабылдоосу катары 
өөрчүйт. Л-ти ириңдетүүчү микробдор (стрептококк, стафилококк) да пайда 
кылышы мүмкүн. Мында жабыркаган түйүн чоңоюп, тийгенде ооруйт, шишийт, 
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түйүндүн тушу кызарып чыгат, оорулуу чыйрыгат, тамакка табити тартпай, башы 
ооруйт. Ириңдеп кеткен Л-ти өз убагында жарып ачпаса ириң тегерегиндеги 
ткандарга өтүп, оор кабылдоого — флегмонага алып келиши мүмкүн. 
Өнөкөт Л-ти көбүнчө туберкулёз, котон жара козгогучу пайда кылат. Л-тин пайда 
болушу организмдин кээ бир жеринде ириңдүү очок бар экенин айгинелейт, 
ошондуктан анын белгиси байкалары менен врачка кайрылуу зарыл. 
Дарылоодо антибиотиктер, физиотерапия, кээде хирургиялык операция 
колдонулат. 
ЛИМФА СИСТЕМАСЫ — лимфа түйүндөрү жана капиллярлары менен 
тамырларынын жыйындысы. Ал жүрөк-кан тамыр системасынын составына 
кирет. Анын организмдеги аткарган милдети өтө зор. Л. с. зат алмашууга 
катышат, кан пайда кылат жана организмди коргоо милдетин аткарат. Л. с. лимфа 
капиллярларынан, лимфа тамырларынан, лимфа түйүнүнөн, лимфа өзөгүнөн 
жана лимфа өткөөлүнөн турат. Л. с-нын ар бир бөлүгү өзүнө тиешелүү 
милдеттерди аткарат. Л. с-сы четки ткандар менен органдардан туюк түтүкчөлөр 
— капиллярлар менен башталат. Алар бири-бири менен кошулушуп, орган 
ичиндеги жана сыртындагы ар түрдүү формадагы чатыштарды түзөт. Лимфа 
капиллярларынын керегеси жалаң бир кат эндотелий клеткалардан турат. Лимфа 
капиллярга.аны курчап турган ткандардан өтөт. Лимфа капиллярынын 
капталындагы эндотелий клеткалары ар кандай механикалык, химиялык 
таасирге жана дене температурасынын өзгөрүшүнө өтө эле сезгич келип, алардын 
зат өткөргүчтүгүн өзгөртөт. Эндотелий клеткалары белок кыпындарын, 
липиддерди, белокторду жана башкалар заттарды, ошондой эле уулуу заттар 
эриген суюктукту, бактерияны, вирусту жана ар түрдүү керексиз заттарды соруп 
алууга жөндөмдүү. Бир канча лимфа капиллярларынын кошулушунан лимфа 
тамырлары түзүлөт. Ал тамырлар лимфа түйүндөрү аркылуу өтөт. Дененин 
түрдүү бөлүгүндөгү лимфа түйүндөрүнөн чыккан лимфа тамырлары биригип 
өзүнчө чоң лимфа өзөктөрүн түзөт. Бул лимфа өзөктөрүнүн кошулушунан эки чоң 
лимфа өткөөлү түзүлөт. Алардын бири көөдөн, экинчиси оң лимфа өткөөлү деп 
аталат. 
Көөдөн өткөөлү уз. 30—35 см келип, лимфаны кишинин эки бутунан, ич жана 
жамбаш чарасынын капталынан, алардын ичиндеги органдардан, өпкөнүн жана 
жүрөктүн сол жарымынан, көкүрөк клеткасынын сол жагынан, сол колдон, 
баштын жана моюндун сол жагынан чогултат. Көөдөн өткөөлү ич көңдөйүнөн, 
экинчи бел омуртканын тушунда оң, сол лимфа өзөктөрүнүн жана ичеги лимфа 
өзөгүнүн кошулушунан түзүлөт да, бул жерде кеңейип, лимфа челегин пайда 
кылат. Андан ары лимфа өткөөлү көкүрөк омурткалары менен кызыл өңгөчтүн 
ортосу аркылуу жогору көтөрүлүп, моюндун сол жагына чыгат. Бул жерде 
көкүрөк өткөөлү жыйналган лимфаны акырек алдындагы вена кан тамыры менен 
моюндун терең вена кан тамыры кошулган бурчка куят. 
Оң лимфа өткөөлүнүн уз. 1 —1,5 см келип, үч лимфа: оң акырек алдындагы, оң 
күрөө лимфа өзөгүнөн жана оң бронх ортолук өзөгүнөн түзүлөт. Оң лимфа 
өткөөлү лимфаны оң колдон, жүрөк менен өпкөнүн оң бөлүгүнөн, көкүрөк 
клеткасынын оң жагынан жыйнап, аны оң акырек алдындагы вена менен 
моюндун оң жагындагы терең вена кан тамыры кошулган бурчка куят. 
Л. с-нын оорулары тубаса жана кийин пайда болушу мүмкүн. Тубаса оорусу сейрек 
кездешип, анда дененин кандайдыр бир бөлүгүндө лимфа тамырлары болбойт же 
өтө аз болот. Ал оору анатомиялык жана функциялык бузулууларды пайда 
кылып, жаш кезде эле ишке жөндөмдүүлүктү жоготот. Лимфа тамырларынын 
өсүү кемтиги капысынан же шишиктин пайда болушунан билинет. Узак убакыт 
акпай токтоп калышынан лимфостазга жана дененин тийиштүү бөлүгү өтө 
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чоңоюп кетишине алып келет. Бул оорулар кийин да пайда болот, мисалы, тилме, 
шишик жана башкалар сезгенүүлөрдөн да дене бөлүгү өтө чоңоёт.  
 

 
Кишинин лимфа системасы: 1—көкүрөк лимфа каналы; 2—лимфа тамырлары; 3—
лимфа түйүндөрү  
 
Лимфа түйүндөрүнүн (к. Лимфаденит) жана лимфа тамырларынын (лимфангиит) 
сезгениши организмде сезгенген, ириңдеген жерлердин болушунан келип чыгат. 
Кээде түрдүү кырсыктардан (омуртка, кабырга, ийин сынганда же көкүрөк, ич, 
жана башкалар жараат алганда) көкүрөк жана жапа чеккенде андан лимфа агып, 
моюн ок тийип, бычак сайылып ич көңдөйүнүн ири лимфа өткөөлдөрү аны менен 
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кошо белок, май, углевод жана башкалар керектүү заттар көп кетип, өз убагында 
медициналык жардам көрсөтүлбөсө, 
өмүргө коркунуч келтирет. Аны хирургиялык жол менен дарылайт.  
 
ЛИМФА ТАМЫРЛАРЫ — организмдин орган менен тканынан вена системасына 
лимфа агуучу тамырлар. Ал ар бир органдын ичинде лимфа капиллярларынын 
кошулушунан пайда болот. Л. т. лимфа капиллярынан өзүнүн капталынын 
түзүлүшү (ички, ортоңку жана сырткы), ошондой эле ичиндеги клапандары менен 
айырмаланат. Майда Л. т-нда булчуң элементтери жок. Мындай Л. т. негизинен 
органдардын ичинде жайгашат. Орто жана жоон Л. т-нын капталы жакшы өсүп 
жетилет. Ал эми тамырдын ичинде көп сандаган түгөйлүү клапандар болот. Алар 
Л. т-ндагы лимфа суюктугун бир багытка, жүрөккө карай гана агызат. Кишинин 
денесиндеги Л. т. тери алдындагы, булчуң арасындагы тамырларга бөлүнөт. Алар 
бири-бири менен кошулуп түрдүү чатышманы түзөт.  
ЛИМФА ТҮЙҮНДӨРҮ — тоголок, сүйрү, жарым ай, чатышкан түйүн жана буурчак 
сымал келген ар түрдүү чоңдуктагы (1 — 22 мм), кызгылт-күрөң түстөгү түзүлүш. 
Л. т. денедеги кан элементтерин бөлүп чыгарат жана ар кандай ооруларга каршы 
иммунитетти пайда кылат. Л. т. булчуң арасында жайгашкан лимфа тамырларын 
бойлой орун алып, негизинен дененин ар кайсы бөлүктөрүнөн лимфа суюктугун 
чогултат. Л. т-нүн кабырылган жагына — «дарбазасына» артерия жана нервдер 
кирет да, вена жана лимфа тамырлары чыгат. Ал эми лимфа суюктугун алып 
келүүчү тамырлар түйүндүн төмпөгөй жагына куят. Л. т. сыртынан туташтырма 
ткандан турган кабык менен капталган. Бул кабыктан Л. т-нүн ичин карай 
туташтырма ткандан турган тосмолор (керегелер) кетет. Ушул керегелердин 
ортосунда лимфа тканы жайгашкан. Ткандын сырт жагы кызгылт-сары келип, 
диаметри 0,5—1 мм болгон тоголок лимфа ткандарынан турат. Бул ткандардын 
ичинде ар тарапка кеткен жипчелер бар. Ошол жипчелер түзгөн торчолордун 
арасында лимфоцит жана лимфобласт деп аталган канга кошулуучу элементтер 
жайгашат. Л. т-нүн коңулунда лимфа суюктугу андагы лимфоциттер жана лимфа 
тамырлары аркылуу андан ары агат. 
ЛИПИДДЕР — бардык тирүү клетканын составына кирип, тиричиликте маанилүү 
роль ойногон май сыяктуу заттар. Л. биологиялык мембрананын составына 
кирип, клеткалардын өткөргүчтүгүнө жана көп ферменттердин активдүүлүгүнө 
таасир этет, нерв импульстарын өткөрүүгө, булчуңдардын жыйрылуусуна, клетка 
аралык байланыштарды түзүүгө, иммунохимиялык процесстерге катышат. 
Ошондой эле Л. организмде энергия топтоп жылуулукту сактоо, ички органдарды 
жана ткандарды сырткы механикалык таасирлерден коргоо кызматын аткарат. 
Алар сууда эрибейт, органикалык эриткичтерде эрийт. Адамдын жана 
жаныбарлардын организми бардык негизги Л-ди синтездөөгө жөндөмдүү, 
ошондой эле аларды тамак аркылуу алышат. Л. негизинен боордо жана ичке 
ичегинин бетинде синтезделет. Кандагы Л, май, белок жана башкалар татаал 
бирикмелердин составында болуп, кан аркылуу органдарга жана ткандарга барат. 
Клеткаларда көпчүлүк белоктор менен комплекс — липопросоид түрүндө 
учурайт. Организмде Л. липаза ферментинин таасири менен ажырайт. 
ЛИСТЕРИОЗ — адам менен жаныбарлардын листериялар пайда кылуучу катуу 
кармама жугуштуу оорусу. Кишиге жаныбарлар жугузат. Оорунун булагы — 
кемирүүчүлөр; оору адамга листерия менен булганган тамак-аш, суу, кир кол 
аркылуу жугат. Козгогуч кан менен ички органдарга жана нерв системага 
таралып, аларды жабыркатат. Ошондуктан Л-дун ангина, келте, сепсис, менингит, 
психоз жана башкалар ооруга окшогон белгилери бар. Оору жеңил, орточо, оор 
түрдө өтөт. Инкубациялык (жашыруун) мезгили 2 жумага созулат. Жеңил түрүндө 
тери жабыркайт. Оорунун бул түрү айрыкча малчыларда, зооветеринариялык 
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адистерде кезигет. Анда колдун үстүнө, бүт денеге ириңдеген чыбырчыктар 
чыгып, узакка айыкпайт. Орточо түрүндө оору көбүнчө өпкөнүн сезгенүүсүндөй 
болуп өтөт. Оор түрү катуу жана капысынан башталат. Эт ысып, уйку качат, дене 
салмактанып, булчуңдар ооруйт. Териге кан куюлгандыктан түрдүү тактар пайда 
болот; моюн, колтук, кулак түбүндөгү бездер чоңоюп, сыздап ооруйт. Боор, көк 
боор чоңоюп, дене саргаят, кээде ич өтөт. Оорунун оор жана орточо түрүндө нерв 
системасынын жабыркоосунан менингит, энцефалиттин белгилери (титирөө, 
калтыроо, шал болуу, психоз) байкалат. Боюнда бар аял өнөкөт түрү менен ооруса 
Л-ду ымыркайга жугузушу мүмкүн. Дарылоону врач жүргүзөт. 
Л-дун алдын алууда ветеринариясанитариялык чараларды жүргүзүп, ооруган 
малды эрте таап, аны жоготуу, оорунун таралышына жол бербөө, санитариялык-
агартуу иштерин күчөтүү керек. 
ЛИХОРАДКА, к. Ысытма.  
ЛОГОПЕДИЯ балдардын сүйлөө кемтиктерин изилдейт жана аларды оңдоо, 
алдын алуу жолдорун иштеп чыгат; дефектологиянын тармагы. Сүйлөө кемтиги 
сүйлөөнү туура эмес тарбиялоо, сүйлөө аппаратынын оорусу же тубаса бузулушу 
менен байланыштуу. Мындай кемтиктер — кекечтенүү, чулдуроо балдардын 
психикалык абалына таасир этип, так сүйлөөгө, жазууга, окууга жолтоо болот. 
Аны изилдөө, оңдоодо психология, физиология жана медицина илимдеринин 
ийгиликтерине таянган педагогикалык ыкмалар колдонулат. Ошондуктан 
дарылоону логопед (сүйлөөнү оңдоочу педагог) менен врач биргелешип жүргүзөт. 
Балдардын сүйлөө кемтиктерин мектепке барганга чейин оңдоо зарыл. Балдар 
бакчасынын даярдоо группаларында балдардын сүйлөөсүнүн туура өөрчүшүнө 
көп көңүл бурулат. Сүйлөө кемтиги бар балдар үчүн атайын балдар бакчасы жана 
мектептер, логопедиялык пункттар, стационарлар уюшулган. Стационарда сүйлөө 
кемтигин оңдогондон кийин да сүйлөө көнүгүүлөрүн жасап жүрүү зарыл. 
Дарылоо канча эрте башталса, ал ошончо натыйжалуу болот.  
ЛЫЖА СПОРТУ — спорттун кеңири таралган массалык түрү. Анын лыжа менен 
жарышуу, секирүү, тоодон ыкчамдык менен түшүү, туристтик жүрүштөр, лыжа 
тээп сейилдөө жана башкалар түрлөрү бар. Л. с-нун атайын машыгууларды талап 
кылган мелдештер өткөрүлүүчү түрлөрүнө лыжада жарышуу, тоо-лыжа спорту, 
трамплинден секирүү кирет. Ачык абада шаардын сыртында Л. с. менен машыгуу 
организмдин жалпы абалын жакшыртып, нерв системасын, организмди чыңдоого 
жардам берет. Лыжа тебүүгө булчуңдардын ар кандай топтору катышып, зат 
алмашуу процессин, дем алуу, кан айлануу органдарынын ишин жакшыртууга 
түрткү берет. Л. с. балдарды жана жаштарды дене тарбия жактан даярдоодо, 
коллективдерде уюштурулган спорттук иштерде жана ар кандай курактагы 
кишилердин спорт менен машыгуусу үчүн колдонулат. , 
ЛЮМБАГО — оор нерсе көтөргөндө же олдоксон кыймылдап алганда арка 
булчуңдарына өтө күч келип, белдин катуу оорушу. Организмдин суукка урунуусу 
түрткү берет. Ал көбүнчө куяң, омуртканын остеохондроз ооруларынын жана 
башкалар белгиси болушу мүмкүн. Л. бир аз күч келгенде, кыймылдаганда, 
жөтөлгөндө, чүчкүргөндө күчөйт. Белди басканда катуу ооруйт. Оорулуу 
бүкүрөйүп басат. 
Дарылоону врач жүргүзөт. Өз алдынча дарылануу кабылдоолорго дуушар кылат. 
Оору байкалары менен түз жана катуу төшөккө жатуу сунуш кылынат. Л. менен 
ооругандар оор жумуш жасабай, кескин кыймылдоодон, сууктан сактанышы 
керек. 
ЛЯМБЛИОЗ — ичке ичегиде, кээде өт баштыкчасында мителик кылуучу 
жөнөкөйлөр — лямблия пайда кылган оору. Лямблия кыймылдуу (4 жуп 
шапалакчасы жана соргуч дискасы бар) жана кыймылсыз формада (циста) 
жашайт. Соо адамга лямблия цистасы менен булганган тамак-аш, суу, кол, 
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буюмдар аркылуу жугат. Ал ичегикарынга өтүп, ичке ичегиге жабышып мителик 
кылып көбөйөт. Л. болгондо ичтин жогору жагы же киндиктин тушу ооруйт; ич 
көөп курулдайт, кускусу келет, кээде былжыр аралаш суюк заңдайт. Лямблия 
ичке ичегиден жоон ичегиге өткөндө ал жерде өөрчүшүнө шарт болбогондуктан 
циста формасына айланып, заң менен сыртка бөлүнүп чыгат. Циста формасы 
сырткы чөйрөнүн түрдүү шартына чыдамдуу келет (топуракта 3 жумага, сууда 5 
жумага чейин сакталат). Көбүнчө балдар (өзгөчө 1—4 жашка чейинки) ооруйт. 
Кээде оорунун белгиси билинбей өтүп, кай бир оорудан кийин байкалат. Баланын 
ичи көөп, ооруйт, тез-тез былжыр аралаш заңдайт. 
Врач оорулууга дарылоодон тышкары белогу жетиштүү жеңил диетаны 
(кайнатып бышырган эт, быштак, кефир, сабиз, капуста жана башкалар) сунуш 
кылат. Таттууну, камырдан жасалган тамактарды тарта жеш керек. 
Оорунун алдын алууда оорулууну убагында таап дарылоо мааниге ээ. Тамак-аш 
азыктарын таза сактоо, чымындарды жок кылуу, сууну кайнатып же суу 
түтүгүнөн ичүү, жашылча жемишти тамакка жууп пайдалануу, өздүк гигиенаны 
сактоо зарыл. 
 
 

М 
МАЖБУРЛАП ДАРЫЛОО коомго коркунучтуу аракечтерди соттун чечими менен 
психиатриялык ооруканага жаткырып дарылоо. Ооруканага оорулуу соттук-
психиатриялык эксперттин актысы, саламаттык сактоо мекемелеринин жана 
ички иштер министерствосунун органдарынын катынын негизинде кабыл 
алынат. М. д-го түшкөндөр психиатриялык оорукананын дарылоо бөлүмдөрүнө 
алардын психикалык өзгөчөлүгүнө жараша жаткырылат. Мындай дарылоого 
бардык жактан изилденип жактырылган ыкмалар колдонулат, ага социалдык 
калыбына келтирүүчү аракеттер да кошулат. Зарыл болгон учурда ноокасты 
текшерүү иштери жүргүзүлөт. Дарылоо мөөнөтү ноокастын психикалык абалына 
ылайык аныкталат. Мөөнөт бүткөндөн кийин алар 6 айда бир жолу врачтык 
комиссиядан өткөрүлүп турат. 
М. д. өз ыктыяры менен дарылануудан качкан, социалдык турмуштан четтеген 
аракечтерге, баңгилерге, жыныстык жугуштуу ооруларга чалдыккандарга да 
колдонулат. 
МАЙЛАР — көбүнчө глицериндин жана бир негиздүү май кислоталарынын 
(триглицериддер) татаал эфирлеринен турган өсүмдүк жана жаныбар тканынын 
составына кирүүчү органикалык бирикмелер. М-дын составына биологиялык 
активдүүлүгү жогору болгон заттар — фосфатиддер, стериндер, витаминдер да 
кирет. М. жана ага окшош заттар липиддер деп аталат. М. жаратылышта кеңири 
таралган. Алар өсүмдүк, жаныбар клеткаларынын жана микроорганизмдердин 
бирден бир компонентин түзөт. Жаныбарлар менен кишиде май тери астындагы 
май клетчаткасында жана ич майда, чычыркайда, ошондой эле кемикте, булчуң 
тканында, боордо жана башкалар органдарда болот. М. бардык сүт эмүүчү 
жаныбарлардын сүтүндө да кездешет, алардын кээ биринин сүтүндө май 40%ке 
чейин жетет. М. өсүмдүктөрдүн уругунда (айрыкча күн карамада, жаңгакта жана 
башкалар), жумуртканын сарысында, мээ тканында көп болот. 
Организмде М. энергиянын негизги булагы. Анын энергиялык пайдасы 
углеводдорго караганда 2 эсе чоң. М. жылуулукту начар өткөргөндүктөн тери 
астындагы май клетчаткасында жыйналган М. организмдин жылуулугун сактайт, 
ал өзгөчө жылуу кандуу, деңиз жаныбарлары (кит, тюлень жана башкалар) үчүн 
чоң мааниге ээ. Аны менен бирге М. теринин белгилүү серпилгичтигин камсыз 
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кылат. М. пластикалык функцияны аткарып, бардык ткань менен органдардын 
клеткалык структураларынын составына кирет, ошондуктан алар 'жаңы 
структураларды түзүүгө керек. М. углеводдор менен бирге организмдин 
тиричилик функциясын энергиялык жактан камсыз кылат. Май тканынын 
составындагы М. азык заттардын сактагычы болуп, организмдин зат жана 
энергия алмашуусуна катышат. Табигый М-да 6Отан ашуун май кислоталары 
болуп, алар физикалык, химиялык түрдүү касиеттери менен айырмаланат. Май 
кислоталарынын молекуласы суутек атому менен курчалган көмүртек 
атомдорунун тизмегинен турат. Чынжырдын узундугу май кислоталарынын жана 
алардан пайда болгон М-дын көп касиеттерин мүнөздөйт. Узун тизмектүү май 
кислоталары — катуу, кыска тизмектүүсү — суюк заттар. Май кислоталарынын 
молекулалык салмагы канча чоң болсо, анын жана ага тиешелүү М-дын эрүү 
температурасы жогору болот. Эрүү температурасы жогорулаган сайын ал 
ошончолук начар сиңирилет. Мисалы, эрүү температурасы кишинин дене 
температурасынан төмөн болгон М. 97—98%, эрүү температурасы 37°тан жогору 
М. 90%ке, ал эми 50—60°та эриген М. 70—80%ке жакын сиңет. 
Май кислоталары химиялык касиеттери боюнча каныккан (анда көмүртек 
атомдорунун ортосундагы бардык байланыштарга суутек атому толгон) жана 
каныкпаган (көмүртек атомдорунун ортосундагы байланыштарга суутек 
атомдору толбогон) болуп бөлүнөт. Каныккан жана каныкпаган май кислоталары 
өзүнүн физикалык жана химиялык касиеттери боюнча гана эмес, биологиялык 
активдүүлүгү жана организмге баалуулугу боюнча айырмаланат. Каныккан май 
кислоталарынын биологиялык касиеттери каныкпаган май кислоталарына 
салыштырганда төмөн. Каныккан май кислоталары май алмашууга, боордун 
функциясына терс таасир тийгизет, ошондой эле атеросклероздун өөрчүшүндө 
катышуусу мүмкүн. Каныкпаган май кислоталары бардык тамак-аш майында, 
өзгөчө өсүмдүк майында көп. Каныкпаган полимай кислоталары (линоль, 
линолен жана арахидон кислоталары) биологиялык жактан абдан активдүү. Алар 
боордо, мээде, жүрөктө, жыныс бездеринде көбүрөөк топтолот. Организмге тамак 
менен жетишсиз келгенде ал кислоталардын өлчөмү бул органдарда азаят. Алар 
кишинин түйүлдүгүндө жана жаңы төрөлгөн баланын организминде, ошондой 
эле эне сүтүндө көп. 
Балык майында организмге (өзгөчө бала кезде) абдан керектүү арахидон 
кислотасы, А жана Д витаминдери өтө көп болот. 
Каныкпаган полимай кислоталарынын маанилүү биологиялык касиети болуп 
клетка мембранасы, нерв талчасынын миелин чели, туташтырма ткань жана 
башкалар структуралык элементтердин, ошондой эле биологиялык жактан абдан 
активдүү болгон фосфатиддер, липопротеиддердин жана башкалар пайда 
болушунда сөзсүз катышуусу эсептелет. Бул кислоталар организмден 
холестеринди оңой эрүүчү бирикмеге айлантып, аны организмден чыгарууну 
күчөтүп, атеросклерозду алдын алууда абдан маанилүү. Мындан башка бул 
кислоталар кан тамыр капталдарынын ийилгичтигин жогорулатып, 
өткөргүчтүгүн азайтат. Каныкпаган полимай кислоталары миокарддын 
инфарктын жана башкалар жүрөк-кан тамыр системасынын ооруларын алдын 
алуучу каражаттардын бири болуп эсептелет. Бул кислоталар В тобундагы, өзгөчө 
В1 жана В6 витаминдердин алмашуусуна да таасир тийгизет. Ошондой эле 
организмдин жугуштуу ооруларга, иондошкон нурлардын таасирине 
туруктуулугун жогорулатуучу касиеттери бар экендиги аныкталган. М-дан май 
кислоталарынан тышкары М-га окшош заттардын (фосфатиддер, стериндер, 
витаминдер жана башкалар) болушу анын биологиялык баалуулугун арттырат. 
Тамак-ашта фосфатиддер, лецитин, кээде кефалин кездешет. Алар клетка менен 
ткандардын составына кирет, алардын зат алмашуусунда активдүү катышат. 
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Фосфатиддер өзгөчө чучукта көп. Алар организмде синтезделет. Жумуртканын 
сарысы, боор, мээ, акталбаган өсүмдүк М. фосфатиддерге бай. 
Стериндер да биологиялык жактан активдүү, алар май жана холестерин 
алмашууну жөнгө салууда катышат. Өсүмдүк стериндери (фитостериндер) 
холестерин менен эрибес комплекстерди пайда кылып, алар сиңирилбейт, 
натыйжада канда холестерин көбөйбөйт. Ультра көк нурлардын таасиринен 
организмде Д витаминине айлануучу эргостерин жана кандагы холестериндин 
нормалдуу өлчөмүн камсыз кылуучу стеостерин өзгөчө пайдалуу. Стериндер 
чочконун, уйдун боорунда, жумурткада жана башкалар көп. Өсүмдүк М-ын 
актаганда алар азаят. 
М. организмге күч-кубат берүүчү негизги азык зат жана ткандардын 
структурасын түзүүдө зарыл. М-дын калориясы өтө жогору, анын жылуулук 
чыгаруу жөндөмдүүлүгү белок менен углеводдордон 2 эсе күчтүү. Организм М-ды 
жашына, конституциясына, ден соолугуна, климаттык шартка, кыймыл 
активдүүлүгүнө жана башкалар жараша керектейт. Жаш өткөн сайын тамак 
менен келүүчү майдын өлчөмүн азайтуу керек. Организм суткасына жаныбар 
майын 70%, өсүмдүк майын 30% кабыл алуусу талапка ылайык. Сүт М-нын 
сапаты жогору жана биологиялык касиеттери мыкты. Бул М-да витаминдер (А, Д2 
Е), фосфатиддер, алмаштырылбас май кислоталары көп. Эрүү температурасы 37° 
болгон чочко, уй, кой М-ы каз, өрдөк майына караганда начар сиңет. Өсүмдүк М-ы 
оңой сиңет жана алар алмаштырылбас май кислоталарына, Е витаминине, 
фосфатиддерге бай. Өсүмдүк майынын биологиялык баалуулугу ар кайсы 
кошундулардан тазалоо деңгээлине жараша болот. Тазалоодо стериндер, 
фосфатиддер жана башкалар биологиялык активдүү заттар жоголот. 
Комбинацияланган М-га (өсүмдүк жана жаныбар М-ы) маргариндин түрлөрү, 
кулинария майы жана башкалар кирет. Тамактанууга кеңири керектелүүчү М-дын 
бири — маргарин. Маргаринде А, Д витаминдери, фосфатиддер жана башкалар 
биологиялык активдүү заттар көп. Тамактанууга керектелүүчү М. сакталганда 
түрдүү өзгөрүүлөргө учурап, сапаты начарлайт. Ошондуктан М-ды узак 
сактаганда жарыктын, абанын, жылуулуктун жана башкалар таасиринен сактоо 
зарыл. 
Май алмашуу жана анын бузулушу. М. алмашуу ичеги-карын жолунда майдын 
ажыроосунан башталат. Алды менен М. эмульсияланып, суу фазасында «калкып 
жүрүүчү» эң майда тамчыларга ажырайт. М-дын эмульсияланышында өт 
кислоталары чоң роль ойнойт (к. Өт). Ичке ичегинин эпителийинде май 
кислоталары менен глицеринден М-дын үзгүлтүксүз синтези жүрүп турат. Колит, 
дизентерия жана башкалар ичке ичегинин ооруларында М-дын жана майда 
эрүүчү витаминдердин сиңирилиши бузулат. Май алмашуунун өзгөрүлүшү М-дын 
ажыроосу менен сиңирилиши бузулганда болот. Уйку безинин ооруларында 
(мисалы, катуу кармаган жана өнөкөт панкреатитте) М. сиңбейт. М-дын 
сиңүүсүнүн бузулушу ичегиге өт аз келгенде, ичегинин былжыр чели 
жабыркаганда жана башкалар байкалат. Канда липиддердин көбөйүшү 
(гиперлипемия) ачка болууда, кант диабетинде, нефроздордо, катуу кармаган 
гепатитте, диатезде болот. Диатез менен жабыркаган оорулууга майды көп 
берүүгө болбойт. Гиперлипемия ууланууда айрыкча боор кошо жабыркаса, 
ошондой эле эндокрин бездери (калкан сымал, жыныс бездери жана башкалар) 
жетишсиз иштөөсүнөн болот. М-дын канда азайышы (гиполипемия) дистрофияда 
жана гипертиреоздо байкалат. Организмге тамак менен көп М. киргенде заара 
менен көбүрөөк М. чыгат (липурия). Липурия диабетте, учукта, заара жолдорунун 
таш оорусунда, нефроздордо, алкоголь менен ууланууда да болот. 
Май алмашуу углевод алмашуу менен тыгыз байланышта. Нормада киши 
денесинин составынын 15%и М. болот; кээ бир абалда ал 50%ке жетет. Айрым 
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кишилер аз күч жумшап, күчтүү тамактарды (айрыкча углеводдор көп) ичкенден 
өтө семирип кетишет. Өтө семирбес үчүн углеводдору аз, ал эми белоктор, 
витаминдер, органикалык кислоталар жетиштүү өлчөмдө болгон диетаны 
колдонуу керек. Патологиялык өтө семирүү углевод-май алмашууну 
нейрогумордук жөнгө салуунун бузулушунан келип чыгат. Май алмашуунун 
бузулушу түрдүү оорулардын пайда болушуна себепкер. Май алмашууда 
ферменттердин активдүүлүгүнүн бузулушун жана липиддердин алмашуусун 
кеңири изилдөө кишинин май алмашуу менен байланышкан ооруларын 
дарылоодо жаңы илимий ыкмаларды иштеп чыгууга түрткү берет.  
МАЛА КЫЗЫЛ ЧАКАЛАЙ — теринин инфекция-аллергиялык оорусу. Козгогучу 
вирус деп божомолдонот. Кээ бир учурларда М. к. ч. ичеги-карын ооруларынан, ар 
кандай инфекцияга карата дары-дармектерди, вакциналарды ашыкча 
колдонуудан пайда болот. Бул ооруга эрте жаз, кеч күздө үшүп же суук тийип 
калуу түрткү болот. Териде, көбүнчө көкүрөктө, аркада, кол-бутта, кээде моюнда, 
бетте кызыл темгилдер пайда болот. Алар бара бара чоңоёт. Тактардын үстү 
түрпү сымал түлөп турат. 7—10 күндөн кийин ал чоң тактын тегерегинде майда, 
мала кызыл темгилдер пайда болот. Оорулуунун жалпы абалы анча өзгөрбөйт, 
денеси бир аз ысыйт, кычышат. Бара-бара темгилдер кочкул тартып, 4—8 
жумадан кийин жоголот. 
Жаш балдарда темгилдер ыйлаакчаларга айланып, экзема оорусунун 
клиникасына окшош болот. Мындай тактар кычыштырып, оору 1 — 2 айга чейин 
созулат. Дарылоону врач жүргүзөт. Түрдүү крем, майлоочу май, антибиотик, 
витамин, антигистамин дары-дармектери колдонулат. Оору күчөп турганда 
(биринчи 2—3 жумасында) терини самындап жууганга болбойт. Алдын алууда 
терини ар түрдүү сүрүлүү, тытылуудан этият болуу, өздүк гигиенаны. сактоо 
керек.  
МАМЛЕКЕТТИК САНИТАРИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛ санитария-эпидемиологиялык 
кызмат тарабынан жүзөгө ашырылат; ал санитария-гигиеналык жана эпидемияга 
каршы эреже, нормалардын сакталышына жана аткарылышына көз салат. Ал 
жугуштуу ооруларды алдын алуу жана аны жоюуга, айлана-чөйрөнү (суу, топурак, 
абаны) өнөр жай жана чарба-тиричилик таштандылар менен булгануудан 
сактоого, эмгек жана тиричилик шарттарды жакшыртууга багытталган 
чараларды жүргүзөт (к. Айлана-чөйрөнү коргоо, Абаны санитариялык коргоо жана 
башкалар). 
МАНИКЮР — колдун тырмактарын гигиеналык, косметикалык максатта тазалап 
багуу. М-ду 7 —10 күндө бир жолу жасоо талапка ылайык. Адегенде эски лактын 
калдыгын ацетон же атайын эриткич менен кетирип, тырмакты кайчы же 
кыпчуур менен каалаган узундукта кыскартат. Кыска, жоон манжалардын 
тырмагын узунураак, ичке манжалардыкын тегерек кылып алуу сунуш кылынат. 
Тырмак илинбес үчүн бир багытка өгөөлөө керек. Өгөөлөгөндөн кийин 
тырмактын тегерегин майлап, калакча менен терисин түртүп, аны жумшартуу 
үчүн манжаларды бир нече минута самындуу жылуу сууга малат. Анан суудан 
чыгарып, аарчып, жумшаган терини кичине кайчы менен, тырмактын 
кычыктарын курч кыпчуур менен кесет. Кокустан бир жерин кесип алса, 
суутектин өтө кычкылынын 30%түү эритмесине малынган кебез менен басып, 
анан йод сүйкөп коюу керек. Андан кийин манжанын учтарын кургата аарчып, 
тырмактарды лактайт. Жайкысын күнгө күйгөн териге ачык түстөгү лак жарашат. 
Узун тырмактарды түбүнө чейин лактоого болбойт. Эндүү тырмактын ортосун 
гана узун тилке түрүндө боёо сунуш кылынат. 
Тырмакты лактабай эле лимон ширеси менен же бир кесим замша же момозуйга 
бор сээп, тырмакты сүртүп, жалтыратууга болот. Бирок бор менен көп сүртүүдөн 
тырмак жукарып сынып кеткендиктен аны узакка колдонууга болбойт. М. 
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жасоодо санитария-гигиеналык эрежелерди сактоо зарыл. М. жасоочу аспаптар 
этил спирти же атайын эриткич менен дезинфекцияланат, аларды кайнатууга 
болбойт.  
МАНИЯ — психиканын бузулушу; көңүлдүн көтөрүңкүлүгү, ой жүгүртүүнүн 
ыкчамдыгы, эмгекке ашкере берилүү, сүйлөөктүк мүнөздүү. Ноокас бир мезгилде 
бир нече ишти баштайт, бирок биринин да аягына чыкпайт, 
айланасындагылардын ишине ыксыз кийлигишет, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн 
ашкере баалашат. Тамакка табити азаят, уйкусу качып, жыныс бездеринин 
иштөөсү бузулат. Көбүнчө мания-депрессиялык психоздо, ошондой эле башка 
ооруларда (шал болгондо, карылык психозунда, мээге доо кеткенде, айрым 
ууланууларда жана жугуштуу ооруларда) да болот.  
МАНИЯ-ДЕПРЕССИЯЛЫК ПСИХОЗ — мания же депрессия түрүндө мезгил-
мезгили менен кармай турган психоз. Манияда ноокас адаттан тышкары күч-
энергияны сезет, аларга жандуулук, ишкердик, активдүүлүк, тез ой жүгүртүү, 
ойлоп табуучулук мүнөздүү, уйку качат, чарчап-чаалыгууну сезбейт. Маниянын 
жеңил даражасында ноокас өтө элпек, сөзмөр, акылдуу, тамашакөй, шайыр, жөн 
билги келет, алды-кийинин ойлобой чоочун адамдар менен бат таанышат, 
жосунсуз жоруктарга барат. Мания өтүшүп кеткенде өзүн өзү кармай албай 
күйпөлөктөп өтө жеңил болуп кетет, ой-максатынын жана аракетинин аягына 
чыкпайт. Көтөрүңкү маанайы ачуулануу, кыжырлануу менен алмашат. 
Жайдарылык заматта каардуулукка айланат (каар маниясы). 
Депрессияда ой жүгүртүү начарлайт, кыймыл-аракет жайлайт. Ноокас себепсиз 
капаланат, бирок көбүнчө ыйлай алышпайт, көңүлү чөгүп, ишке жөндөмүн 
жоготушат, шалдырап алы кетип, уйкусу качат, табити бузулат (к. Депрессия). 
Адатта, бул фазалар алмашып турат, бирок жаш өткөн сайын депрессия күчөйт. 
Кээде монофаза да кездешет, башкача айтканда мания же депрессия гана 
байкалат. Ал эми фаза алмашуу аралыгы кыйла жылдарга созулат. Бул дарт 
адамдын мүнөзүн өзгөртпөйт. Приступ кармабаса ноокас кадимкидей эле жүрөт. 
Медициналык жардамга же көзөмөлгө муктаж болбойт. Бирок мания улгайган 
кезде астенияга өтөт, депрессия өзүн өзү өлтүрүү коркунучун туудурат. 
Дарылоону өз убагында баштоо маанилүү, оор учурда ооруканага жаткыруу керек. 
Оорунун башталышында ноокас ооруп калганын түшүнөт жана врачка өзү 
кайрылат. Кээде «көңүлүм ачык» деп өзүн көтөрүңкү маанайда сезип, оорусун 
сезбейт. Бул убакта аны жакындарынын көзөмөлгө алуусу маанилүү. Оорулууну 
дарылоо жакшы натыйжа берет. Мындай оорулууларга спирт ичимдиктерин ичүү 
таптакыр жарабайт, айрыкча манияда көп ичип кетүү мүмкүн экенин эске тутуу 
зарыл.  
МАРАЗМ — организмдин өтө арыктоо (начарлоо) менен коштолуучу психикалык 
иш-аракети төмөндөгөн абалы. Борбордук нерв системасын жабыркатуучу кээ 
бир оорулардын (мисалы, карылык кем акылдыгы, артериосклероз, шишиктин 
жана психоздун кээ бир формалары) натыйжасында өөрчүйт. Оорулуу төшөккө 
жатып калат, алы кетет, өңүнөн санаркоо, кыйналуу байкалат, себепсиз эле ыйлап 
же күлүп калышы мүмкүн. Денесине бир нерсе тийсе онтойт, кыйкырат, сөз 
түшүнбөйт. Оорулуу өтө арыктап, териси саргыч тартып бырышат, көбүнчө сары 
же күрөң так пайда болот, териси тез бышарып жана оюлуп кетет. Ошондуктан 
оорулууну тез-тез улам бир капталына жана чалкасына оодарып, денесин 
камфора спирти менен сүртүп, бышара турган терилерине кургаткыч сепмелерди 
сээп туруу зарыл (к. Бышаруу, Оюлуу). Төшөгү жайлуу болушуна көз салып, 
шейшебинин алдына клеёнка төшөө керек. Тамагы майдаланган, витаминдүү 
болуп, оорулуунун тамакка табити болсо да ашык берүүгө болбойт. Эгер ичи катса 
ич алдырма дары берип, клизма жасоо туура. Денесин марганцовка, уксус, 
кумурска спирти же арак кошулган жылуу сууга малынган жумшак чүпүрөк менен 
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сүртүп, кургатып, ороп коюу керек. Бул оору айыкпайт. Оорулуу ушундай абалда 
көпкө жатышы мүмкүн (к. Оорулууну багуу).  
МАС БОЛУУ — ичкилик ичүүдөн улам физиологиялык жана психикалык 
процесстердин өзгөрүшү. Алкоголду аз өлчөмдө ичүү психологиялык чыңалууну 
бошоңдотуп, көңүл көтөрөт, адам өзүн эркин сезип, жайдарыланат. Адамдар ушул 
сезимге жетүү үчүн ичкилик ичишет, бул сезим убактылуу гана болот, ичкилик 
өлчөмү көбөйгөн сайын адам өзүн башкара албай, кырдаалга баа бере албай 
калат, анын абалы өзгөрүп, көп учурда жинденип, кыжырланат же маанайы пас 
тартып, көңүлү чөгөт. Ушундай абалда мас киши антисоциалдык кылыктарды, 
зомбулук мүнөзүндөгү кылмыштарды (ээн баштык, зордуктоо, киши өлтүрүү, 
өзүн өзү өлтүрүү жана башкаларды) жасайт. Көп өлчөмдө ичүүдөн катуу уулануу 
мүмкүн. Ичкиликти такай жана көп ичкендер ага берилип кетет (к. Өнөкөт 
аракечтик). Ичкилик ичкенден кийин алкоголь карын жана ичегиден канга 
сиңип, анын кандагы концентрациясы көбөйөт. Алкоголдун 10%и организмден 
өпкө, бөйрөк жана тери аркылуу чыгып, калганы атайын ферменттер менен 
кычкылданып кетет. Кычкылдануу жайбаракат жүрөт: бир жолку ичүүдөн 
алкоголь кандан 5—7 сааттан (көп ичсе 12 сааттан) кийин жоголгону менен 
организмде 2 жума бою сакталат. Алкоголдун концентрациясы көбүнчө боордо 
жана булчуңдарда болуп, андан кийин мээге өтүп, ал жерде көпкө сакталат. 
Алкоголдун аз өлчөмү стимул берүүүчү касиетке ээ. Бирок көп өлчөмү мээнин чоң 
жарым шарынын кабыгынын жана сүйрү мээнин маанилүү борборлорунун (дем 
алуу, кан тамырлар) тормоздолушуна алып келет, мындан дем алуу жана кан 
айлануу бузулат да, алкоголь менен уулануудан адам өлүмгө дуушарланат. 
М. б. ичкиликтин түрүнө, өлчөмүнө, кардынын ач же тогуна, ошондой эле 
организмдин ошол кездеги абалына жараша болот. Чарчап-чаалыккан, арык, 
алсыз адамдар ичкиликтин аз эле өлчөмүнө катуу мас болот. Балдар, кары 
кишилер, ичеги-карыны, боору оорулуу адамдар алкоголду көтөрө алышпайт. 
Болжол менен канда алкоголдун концентрациясы 2% болсо чала мас, 3% — 
орточо мас, 4% катуу мас болуу деп эсептелинет, ал эми 5%тен жогору болгондо 
адам өлүмгө учурайт. 
Алкоголдон уулануу. Уулануунун биринчи белгилеринде көз жашылданып, бет 
кызарат, майланышып тердейт, кан тамырлар солгун кагат. Мас кишинин дене 
бою жайылып, табити ачылып, жылуулукту сезет. Психикалык жана кыймыл 
активдүүлүгү начарлап, катуу сүйлөйт, соо кезинде байкалбаган таарынчактык, 
мактанчаактык, кызгануу жана башкалар сапаттар пайда болот. Орточо М. б-да 
адамдын интеллекти төмөндөп, кыймылы жайлайт, акырындык менен уйкусу 
келип, катуу уйкуга кирет. Катуу М. б-да айланасындагыларды сезбей калат, 
сүйлөгөн сөзү билинбейт, кусат. Уулануу күчөгөн сайын дем алуу басаңдап, 
тамыры солгун кагат, кыймылдоого дарманы келбейт, кулагы укпай калат. Дем 
ала албагандан жана жүрөгү токтогондон өлүмгө учурайт. 
Кээде патологиялык М. б. пайда болот, мындай учурда адам аң-сезимден ажырайт 
да, өзүнө жана айланасындагыларга коркунуч туудурат. 
Ууланууда берилүүчү жардам. Алкоголдун канга өтүшүн токтотуу үчүн аны 
кустуруп, карынды тазалоо керек. Кусуп жаткан масты жаткырып, башын ылдый 
каратып коюу керек. Маска суу ичирип кустуруу опурталдуу, анткени эгер сууну 
аз ичсе мастыгы артат, эгер кусса чакап, муунуп калуусу мүмкүн же такыр куспай 
да коёт. Дүүлүгүүнү басып, жүрөктүн иштешин жакшыртуу үчүн кордиамин, 
корвалол, валокордин берсе болот. Валериана да жакшы жардам берет. Кан 
тамырды кеңейтүүчү дарыларды (нитроглицерин, валидол) берүү жарабайт, 
аларды жүрөгү ооруса, эгер ал мурда врачтын көрсөтмөсү боюнча ичип жүргөн 
болсо гана берилет. Андан аркы аракеттер мастын абалына жараша жүргүзүлөт: 
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эти ысып, кызарып турса тынчтандырып, уктатуу керек; өңү кубарып, денеси 
муздаса жылуулап жаап, бутуна жылыткыч коюп, врач чакыруу зарыл.  
МАССАЖ (укалоо) — органдарга жана ткандарга атайын аппарат же кол менен 
механикалык, рефлекстик таасир кылуучу дарылоо ыкмасы. М-дын организмге 
таасири организмдин көп системасы менен органдары катышкан татаал 
физиологиялык процесстерден келип чыгат. Анда негизги ролду нерв системасы 
ойнойт. Мындан башка гумордук фактордун да ролу зор. М-дын таасиринен 
териде биологиялык активдүү заттар пайда болот. Алар канга өтүп, кан 
тамырлардын реакцияларында, нерв импульстарын берүүдө катышат. Аны менен 
бирге М. ткандарга түздөн-түз механикалык таасир этип, натыйжада лимфа, кан, 
ткандардын арасындагы суюктуктун айланышы күчөйт, зат алмашуу жакшырат. 
Теринин ийилгичтиги, температурага жана механикалык таасирге туруктуулугу 
жогорулайт, булчуңдардын жыйрылуу функциясы, тонусу оңолот, 
байламталардын кыймылы күчөйт. М. жүрөк-кан тамыр системасынын ишин 
жакшыртат; капиллярлар кеңейип укалаган жердеги ткандардын гана эмес, андан 
алыс жайгашкан ткандардын кан менен жакшы камсыз болушуна (рефлекс жолу 
менен) мүмкүнчүлүк берет; артерия жана вена канынын жүрүшүн жеңилдетет. М-
дан кийин организмдин жалпы абалы оңолуп, чарчоо жоголот. 
М. жалпы (анда бүт дене укаланат) жана чектелген (дененин бир бөлүгү, мисалы, 
бут кетмени, манжа жана башкалар) болуп бөлүнөт. М-дын негизги ыкмалары — 
сылап-сыйпалоо, сүрүү, ушалоо жана дирилдетүү. М. процедурасы сылап-сыйпоо 
менен башталып, аны менен бүтөт. Ал манжалардын учу, алакан менен денеге, 
кол-бутка узатасынан же туурасынан; ичке, аркага, жамбашка ийри-буйру; ичке, 
муундарга спиралдай тегерете жасалат. 
Сүрүү — катуу жасалуучу ыкма, анда тери жана анын астындагы ткандар түрдүү 
багытта чоюлуп жылат. Аны манжалар, алакандын түбү, кыры, муштум менен 
жүргүзөт. Сүрүү борбордон четке же карама-каршы багытта жайыраак, сылап-
сыйпалоо менен айкалыштырып жасалат. Ткандарды сүрүү аларды М-дын 
кийинки этабына даярдайт. 
Ушалоо — М-дын татаал ыкмасы. Ал үстүңкү ткандарга гана эмес, терең жаткан 
булчуңдарга да таасир этет. Анда ткандарды каршы тартып, көтөрүп, басып, чоёт. 
Бир же эки кол менен ушаласа болот. 
Дирилдетүүдө дененин бөлүгүнө термелүү кыймылдары берилет. Ал кол же 
атайын М-дык аппарат менен ар кандай жыштыкта, ылдамдыкта жана 
амплитудада жасалат. Үзгүлтүктүү дирилдетүүдө чапкылоо, чабуу; үзгүлтүксүз 
дирилдетүүдө титиретүү, термелтүү, түртүү колдонулат. Ал манжалардын же 
алакандын термелүүчү   кыймылдары менен жасалат. М. жүргүзүүдө укалануучу 
дененин бөлүгү ачык болуп, булчуңдарды бошоңдотуп, кишини отургузуп же 
жаткырып жасоо керек. Тери өтө кургак жана сезги^ болсо абдан жакшы боло 
элек тырыктарда М. кыймылдарын жакшыртуу үчүн вазелин, тери майлуу жана 
терчил болсо тальк колдонулат. 
М. катуу кармаган сезгенүү процесстеринде, кан ооруларында, тромбофлебитте, 
ириңдүү процесстерде, ар кайсы тери ооруларында, туберкулёз күчөгөндө, 
зыяндуу шишиктерде жасалбайт. Жалпы М-ды тамак ичкеНден 1,5—2 сааттан 
кийин жасоо керек. М-ды атайын үйрөтүлгөн массажисттер жүргүзөт. 
М-дын дарылоочу, спорттук, гигиеналык жана косметикалык түрлөрү бар. 
Дарылоочу М-ды таяныч-кыймыл аппаратын, муундардын түрдүү ооруларын, 
травмасын, куяңды жана башкалар комплекстүү дарылоодо врач белгилейт. 
0шондой эле М. жүрөк-кан тамыр, дем алуу, нерв системаларынын ооруларында, 
зат алмашуунун бузулушунда (өтө семирүү, подагра) жана башкаларда 
колдонулат. Спорттук М. чарчоону жоготууда жана күч-кубатты калыбына 
келтирүү  үчүн пайдаланылат. Ал даярдоочу, машыктыруучу, калыбына 
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келтирүүчү болуп бөлүнөт. Гигиеналык М. көбүнчө эртең мененки гимнастика 
менен бирге жасалат. Андан киши сергек, сымбаттуу болот. Гигиеналык М-дын 
бир түрү — өзүн-өзү укалоо. Өзүн-өзү укалоо организмдин тонусун, ишке 
жөндөмдүүлүгүн, булчуңдардын күчүн жогорулатат, чарчоону басат жана 
чарчагандан кийин тезинен калыбына келтирет. Ал үчүн М-дын бардык 
эрежелерин колдонуу зарыл. Укалоочу колдун кыймылдары четтен борборго 
(лимфа түйүндөрү жайгашкан жерлерге, колтукка, чыканак бүктөөсүнө) карай 
умтулат. Жалпы М. 10—15 мин., дененин кээ бир бөлүктөрү 5—10 мин. жасалат. 
М-ды бут кетменинен баштап, шыйрак, тизе мууну, сан, бел кырчоо, арка, моюн, 
баш, көкүрөк, ич жана эң акырында колдорду укалайт. Балдарды М. жасоо 
өзгөчөлүктөрүн к. Эмчектеги бала, Мектепке чейинки бала. 
 
 
 
 

  

Массаж ыкмалары: а — б — сыйпалоо: в — г 

— сүрткүлөө; д — е — үзгүлөө жана ургулоо. 

Косметикалык М-ды врач-косметолог косметика кабинеттеринде жасайт (к. 
Косметика). 
МАССАЛЫК ЖАБЫРКАТУУЧУ КУРАЛДАН КОРГОО — массалык жабыркатуучу 
куралдын таасирин жок кылуучу же азайтуучу медициналык инженердик жана 
башкалар уюштуруу чараларынын комплекси. Массалык жабыркатуучу куралга 
ядролук, химиялык жана биологиялык курал кирет. М. ж. к. к. чаралар 
комплексине калкты коргонуу жана жеке сактануу ыкмасына үйрөтүү; калкты 
коргонуу каражаттары (противогаз, респиратор, жеке аптечкалар жана башкалар) 
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менен жабдуу, душмандын кол салуусу жөнүндө өз убагында кабарлоо; калкты 
ири шаарлардан алып чыгуу; сыйынт-коргонч жана калканч жай куруу кирет. 
Ядролук курал — массалык жабыркатуучу куралдын бири, анын күчү ядролук 
жарылуудан бөлүнүп чыккан энергиядан пайда болот. Ал ракета, самолёт жана 
башкалар менен ташылат. Анын жабыркатуучу күчү ядролук жарылуунун 
кубаттуулугуна, түрүнө жараша болуп, ядролук жаруу негизинен абада, жерде, 
жер астында (суу астында) жүргүзүлөт. Ядролук жардыруунун натыйжасында бир 
катар жабыркатуучу факторлор: абада согуу толкуну, жарык нурлануусу, 
радиация, радиоактивдүү булгануу пайда болот. 
Абада согуу толкуну жарылуу учурунда аба катмарларынын кысылуусунан жана 
жылуулуктан көп заттардын тез кеңейишинен келип чыгат. Кысылуу жарылуу 
болгон жерден бардык тарапка үндөн тез ылдамдыкта таралат. Согуу толкуну бир 
топ алыс аралыктагы түрдүү объектилерди кыйратуу менен адамга да 
жабыркатуучу таасир тийгизет. Ал адамды көз ирмегенче каптап, кысат да, бир 
топ аралыкка ыргытып жиберет. Андан коргонууда калканч жайга кирүү керек. 
Калканч жайлар өзүнчө же турак жай үйлөрдүн, администрациялык, өндүрүштүк 
имараттардын подвалдарында ылайыкталып курулат. Эшиктери аба кирбей жана 
чыкпай тургандай жылчыксыз бекитилет, аба чыпкалоочу-желдетүүчү 
установкалар аркылуу берилет. Аз жабыркоо үчүн өз убагында жана өз ара туура 
жардам көрсөтүү чоң роль ойнойт. Сыныкта жана сөөктүн муундан чыгышында 
иммобилизация жүргүзүү зарыл. Дем алуу токтоп калса же кескин начарласа, адам 
эсинен катуу танса жасалма дем алдыруу керек. Кырсыкка чалдыгууда кан көп 
кетет, ошондуктан өз убагында жгут же таңгыч менен таңып, кан агууну токтотуу 
зарыл. Врачтык жардам көрөтүү үчүн жабыркаган адам алгачкы медициналык 
жардам көрсөтүлүүчү отрядка жеткирилет. 
Жарык нурлануусу 8— 15 сек., башкача айтканда оттуу шар өчкөнгө чеиин 
таасир этет. Анын таасиринен өрт чыгып, эл массалык жабыркайт, күйүк пайда 
болот, көзгө зыян келет. Коргонууда калканч жай жана сыйынт-кор-
гонч жайлар, өрткө чыдамдуу кездемелер колдонулат. Жабыркаган адамдын 
күйүп жаткан кийимнн өчүрүү үчүн ага калың кездеме же жууркан жаба салып, 
күйгөн жерин стерилденген таңгыч менен таңып, кийимин кайчы менен абайлап 
кесип алып, өзү алгачкы медициналык жардам көрсөтүүчү жакын арадагы 
дарылоо мекемесине жеткирилет. 
Радиация ядролук жарылуу зонасынан ядролук реакция жана радиоактивдүү 
бөлүнүү мезгилинде бөлүнгөн гамма-нурлануу жана нейтрон бөлүкчөлөрүнөн 
турат. Гамма-нурлануу жана нейтрон агымы жарылуу кубатына жараша чөйрөгө 
өтүп, алардын атомдорун жана молекулаларын иондоштуруу менен жүздөгөн 
жана миңдеген мге чейин таралат. Радиациянын дозасы атайын приборлор менен 
өлчөнөт. Гамманурлануу жана нейтрондор тирүү тканга өтүп, биологиялык 
процесстерди, организмдин орган жана системаларынын физиологиялык 
функциясын бузуп, нур оорусун пайда кылат. Андан коргонууда калканч жай, 
сыйынт-коргонч жайларга кирүү керек. Нурга чалдыгуу алдында нур оорусун 
алдын алуу үчүн жеке аптечкадагы I радиациялык коргонуу каражаты 
колдонулат. 
Радиоактивдүү булгануу армия жана калк үчүн олуттуу коркунуч тУУДУрат, ал 
көп жерге таралышы мүмкүн. Радиоактивдүү булгануу ядролук жарылуудан 
пайда болгон булуттан жерге түшөт. Ядролук жарылуулар жер үстүндө же анча 
тереңдикте эмес жүргүзүлгөндө топурактын оттуу шарга кошулушунан ошол 
аймак радиоактивдүү булганууга көбүрөөк дуушар болот. Жабыркоонун деңгээли 
адам алган радиация дозасына жана ошол аймакта болгон убакытка жараша 
болот. Радиоактивдүү булгануудан коргонуу үчүн коргонч жайдан башка да I 
кабат жыгач үйлөр, өндүрүш имараты, үйдүн подвалы жана башкалар колдонулат. 
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Нур оорусун алдын алуу үчүн калкты радиоактивдүү булганууга дуушар болгон 
аймактан чыгаруу керек. Булганган аймакта кийим-кечеге дезактивация, 
санитариялык тазалоо жүргүзүлүп, кебез-даки маска же противогаз, 
респираторлор кийгизилип, таза аймакка жөнөтүлөт. 
Химиялык курал. Ал уулантып массалык жабыркоого алып келет. Анда адамдар, 
жаныбарлар ууланып, аба, аймак, курулуш, техника, суу, азыктүлүк булганат. Уу 
заттарды колдонууга тыюу салуу жөнүндөгү эл аралык келишимдердин 
түзүлгөнүнө карабастан бир топ капиталисттик мамлекеттер куралданууда. Алар 
суюк-тамчы, буу (газ) абалында же аэрозоль түрүндө колдонулат. Адамдар 
булганган аба менен дем алганда, уу заттардын тамчысынан, буунун таасиринен 
булганган тамак-аш, сууну пайдаланганда жабыркайт. Химиялык курал шал 
кылуучу, жалпы уулантуучу, терини ириңдетүүчү, муунтуучу, психикага таасир 
этүүчү жана башкалар болуп бөлүнөт. 
Ш а л  к ы л у у ч у у у  з а т т а р  тез таасир тийгизет; негизги өкүлдөрү зарин, 
зоман; жеңил ууланганда көз- дүн кареги кичирейип, баш катуу ооруйт, жалпы 
абалы начарлайт; оор жабыркоого учурагандар акыл-эсин жоготуп, муунуп, 
тырышат. Адам өз учурунда дарыланса, 1—2 айда сакайып кетет. 
Ж а л п ы  у у л а н т у у ч у  з а т т а р д ы н ичинен синиль кислотасы өзгөчө бат 
таасир тийгизет. Мында баш айланып, ооруйт, куску келет, ал кетет, демигип 
тырышат, дем алуу жана жүрөк иши бузулат. Дем алуу токтоп калса, жасалма дем 
алдырылат, ал жерден тезинен медициналык алгачкы жардам көрсөтүлүүчү 
отрядга жөнөтүлөт. 
Т е р и н и  и р и ң д е т ү ү ч ү  у у  з а т т а р (мисалы, иприт) жай таасир 
тийгизет. Андан тери катмары, былжырлуу чел жабыркап, организмге жараат, 
дем алуу органдары, ичеги-карын аркылуу өтүп, айрым жерди же жалпы 
ууландырат. Териге түшкөндө ал жер кызарып, шишийт, кычышып, ачышат, бир 
суткадан кийин ыйлаакча пайда болот, ал ырбаак жарага айланат. Иприт көздү 
жабыркатып, сезгентет. Дем алуу жолуна түшкөндө өпкө сезгенет, ичеги-карынга 
түшсө аларда сезгенүү процесстери пайда болот. Көздү соданын 2%түү эритмеси 
менен жууп, ичеги-карынды 3 — 5 стакан суу ичирип кайра кустуруп, тазалоо 
зарыл. 
Т у м ч у к т у р у у ч у  у  у  з а т т а р  дем алуу органдарына коркунуч туудурат. 
Жай таасир этет. Баш ооруп, ооз жагымсыз даамданат, кусат, какырыктуу 
жөтөлөт, эти ысыйт (38—39°), мезгили менен акыл-эсин жоготот. Айрым уу 
заттар көздү, дем алуу жолдо- рун дүүлүктүрүп, ачыштырат, жөтөлтөт. 
П с и х и к а г а  т а а с и р  т и й г и з ү ү ч ү  у  у  з а т т а р  дем алуу органдары 
аркылуу организмге өтүп, борбордук нерв системасына күчтүү таасир тийгизет. 
Уулануу 15—30 минута өткөндөн кийин байкалат. Баш ооруп, айланат, ал кетет. 
Химиялык куралдан коргонуу үчүн чыпкалоо-желдетүүчү түзүлүштөр 
орнотулган, жылчыксыз бекитилген коргонч жайга кирүү керек. Жеке 
аптечкалардагы атайын каражаттар пайдаланылып, дем алуу органдары, көз, 
бетке противогаз, денеге чыпкалоо-коргоого ылайыкталган атайын кийимдер 
кийилет. 
Биологиялык курал. Ага оору козгогуч микробдор жана токсиндер, андан башка 
микроб жуктургучтар (кемирүүчүлөр, курт-кумурска, кене жана башкалар), айыл 
чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтери жана башкалар кирет. Микробдор түзүлү- 
шүнө жана бир катар биологиялык касиетине жараша бактериялар, вирустар, 
мите козу карындар, риккетсиялар болуп бөлүнөт. Токсиндер микробдордун ти- 
ричилик аракетинен пайда болуп, өтө уулуу жана катуу ууландырат. Абаны 
булгоо үчүн самолётто, аэростаттарда орнотулган атайын түзүлүштүн, 
авиациялык жана ракеталык куралжарактын жардамы менен микробдор, 
токсиндер чаңдатып себилет, аба менен аралашып, аэрозоль булутун пайда кылат 
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жана ал шамал менен кошо аймакка таралып, адамдар, жаныбарлар жабыр- кашы 
мүмкүн. Бактерия каражаттары менен душман суу жүрүүчү системаларды, суу 
сактагычтарды, азык-түлүк базаларын, кампаларды, коомдук тамак-аш 
ишканаларын, жайыттарды жана башкалар булгашы мүмкүн. Ошондой эле оору 
козгогуч микроб жуккан курт-кумурска, майда кемирүүчүлөр аркылуу да 
таратылат. 
Биологиялык куралдын таасиринен пайда болгон оорулар ошол замат 
байкалбайт, бир топ күндөн (жашыруун мезгил) кийин билинет. Бул мезгилде 
микроб жуккан киши (микроб алып жүрүүчү) соо кишилерге жугузуп эпидемияга 
алып келиши мүмкүн. Андан коргонуу химиялык куралдан коргонуу чараларына 
окшош. 
Алдын алуу максатында өздүк гигиенаны жана коомдук гигиенаны сактоо зарыл. 
Эң натыйжалуу алдын алуучу чаралардын бири — атайын препараттарды ичүү 
жана калкка алдын ала эмдөө жүргүзүү. 
Душман биологиялык куралды колдонгондугу далилденгенден кийин же калк 
арасында жугуштуу оорулар пайда болсо, анда обсервация же карантин 
жарыяланып, калк санитариялык тазалоодон өткөрүлөт. Тамак-ашты оозу бекем 
жабылган идиштерде же синтездик кездемеден даярдалган капка салуу, сууну 
пайдаланар алдында 30 мин. кайнатуу керек. Турак жай, үй эмеректери, кийим, 
бут кийим дезинфекцияланат. Курт-кумурска, кемирүүчүлөр жок кылынат. 
МАСТИТ — эмчектин сезгениши. Ал ириң пайда кылуучу микробдордун (айрыкча 
стафилококк) сүт бездерине киришинен (эмчектин жарылып кеткен үрпү 
аркылуу) пайда болот. М. менен көбүнчө бала эмизген (лактациялык М.) аялдар, 
айрыкча биринчи төрөгөндөр ооруйт. Анткени алардын үрпүнүн териси өтө 
назик келип, бат жараланышы мүмкүн. Анын үстүнө жаш эне баланы туура эмес 
эмизүүдөн эмчек жабыркап, кесилип кетет да, эмгенде ооруп, бала эмчектеги 
сүттү толук эме албайт. Ошондой эле эмчекти туура эмес саап, өздүк гигиена 
эрежелерин сактабаганда да болушу мүмкүн. М. катуу кармаган жана өнөкөт 
(ириңдүү жана ириңсиз) болуп айырмаланат. Оорулуунун денеси ысып (39°ка 
чейин), өзүн начар сезип, башы ооруйт. Экинчи суткада жабыркаган эмчек 
катууланып, кызарып ооруйт, чыңалып чыгат. 
Эгерде дарылоо өз убагында башталса, бир нече күндөн кийин эле айыгат. 
Дарылоо М-тин түрүнө жараша жүргүзүлөт. Оору күчөй электе консервативдик 
жол менен дарылайт. Эмчекти таңып, сүтүн саап, ар түрдүү дарылар берилип, 
физиотерапия процедуралары сунуш кылынат. Өз алдынча ар кимдин кеңеши 
менен дарыланууга болбойт. Ириң тээп күчөп кетсе хирургиялык жол 
пайдаланылат. 
М-ти алдын алууда эмчекке массаж (укалоо) жасоонун мааниси чоң. Мындай 
укалоону ар бир аял өзү жасай алат. Колду самындап жылуу суу менен жууп, анан 
бир нече минута саат жебесинин багытында ар бир эмчекти сылап, укалайт. Үйдү 
жакшылап желдетип же форточканы ачып, эмчекти жылаңачтап 10 —15 мин. 
төшөккө чалкадан жатып, аба ваннасын алып туруу да пайдалуу. Аялдын 
организминдеги сезгенүү очогунан (чириген тиш, өнөкөт тонзиллит) микроб кан 
менен эмчекке келиши мүмкүн, ошондуктан бойго болгондо бул ооруларды 
дарылоо өтө маанилүү. Бала төрөлгөндөн кийин күн сайын эмчек тарткычты 
алмаштырып, эмчекти жакшылап жууп (самындап жылуу суу менен), атайын 
бөлүнгөн таза сүлгү менен сүртүү сунуш кылынат. Муну эмчектин үрпү жарылып 
кетпегидей этияттык менен жасоо зарыл. Баланы эмизгенге чейин жана 
эмизгенден кийин эмчектин үрпүн кайнаган жылуу суу менен жууп же бор 
кислотасынын эритмесине малынган чүпүрөк менен аарчуу керек. Бала эмчектин 
үрпүн толук соруп эмишине өзгөчө көңүл буруу зарыл. Бала ээмп бүткөндө 
эмчекте калган сүттү бүт саап таштаган оң. Эмчектин үрпү кесилсе же эмчек 
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катууланса, өзгөчө кызарып кетсе же ооруса, дене ысыса (маститтин башталышы) 
токтоосуз врачка кайрылуу зарыл. Врач көргөнгө чейин баланы эмизүүнү жана 
эмчектеги калган сүттү саап салууну токтотуу жарабайт.  
МАСТОПАТИЯ — эмчектин оорусу. Мында эмчекте (көбүнчө экөө тең) ар кандай 
өлчөмдө катуу түйүндөр пайда болот. Кээ бир учурда этек кир келер алдында же 
келип жатканда оорушу мүмкүн. Ал өзү анча коркунучсуз, бирок түйүндөр 
шишикке айланып кетиши ыктымал. Ошондуктан эмчекте өзгөрүүлөр пайда 
болор замат аялдар консультациясына же онкологиялык диспансерге кайрылуу 
керек. 
М. көбүнчө жаш мезгилде (30 жашка чейин) демейде ички секреция бездеринин 
бузулушунан, көбүнчө жыныс системасынын сезгенүү ооруларына жана абортко 
байланыштуу болот. Ошондуктан М-нын алдын алууда жыныс системасынын 
ооруларын өз убагында дарылоо жана аборттон сактануу чоң мааниге ээ. 
Эмчектин сезгенүүсү — маститти болтурбоого аракет кылып, аны өз убагында 
дарылоо зарыл. Эмчектин шишик ооруларын алдын алууда баланы туура эмизүү 
(к. Эмчектеги бала), аны эмчектен акырындап чыгаруу керек. 
МАШЫГУУ спорттук. Дене тарбия көнүгүүлөрү менен үзгүлтүксүз М-да 
организмде бир катар морфологиялык жана физиологиялык өзгөрүүлөр жүрөт. 
Мындай өзгөрүүлөр ички органдардын жана системалардын функциялык 
мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатып, башкаруу механизмдерин жакшыртат. 
Натыйжада организм чындалып, айлана-чөйрөдө аба ырайынын бузулушуна жана 
башкалар жагымсыз өзгөрүүлөргө туруктуулугу жогорулайт. Организмдин кара 
жумушка чыдамкайлыгы күчөп, келбети жакшырат. М-дан нерв системасы да 
чыңдалып, кыймыл-аракети арбып, күч кошулат. Кандын составында 
эритроциттердин саны жана гемоглобин көбөйүп, кандын кычкылтекти ташуу 
функциясы жакшырат. Булчуңдарда, жүрөк булчуңунда жана мээде энергиялык 
заттар топтолот. Таяныч-кыймыл аппаратында да бир катар өзгөрүүлөр 
байкалат: сөөктөрдүн жана байламталардын бекемдиги, булчуңдардын көлөмү, 
салмагы жана күчү артат. Үзгүлтүксүз М-да дем алуу булчуңдары өөрчүйт. Жай 
жана терең дем алып, дем чыгаруу актысы бир аз узарат. Жүрөктүн жыйрылуу 
күчү артып, согуу ылдамдыгы жайлайт. Үзгүлтүксүз М. талапка ылайык. 
Жумасына экиден кем М-нун натыйжасы аз. 
Спорттук М-нун ийгилиги спортсмендин ар тараптуу даярдык деңгээлине жараша 
болгондуктан спортсмен өзү тандап алган спорттун түрүнөн тышкары 
гимнастика, жеңил атлетика, спорттук оюндар, лыжа тебүү жана башкалар менен 
машыгуулары зарыл. М. убактысы, көнүгүүлөрдүн саны, аткаруу тартиби ар бир 
машыгуучунун жашына, жынысына, ден соолугуна, спорттук даярдыгына жараша 
белгиленет. Спортсмендер тамеки тартуу, ичкилик ичүүгө болбойт. Аз эле 
өлчөмдөгү никотиндин жана алкоголдун таасиринен да борбордук нерв 
системасынын иши басаңдап, ишке жөндөмдүүлүк начарлайт. Системалуу, туура 
уюштурулган М. катуу чарчатпайт. Бирок М-ну көбөйтө берүүгө болбойт. 
Организмдин ишке жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүүгө жардам берүүчү эс 
алууну туура уюштуруу зарыл. М. жана эс алууну туура уюштурбоодон организм 
өтө чарчап-чаалыгып, М. табы бузулат. Мындай абалда врачтын жардамы жана 
анын көрсөтмөлөрү керек. Табы бузулганда 1—2 жумага чейин М-ну токтотуп, 
активдүү эс алуу, таза абада көбүрөөк болуу керек. Эгерде мындай чаралар өз 
убагында көрүлбөсө, анда организмдин калыбына келүүсүнө көп убакыт (1 — 2 
ай) жана врачтык жардам талап кылынат. М. табы бузулганда спорттук 
мелдештерге катышууга болбой тургандыгын эстен чыгарбоо зарыл. Ал эми М-
нун туура уюштурулушу спортсмендин даярдык деңгээлин жакшыртат, аны 
спорттук формага ээ кылат. Спорттук форма — кишинин эң мыкты М-дан табына 
келген абалы. Бул учурда спортсмен өзүн эң жакшы сезет жана спорттук ири 
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ийгиликтерге жетишет. Спорттук М. мезгилинде такай врачтын көзөмөлү жана 
өзүн-өзү текшерип туруу зарыл.  
МЕБЕЛЬ — тиричилик жана өндүрүш буюмдары. Азыркы М-дердин материалына 
жана колдонулушуна жараша көп түрү бар: турак жай үчүн, коомдук жана 
өндүрүштүк имараттар үчүн, балдар М-и, оорукана, эс алуу үйлөрү жана башкалар 
үчүн чыгарылат. М. жасоодо жыгач, металл, пластмасса жана башкалар 
материалдар пайдаланылат. Азыркы мезгилде шкаф же шкаф топторунан жана 
түрдүү секциядан түзүлгөн, б.а. биринин үстүнө бири орнотулма жана түрдүү 
максатта колдонулуучу М-дер кеңири таралган. М-ди даярдоодо адамдын бою 
жана жаш өзгөчөлүктөрү эске алынышы керек. Туура эмес жасалган же тандалган 
стол, парта, орундуктар омуртканын кыйшайышына, булчуңдун артык баш 
чыңалуусуна жана адамдын бат чарчоосуна түрткү берет. Өндүрүштүк М. 
жумушчулардын булчуңдарына көп күч келтирбей, денеге таяныч болуп, булчуң 
күчү бирдей таралып, азыраак чарчоосун камсыз кылууга тийиш. 
Балдардын мебели ар бир баланын боюна жана денесине ылайык даярдалып, 
анын келбетинин туура калыптанышына шарт түзүү керек. Кыргызстанда түрдүү 
өлчөмдө, анын ичинде наристе балдар жана мектепке чейинки балдар үчүн да 
чыгарылат. Көлөмү өзгөрүлмө М. пайдаланууга ыңгайлуу. Балдар мебели жумшак, 
кырлары жумуру, жууганга ыңгайлуу болуп даярдалат. Керебети металл же 
жыгачтан жасалат. Аны эшик, терезе, ысытуучу приборлордон алыс, шамал 
тийбегендей, жарык бөлмөгө орнотуу керек. 6 айга чейинки балдардын керебети 
бийик, бирок капталы жапыз болгону оң, 6 айдан ашкан балдардын керебети 
жапыз, бирок капталы бийик болууга тийиш. Балдар олпогу жалпак, жууганга 
оңой материал менен шыкалып толтурулат да, сыртына каптама кийгизилип, аны 
жумасына 1 — 2 жолу жууп туруу керек. Мезгил-мезгили менен төшөк, 
шейшептерди күнгө жайып, шамалдатып туруу зарыл. Балага жумшак олпок 
жарабайт, анткени ал ысытып жиберет жана бала келбетинин туура эмес 
калыптанышына түрткү берет. Бала олтуруп калгандан кийин аны бийик 
орундукка отургузуп тамак берүү сунуш кылынат. Кичине балдар ойгоо турган 
убакытта балдарды манежге жайгаштырса болот. Балдар оюнчуктарын жабык 
шкафтарда же текчелерде алардын бою жеткидей коюу керек. Балдардын М-
дерин таза сактап, күнүнө сүртүп туруу зарыл.  
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Балдар мебелинин түрлөрү: 1, 2— чогултулуучу 
манеждер; 3—отургучтар; 4—тамак берүүчү 
отургуч (ар кандай абалында); 5, 6— етол жана 
отургуч түрлөрү; 7— баланын кроваты. 

 

 
МЕДИАТОРЛОР — нерв импульсунун таасиринен пайда болуп, козголууну бир 
нерв клеткасынан экинчисине же нерв учунан жумушчу органга (булчуңга, без 
клеткасына жана башкалар) өткөрүүчү физиологиялык активдүү заттар. Орган же 
ткандардын бирин дүүлүктүргөн кезде тери, булчуң, ички органдардан өтүүчү 
нерв учтарынан сезгич нерв талчалары аркылуу борбордук нерв системасына 
нерв импульстары жетет. Импульс борбордук нерв системасынан кыймылдатуучу 
нерв аркылуу булчуңдарга өтүп, алардын жооп кайтаруу реакциясын пайда 
кылат. 
1921-ж. австр. фармаколог Ошондой Леви таралма нервдин жүрөккө тийгизген 
таасири ацетилхолиндин пайда болушуна байланыштуу экендигин 
экспериментте аныктап, вегетатив нерв системасында М. бар экендигин 
далилдеген. Электрондук микроскоп менен изилдөөдө нерв учтары менен нерв 
клеткаларынын денеси бири-бирине тийишкен жеринде — синапстардын көп 
сандаган ыйлаакчаларында М. болору аныкталган. Нерв талчалары козголгондо 
синапс ыйлаакчалары жарылат да андагы М. нерв же булчуң клеткасынын 
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мембранасы менен өз ара аракеттенип, клеткада козголуу пайда кылат. 
Тормоздолуу кезинде да М-дун бөлүнүп чыгышы аныкталган. Парасимпат 
нервинин учунда — ацетилхолин, симпат нервдеринде норадреналин чыгат. Бул 
эки М. нейрондордун ортосунда да табылган. Борбордук нерв системасында 
булардан башка дофамин, серотонин, глицин жана башкалар М-дун ролун 
аткарат. М-дун таасири жергиликтүү реакциялардын ишке ашырылуусу менен 
гана чектелбейт. Нерв тканында пайда болуп, керектелбей калган М-дун бөлүгү 
ткань суюктугуна жана канга өтөт, түрдүү вегетатив реакцияларын пайда кылып, 
функциялардын нейро-гумордук жөнгө салуусуна катышат. 
М-ду изилдөө козголууга тоскоол кылуучу бир канча заттардын таасирин ачууга 
түрткү болду. Нерв системасынын ооруларында, уулануунун кээ бир түрлөрүндө 
М-дун пайда болушу, таасиринин жана бөлүнүшүнүн механизмдери бузулат. 
Норма жана патология убагында М-дун химиялык кубулуусунун өзгөчөлүктөрүн 
билүү дарылоонун жаңы ыкмаларын киргизүүгө мүмкүнчүлүк берди. 
МЕДИЦИНА — адамдын саламаттыгын сактоо жана чыңдоо максатында соо жана 
оорулуу адамдын организминдеги өтүп жаткан процесстерди изилдөөгө, 
ооруларды алдын алууга, дарылоого багытталган илимий жана практикалык 
иштердин тармагы. Адамзаттын илимий жана практикалык ишинде М. 
көрүнүктүү орунду ээлейт. Ар бир адам өзүнүн ден соолугун сактоого, коргоого же 
кокусунан ооруп калса таза сакаюуга ынтызар. М. өзүнүн көп жылдык тарыхында 
бараандуу жетишкендиктерге жетишти. Азыркы мезгилде диагностикалык, 
профилактикалык жана дарылоо каражаттары менен адам өмүрү сакталып, мурда 
айыкпаган ооруларды айыктырууда. Бирок али да болсо М. түпкү максатына жете 
элек. М-нын өнүгүү деңгээли, мазмуну, абалы турмуштун материалдык шартына, 
коомдук түзүлүшкө, маданияттын жалпы деңгээлине жараша болот. М. өзүнүн 
өнүгүшүндө биология, физика, химия илимдери менен тыгыз байланышта. Ал 
өзүнүн басып өткөн көп жылдык тарыхында ооруну дарылоо, алдын алуу, анын 
пайда болуу себептерин табуу, ден соолукту сактоо жана коргоо чараларын 
жүргүзүү менен көптөгөн тажрыйбага жана билимге ээ болду. 
МЕДИЦИНАНЫН ТАРЫХЫ. Дарыгерлик адамдын алгачкы жашоо мезгилинде эле 
пайда болгон. Көп жылдар бою байкоолордун жана тажрыйбалардын негизинде 
келип чыккан элдик М-нын дарылоо ыкмалары муундан муунга сакталып келген. 
Алдын алуу жана дарылоодо табыгый факторлордун (суу, күн нуру, аба) өсүмдүк 
жана жаныбардан алынган дарыларга чоң маани берилген. Мында диетага, 
массаж, суу процедурасы, гимнастика жасоого көп көңүл бурулган. Бул 
мезгилдеги врачтык өнөр байыркы грек врачы — Гиппократтын ысмы менен 
байланыштуу. Ал оорулууга байкоо жүргүзүү менен көп оорулардын пайда болуу 
себептерин жазып, оору жашоо-тиричиликке, курчап турган айлана-чөйрөгө, 
негизинен климатка байланыштуу экендигин көрсөтүп, ага диагноз коюуда, 
дарылоодо жекече мамиле жасоону негиздеген. М-нын өнүгүшүнө римдик врач К. 
Гален чоң таасир тийгизген, ал анатомия, физиология, патология, терапия, 
акушерлик, гигиена, фармакология боюнча маалыматтарды жалпылап, 
медицинанын илимий системасын түзүүгө аракеттенген. 
Орто кылымда М. Батыш Европада анча өнүккөн эмес. Ал диний мүнөзгө өткөн. 9 
— 11-кылымда илимий медициналык ой-пикир араб өлкөлөрүнө тараган. М-нын 
өнүгүшүнө Орто Азияда жашаган атактуу илимпоз Ибн-Сина (Авиценна) чоң 
салым кошкон. Анын «Дарыгерлик илимдин канону» аттуу эмгеги медициналык 
билимдердин энциклопедиялык жыйындысы болгон. 
16—19-кылымда М. жай өнүккөн. Кайра жаралуу доорунда А. Везалий өлүктү 
союп көрүп, дененин түзүлүшүн жана функциясын сыпаттап жазган. Англиялык 
врач У. Гарвей кан айлануу жөнүндөгү окууну ачып (1628), азыркы физиология 
илимине негиз салган. Мындан башка 16-кылымда италиялык врач Ж. 
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Фракасторо жугуштуу оорулар жөнүндөгү окууга, франциялык врач А. Паре 
хирургияга алгачкы илимий негиз салган. Өнөр жайдын өнүгүшү кесип 
ооруларын изилдөөгө алып келген. 17 — 18-кылымда италиялык врач Б. 
Рамаццини (1633 —1714) өнөр жай патологиясын жана эмгек гигиенасын 
изилдей баштаган. 18-кылымдын 2-жарымында жана 19-кылымдын 1-
жарымында аскер жана деңиз гигиенасы негизделген. 
Оорулууну каккылоо (Л. Ауэнбруггер, Ж. Корвизар жана башкалар), тыңшоо (Р. 
Лаэннек жана башкалар), кармалоо, лабораториялык анализ жүргүзүү 
методдорунун иштелип чыгышы клиникалык М-нын өнүгүшүнө түрткү болду. 
Клиникалык байкоолорду, өлгөндөн кийин аны союп туруп салыштыруу методун 
колдонуу патологиялык анатомия жана гистологиянын калыптанышына алып 
келди. Көп өлкөлөрдө жаныбарларга эксперимент жүргүзүп, нормадагы жана 
бузулган функцияларды изилдөө М-нын өсүшүнө чоң таасир тийгизди. 
Россияда эксперименттик фармакология илиминин өсүпгүнө Н. П. Кравковдун 
жазган эмгектери таасир тийгизген. Немец илимпозу Г. Гельмгольц (1821 —1894) 
көрүү органынын физиологиясы боюнча эмгегин жазган жана офтальмологая 
илими өнүккөн. К. М. Сеченовдун «Мээнин рефлекстери» (1863) аттуу эмгеги, С. П. 
Боткиндин ички оорулардын клиникасына илимий дисциплина катары негиз 
салышы, Г. А. Захарьиндин клиникалык мектепти негиздөөсү дүйнөгө орус 
терапиясынын даңкын чыгарган. 19-кылымдын 2-жарымында М-нын жаңы 
илимий-практикалык тармактары пайда боло баштаган, мисалы, педиатрия (Н. Ф. 
Филатов), невропатология, психиатрия жана башкалар. 
Дарылоо М-сы менен катар алдын алуу да өнүгө баштайт. Англ. врач Э. Женнер 
чечеккекаршы вакцина ачкан. Веналык врач К. Земмельвейс (1815—1865) 
төрөттөн кийинки сепсистин себебин таап, дезинфекция методун сунуш кылган. 
Л. Пастер жугуштуу ооруларды микробдор пайда кыларын далилдеген. Анын 
изилдөөлөрүнө таянып, англиялык хирург Ж. Листер (1827 — 1912) хирургиялык 
операциядан кийин жана жараатты дарылоодо антисептикалык методду сунуш 
кылган (к. Антисептика, асептика). Микробиология, эпидемиология илимдеринин 
өнүгүшү менен түрдүү жугуштуу оорулардын козгогучтары жана аларды 
таратуучулар табылган. Орус окумуштуусу Д. И. Ивановский вирусологияга негиз 
салган. И. И. Мечников организмдин инфекцияга (ооруга) туруктуулугун — 
иммунитетти ачкан. 
М. Петтенкофер, А. П. Доброславин, Ф. Ф. Эрисмандын эмгектери гигиенанын 
илимий базасын түзгөн. 
20-кылымда табият таануу илимдери менен техникалык прогресстин өсүшү М-га 
зор ийгиликтер алып келди. Рентген нурунун ачылышы рентген-диагностикага 
негиз салган. Табигый радиоактивдүүлүктүн ачылышы радиобиологиянын 
өнүгүшүнө негиз болду. Голландиялык физиолог В. Эйнтховендин, орус 
физиологу А. Ф. Самойловдун жүргүзгөн иштеринен кийин жүрөк аритмиясын, 
миокарддын инфарктын жана башкалар ооруларды аныктоо үчүн 
электркардиография киргизилген. 
20-кылымдын 2-жарымында М-да электроника чоң роль ойноду. Түрдүү 
механизмдердин жардамы менен органдардын функциясын, системасын каттоо 
методдору; хирургиялык операция мезгилинде бөйрөк, жүрөк, өпкөнүн иштешин 
алмаштыруучу жасалма башкаруучу түзүлүштөр, электрондук микроскопиянын 
пайда болушу менен клетка түзүлүшүнүн эң майда бөлүкчөлөрүн жана алардын 
өзгөрүлүшүн изилдөө башталды. Медициналык кибернетика активдүү өнүктү. 
Техникалык прогресстин таасири менен М-нын жаңы тармактары пайда болду. 
20-кылымдын башында авиациянын өнүгүшү менен авиация М-сы, адамдын 
космос кемесинде учушу менен космос М-сы өнүктү (к. Авиация жана космос 
медицинасы). Химия жана биология илиминин жетишкендиктеринин 
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натыйжасында практикада жаңы химиялык жана физикалык-химиялык изилдөө 
методдору киргизилди. Организмдин тукум куугучтугу жана өзгөргүчтүгүнүн 
закондору жөнүндөгү генетика (Г. Мендель негиз салган) илими пайда болгон 
жана анын өнүгүшүнө советтик илимпоздор Н. К. Кольцов, Н. И. Вавилов, А. С. 
Серебровский, Н. П. Дубинин жана башкалар чоң салым кошкон. Генетикалык код 
ачылып, тукум куума оорулардын себептерин табууга жана медициналык 
генетиканын өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул илимий дисциплинанын 
жетишкендиктерине таянып, экспрессдиагноз коюу, тукум куума ооруларды 
алдын алуу жана дарылоо методдору иштелип чыгып, калкка жардам катары 
медицина-генетикалык консультация уюштурулган. К. Ландштейнер менен Я. 
Янский адамдын кан топторун (1900—1907) ачып, практикада кан куюу 
колдонула баштады. Австриялык педиатр К. Пирке аллергия терминин киргизип, 
теринин туберкулинге аллергиялык реакциясын туберкулёзду айыктыруу үчүн 
колдонууну сунуш кылган. 20-кылымда немец врачы П. Эрлих оору козгогучка 
таасир этүүчү препараттарды синтездөөгө мүмкүн экендигин аныктаган, 
ошондой эле химия-терапияны негиздеген. 1929-ж. Англияда А. Флеминг кебер 
козу карындын бир түрү бактерияга каршы зат — пенициллинди бөлүп 
чыгарарын далилдеген. 1939 —1941-ж. X. Флори менен Э. Чейн таза 
пенициллинди алуу методун иштеп чыгышкан. Биздин өлкөдө 1942-ж. 3. В. 
Ермольева 1-жолу ата мекендик пенициллинди алган. 1943-ж. АКШда С. Ваксман 
стрептомицинди бөлүп алган. Орус окумуштуусу Н. И. Лунин ачкан витаминдер 
жөнүндөгү окуу да ийгиликтүү өөрчүп, авитаминоздун алдын алуу жолдору 
табылган. 19-кылымда франциялык окумуштуу Ш. Броун-Секар жана 
башкалардын ички секреция бездер жөнүндөгү окуусу өз алдынча 
эндокринология илимине айланган. 1921-ж. канадалык физиолог Бантинг менен 
Бестин инсулинди ачышы кант диабетин дарылоого мүмкүндүк түзгөн. Химия, 
терапия, гормон менен дарылоо, борбордук нерв системасына таасир этүүчү 
психотроптук каражаттарды колдонуу, жүрөккө жана мээге жана башкалар 
операция жасоо медицинанын ары өнүгүшүнө көмөк көрсөттү. 
КЫРГЫЗСТАНДА МЕДИЦИНА ИЛИМДЕРИ Октябрь революциясынан кийин 
өөрчүдү. Медициналык атайын илимий мекемелердин, айрыкча Кыргыз 
мамлекеттик медицина институтунун ачылышы (1939) жана илимий кадрлардын 
калыптанышы менен республикада илимий иштер пландуу жүргүзүлө башталды. 
Ал баарыдан мурда жугуштуу жана мите оорулардын (безгек, бруцеллёз 
кайталама ич келте жана башкалар) таралышын алдын алууга багытталган. Бул 
ооруларды изилдөө, уюштуруу чараларын иштеп чыгууга өбөлгө түзүп, 
ооруларды кескин түрдө азайтууга, андан кийин жок кылууга алып келди. Бул 
мезгилде медицина илимине А. Ф. Яковлев, Д. М. Масленников, Н. С. Брудастов, К. 
С. Нигматуллин жана башкалар зор салым киргизишти. 
Согуштан кийинки жылдарда республиканын окумуштуулары ичеги 
ооруларынын таралышында климаттык факторлордун жана   иммунологиялык   
реактивдүүлүктүн ролун үйрөнүүгө көңүл бурушкан. 
Климаттык-географиялык шарттардын бөтөнчөлүгү, ысык булактардын, дары 
баткактардын көптүгү илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларына негизделген 
санаторий-курорттук дарылоонун өнүгүшүн шарттады. Кыргызстанда климаттык 
жана бальнеологиялык дарылоонун принциптерин изилдеп, андан ары 
өнүктүрүүдө. Курортология жана физиотерапия илим изилдөө институтунун 
ачылышы маанилүү роль ойногон (биринчи директору Б. В. Бабаханов). 80-
жылдарда орто бийиктеги тоо райондорунда кардиологиялык профилдеги 
адистештирилген санаторийлерди түзүү белгиленген. Бронх астмасы менен 
ооругандарды тоо климаты менен дарылоо принциби иштелип чыгып, сунуш 
кылынган (М. М. Миррахимов). 
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50-жылдарда жүрөк-кан тамыр системасынын физиология жана патологиясы 
боюнча изилдөөлөр башталган. Окумуштуулардын күч-аракети бийик тоолуу 
райондордо жашагандардын жүрөк-кан тамыр системасынын иштөө өзгөчөлүгүн 
аныктоого, дарылоо жана алдын алуу методдорун табууга багытталган. Деңиз 
деңгээлинен 2000— 2500 мден ашык бийиктикте узакка жашагандарда өлкөнүн 
артерия басымынын жогорулашы, жүрөктүн оң жагынын гипертрофиясы, 
айланган кандын массасынын көбөйүшү аныкталган (М. М. Миррахимов, А. 
Жайлообаев, Б. Я. Гринштейн, Р. И. Руденко, Н. Нарбеков, Т. Мураталиев, Р. 
Хамзамулин жана башкалар). Жүрөктүн сол жана оң карынчаларынын түз 
жердегиге караганда башкача режимде иштей тургандыгы түшүндүрүлгөн (3. М. 
Кудайбердиев, Т. Мураталиев); тоодо жашагандардын калкан сымал бездеринин 
функциясы көп учурда төмөн боло тургандыгы (И. Т. Калюжный), жүрөктүн 
ишемия оорусу жана гипертония оорусу тоодо жашагандарда аз жолугары (Т. С. 
Мейманалиев) аныкталган. Эксперименттик жана клиникалык байкоолордон 
гипертония оорусунун башталыш стадиясында орто бийиктиктеги климат менен 
дарылоо натыйжалуу болору белгилүү болду. Окумуштуулардын изилдөөлөрү 
миокарддын катуу кармаган инфаркты менен ооругандарды этап менен 
дарылоонун илимий негизделген системасын түзүүгө өбөлгө болуп, бул оорудан 
өлүмгө учуроону 3 эседей төмөндөттү. Адамдын организмине тоонун климаттык 
шарттары оң таасир берүү менен бирге жүрөк-кан тамыр системасына тескери 
таасир тийгизери аныкталган. 1971-ж. адамдын бир катар адаптация оорулары 
сыпатталып жазылып, системага салынган жана аларды дарылоо, алдын алуу 
жолдору сунуш кылынган (М. М. Миррахимов). 1977-ж. Кыргызстан кардиология 
илим изилдөө институту ачылып, анын илимий иши негизинен жүрөк кан тамыр 
ооруларын дарылоо жана алдын алууга багытталган. Кыргызстандын 
климаттык-географиялык өзгөчөлүгүн эске алуу менен бул багытка адамдын 
бийик тоолуу шартка көнүгүүсүнүн физиологиялык механизмдерин изилдөө, 
калкты жүрөк оорудан айыктыруу жана алдын алуунун натыйжалуу ыкмаларын 
иштеп чыгуу, жапыз тоолуу климатты дарылоо-алдын алуу максатта пайдалануу 
мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө, республиканын илимий изилдөөлөрүн жана 
кардиологиялык иш жүргүзүүнү башкаруунун автоматташтырылган системасын 
түзүү иштерин жүргүзгөн.  
 
 

  

Кыргызстан кардиология илим изилдөө 
институтунун радиоизотоптук изилдөө 
лабораториясы. 

 
Республикада ревматизмдин клиникасынын жана таралышынын өзгөчөлүктөрүн 
түшүндүрүү ревматологиянын калыптанышына өбөлгө болду (М. П. Редлих, И. М. 
Фунт, Н. Я. Юсупова). Гастроэнтерологиялык профилдеги бир катар бөлүмдөр 

 
www.bizdin.kg

441



иштейт. Аларды түзүүдө М. Е. Вольский, Б. И. Ахунбаева, А. У. Айткулова, И. М. 
Фунт, И. Т. Калюжныйдын изилдөөлөрү маанилүү ролду ойноду. 
Гематологиянын өнүгүшүнө тоо-климаттык шарттар кызыл кандын пайда 
болушун күчөтөрүн далилдеген изилдөөлөр өбөлгө түздү. Тоолуктардын канында 
кызыл кандын пайда болушун күчөтүүчү атайын заттар — эритропоэтиндер көп 
болору белгилүү болду. Ошондуктан аз кандуулукту дарылоо максатында тоодо 
жашагандардын канын куюу сунуш кылынган. Тоо гипоксиясынын кызыл канды 
көбөйтүүчү таасирин, бийик тоо адаптациясын, аз кандуулуктун айрым оор 
формаларын дарылоо үчүн пайдаланууга сунуш кылынган (А. Ю. Тилис, А. 
Райымжанов, А. Алмерекова). 
Эндокринологиянын проблемаларын И. К. Ахунбаев, Ү. Байзаков, И. Т. Калюжный, 
В. Г. Бажанов жана башкалар изилдешкен. Республикада эндемиялык богоктун 
таралышы йоддук профилактиканы пландуу киргизүүнүн натыйжасында олуттуу 
түрдө төмөндөдү. Б. Ф. Малышев калкан сымал бездин жашка жараша өзгөрүүсүнө 
мүнөздөмө берип, анын чоңоюшу организмдин жашоо шарттарына, асыресе, 
йоддун жетишсиздигине ыңгайлануунун натыйжасы экендигин аныктаган. 
Пульмонология проблемалары болгон өпкөнүн эхинококкозун (Н. И. Ахунбаева), 
өнөкөт сезгенишин (Д. Н. Истамбекова, Ж. С. Дубинина, А. Д. Рафибеков) изилдөө 
жолго коюлган. Тоолуктарда өпкөнүн өнөкөт оорусунун өзгөчөлүктөрү болору, 
башкача айтканда кандын газ алмашуу жана коагуляциялык касиеттери 
өзгөрүлөрү аныкталган. Бийиктикке көтөрүлгөн жана дайыма тоодо жашаган 
адамдарда дем алууну жөнгө салуу өзгөрүлө тургандыгы байкалган. 
Педиатриянын өнүгүшү ири клиницист жана окумуштуу проф. Б. Ф. Шагандын 
ысмы менен байланыштуу. Ымыркайлардын оорулары, бронх-өпкө оорулары (Н. 
М. Красногор, Д. А. Нарбекова жана башкалар), ревматизм (Р. Ю. Ташматова), 
геморрагиялык васкулит (А. А. Ильин) боюнча изилдөөлөр кеңири жүргүзүлүүдө. 
Балдардын организминин өсүшү (П. П. Афанасенко, К. Кожоназаров, Б. Асанбаев, 
М. Жунусов), кан системасынын патологиясы жана аны дарылоо (Н. Ф. 
Алексеенко, Д. К. Кудаяров), аллергиялык оорулар (Т. И. Покровская, Г. А. Комаров, 
В. П. Станкова) изилденген. Педиатрия боюнча илимий изилдөөлөрдү өөрчүтүү 
жана тереңдетүүдө Энени жана баланы коргоо илим изилдөө институтунун (азыр 
Акушердик жана педиатрия илим изилдөө институту) ачылышы (1961) чоң көмөк 
болду. Төрөткө жардам берүү проблемалары иштелип чыкты (С. Л. Кейлин, Л Е. 
Гуртовой, М. Н. Лехтман, Н. И. Булатова жана башкалар). Кош бойлуулуктун 
акырында жана төрөт учурунда эненин кан жоготуусу түйүлдүктүн, ымыркай 
баланын абалына, толгоо жана төрөт аномалиясынын пайда болушуна тийгизген 
таасирин, кош бойлууларда токсикоздун өнүгүшүнө аутоиммундук 
процесстердин ролун аныктоо эне менен баланын өлүмүн азайтуучу дарылоо-
алдын алуунун айрым иш-чараларын иштеп чыгууга мүмкүңдүк берилген. 
Хирургия боюнча Кыргызстанда иштелип жаткан илимий багыттардын арасынан 
богок бездерин (И. К, Ахунбаев жана башкалар), өт жолдорунун таш оорусун (М. Е. 
Фридман, М. Мамакеев, 3. Игембердиев), карын жана он эки эли ичегинин 
жарасын (К. Р. Рыскулова, Л. М. Зубехина), заара жолдорунун таш оорусун (М. 
Тыналиев), өпкөнү (Н. И. Ахунбаева) хирургиялык жол менен дарылоо кеңири 
белгилүү. Жүрөк-кан тамыр хирургиясын өнүктүрүүдө И. К. Ахунбаевдин жана 
анын шакирттеринин (С. Жошубаев, А. Н. Маралов, Ү. Байзаков, М. Намазбеков 
жана башкалар) сиңирген эмгектери зор. Балдардын сөөк кулгунасы жакшы 
изилденип, аны дарылоонун комплекстүү методу иштелген (В. С. Кононов). 
Рак оорусунун ар түрдүү формаларынын таралышы, лейкоздор, алардын пайда 
болушунда канцерогендик заттардын ролу изилденген. 
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Кыргызстан онкология жана 
радиология илим изилдөө институтунун 
радионуклиддик изилдөө 
лабораториясы. 

 
Карындын рак оорусун изилдөө (А. Н. Круглов жана башкалар) жана аны 
дарылоонун хирургиялык методдору өркүндөтүлдү (АНЫН ИЧИНДЕ Саенко). 
Айрыкча Кыргызстан онкология жана радиология илим изилдөө институту 
ачылгандан (1959) кийин онкологиянын көп кырдуу проблемалары иштеле 
баштаган. 
Психиатрлардын изилдөөлөрүндө психика ооруларынын айрым формаларын 
дарылоодо тоо климатынын жагымдуу таасири аныкталган (Н. В. Канторович, Б. 
Н. Дегтярёв, В. В. Соложенкин жана башкалар). Баңгиликтин организмге 
тийгизген терс таасири, аны алдын алуу жана дарылоо изилденди (АНЫН 
ИЧИНДЕ Дурандина). 
Неврология багытында мээ шишигинде жүлүн суюктугунун өзгөрүшү жана аны 
дарылоо, алдын алуу жана башкалар изилдөөлөр жүргүзүлгөн (А. Мурзалиев), 
ошондой эле токсоплазмоз жана анын нерв системасына тийгизген залалы 
аныкталган (А. Ф. Усманова). 
Оториноларингологдор дүлөйлүктүн пайда болушунун себептерин жана 
дарылоону терең изилдешкен, башкача айтканда угуу нервдеринин 
невриттеринде витамин алмашуунун бузулушунун мааниси изилденип, начар 
уккандарды никотин кислотасын венага куюу менен дарылоо сунуш кылынган 
(А. Л. Брудный). Кулак, мурун ооруларын, дарылоо жана илимий жактан 
өркүндөтүү иштерин Н. А. Фейгин, В. А. Насыров жүргүзүшкөн. 
 
 

 

 Кыргызстан кардиология илим 
изилдөө институтунун ангиографиялык 
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изилдөө лабораториясы. 

 
Окулисттердин изилдөөлөрү трахоманы пландуу дарылоону уюштурууга 
мүмкүндүк берди, натыйжада ал оору бир топ азайды (Ошондой А. Дудинов). 
Көзгө кылдат операция жасоо боюнча профессор АНЫН ИЧИНДЕ Медведев жана 
М. К. Дыйканбаева, Усенконун эмгектери кыйла. 
Жугуштуу оорулардын таралышы, аларды алдын алуу, дарылоо чаралары 
иштелип чыкты (П. А. Алексеев, Ф. Р. Карась, Т. А. Тыналиева жана башкалар). 
Туберкулёздо ауто  иммунологиялык   өзгөрүүлөр аныкталды (В. Л. Морозов, Е. А. 
Финкель жана башкалар). Туберкулёздун таралышына мүмкүндүк берүүчү 
факторлор изилденип (Л. А. Франк, П. М. Фукс, А. А. Асамбаев) дарылоонун 
комплекстүү методдорунун иштелип чыгышы, алдын алуу жана уюштуруу 
чаралары туберкулёз оорусун жана андан өлүмгө учуроону кескин түрдө азайтты. 
Буга Кыргызстан туберкулёз илим изилдөө институтунун  ачылышы (1957) 
олуттуу көмөк көрсөттү. Балдардын туберкулёз менингити жана анын 
кабылдоосу изилденди СГ. И. Покровская). Силикозду жана силикотуберкулёзду 
эксперименттик үйрөнүүдө андагы аллергиянын жана аутоиммундук 
процесстердин мааниси аныкталды (М. И. Китаев). 
Физиологиялык изилдөөлөр климаттык-географиялык чөйрө эсепке алынып 
жүргүзүлгөн. Кыргызстандын окумуштуулары электропатологияда, күйүк 
травмасында, канды көп жоготууда өнүгүүчү «коркунучтуу кырдаал» 
проблемасына көп баалуу салымдарды кошушту. Шашылыш диагностика 
методдору такталып, сунуш кылынган, аларды дарылоо үчүн айрым жаңы 
ыкмалар иштелип чыкты (Г. Л. Френкель, М. Алиев, К. Ажыбаев, Э. Саалиев). Бийик 
тоо шартында кан системасындагы өзгөрүүлөр жана анын патофизиологиясы 
жана дарылоонун айрым жолдору иштелген (А. Ю. Тилис). 
Организмдин бийик тоо шартына көнүгүү (адаптация) механизмдерин 
аныктаган, кан айлануу, өпкөнүн кан жана лимфа системаларынын, ошондой эле 
вегетатив нерв системаларынын бийик тоо шартына көнүгүү жана бул шартта 
иондук радиациянын таасирин изилдөө жүргүзүлүүдө (С. Б. Данияров, 3. А. 
Лупинская, А. X. Карасаева жана башкалар). Бийик тоо шартында айрым 
оорулардын (кансыроо, жүрөк кемтиги жана башкалар) өпкө-жүрөккө, кан 
тамырларга тийгизген таасири, анын өзгөчөлүктөрү изилденген (А. Кадыралиев). 
Түрдүү бийиктикте жашоочулар тоодо аз убакыт болгондордун гемокоагуляция 
системасы жана башкалар изилденип, тоодо жана эксперименттик гипоксия 
шартында адаптациянын физиологиялык негизин түшүндүрүүгө мүмкүндүк 
түзгөн (В. А. Исабаева). 
Фармакология тармагы боюнча Кыргызстанда өсүүчү өсүмдүктөрдөн жасалган 
20дан ашык дарылар изилденди (А. Алтымышев, М. И. Ольшанекий, Е. А. Стегайло, 
И. Ш. Забиров, Н. К. Нигматуллина, П. И. Лукиенко) Дары өсүмдүктөрдөн 
биологиялык активдүү заттардын кошундусунда адаптоген, ликорин жана 
башкалар дарылар сунуш кылынган (А. Алтымышев). Жүрөктүн иштөөсүн 
жакшыртуучу дарылардын бийик тоо шартында таасиринин өзгөчөлүгү 
изилденген (М. Т. Нанаева, А. 3. Зурдинов, Э. Ажыкулов жана башкалар). 
Адамдын морфологиясы боюнча практикалык олуттуу мааниси бар иштер 
жүргүзүлүп, анын бийик тоо шартында өзгөчөлүктөрү изилденген (И. Г. 
Мардерштейн, Б. В. Парин, АНЫН ИЧИНДЕ Шеров, Н. Н. Лавров). Алар организмдин 
бир катар органдары менен системаларынын морфологиясын, алардын 
иннервациясын жана кан менен жабдылышын кошо аныкташты. 
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Кыргызстан акушерлик жана педиатрия 
илим изилдөө институтунун 
функциялык диагностика бөлүмү. 

 
Оригиналдуу ыкмалар менен кан айлануу изилденген (А. Л. Лейтес, т. К. 
Зайсанова, А. Ашырбаев, А. Абдыкеримов, К. Кененбаев жана башкалар). 
Органдардын регенерациясы жана трансплантациясы атайын изилденген (А. А. 
Браун, М. И. Ефимов, М. Айманбетов, К. М. Акылбеков жана башкалар). Алар бийик 
тоо гипоксия шартында терилерди жамаштырганда биригип өсүүсү мүмкүн 
экендигин, регенерациянын өзгөчөлүктөрүн көрсөтүшкөн. Жогорку 
квалификациялуу кадрлардын өсүп чыгышы илимий изилдөөлөрдүн натыйжалуу 
болушуна жардам берди. 
Санитария жана гигиена боюнча туура шарт түзүү жана аны туура пайдалануу, 
өндүрүштө жумушчуларды ар кандай оорудан сактоо чаралары иштелип чыккан 
(М. Б. Шпирит, Б. С. Мамбеталиев, Н. Я. Юсупова). 
МЕДИЦИНА-ГЕНЕТИКАЛЫК КОНСУЛЬТАЦИЯ — тукум куума ооруларды 
азайтууга багытталган калкка медициналык жардам берүү формасы. М.-г. к. 
демейде илим изилдөө институттарда. медициналык жогорку окуу жайлардын 
кафедраларында, поликлиникаларда, ооруканаларда уюштурулган. 
Тукум куума ооруну алдын алуу жана дарылоо мүмкүндүгү тигил же бул ооруда 
биохимиялык, физиологиялык жана морфологиялык өзгөрүүлөр жөнүндө биздин 
билим деңгээлибизге, ошондой эле ага зарыл болгон хирургиялык, терапиялык 
жана санитария-гигиеналык методдордун иштелип чыгуусуна байланыштуу. 
Ошондуктан «тукум куума ооруну болтурбай коюуга мүмкүн эмес» деген калк 
арасындагы түшүнүк төгүнгө чыкты. Өздөрү соо, бирок генетикалык материалда 
бирдей кемтикти алып жүргөн ата-энелерден тукум куума оорулуу бала төрөлөт. 
Экөө тең бузулган генетикалык материалды алып жүрүүчү жубайлар чанда 
кездешет. Бирок мындай кокустук болгону оорулуу бала төрөлгөндө гана 
билинет, кийин мындай баланын төрөлүшүнөн ата-эне сактанышы керек. Азыр 
медициналык генетика ичтеги (төрөлө элек) баланын 70тей тукум куума 
оорусунун диагнозун аныктоо методдоруна ээ болду. Бул төрөлчү баланын дени 
соо же оорулуу экенин аныктап, ата-энени оорулуу балалуу болуудан алдын алып, 
андай баланы боюнан алдырууга кеңеш берет. Тукум куума ооруну айыктырууга 
мүмкүн эмес деген түшүнүк туура болбой калды. Азыркы кезде медицина айрым 
тукум куума ооруларды айыктыруу методдорун иштеп чыкты. 
М.-г. к-нын натыйжалуулугу диагноздун туура коюлушуна жараша болот. Кээ бир 
оорулуу төрөлгөн баланын оорусу тукум куума болбой түрдүү факторлордун 
түйүлдүккө таасир этишинен тубаса болот. Мисалы, дүлөйлүк тукум куума 
болушу да мүмкүн, ошондой эле кош бойлуу аялдын кызамык менен оорушунан 
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ичтеги бала дүлөй болуп калган учурлар белгилүү. Ичтеги өөрчүп жаткан 
түйүлдүк инфекцияны, кээ бир дарыны, рентген жана башкалар нурларды, ар 
кандай химиялык заттарды өтө сезгич келет. Тубаса оорулуу төрөлгөн баланын 
оорусу ушул таасирлерден пайда болуп, тукум куума эмес болуп чыгат. 
Ошондуктан тигил же бул оору тукум куума экенин далилдөө өтө татаал. Врач-
генетик такай клиникалык, биохимиялык, цитогенетикалык жана башкалар 
изилдөөнүн ар түрдүү методдорун колдонот. Врачтын ишине генеалогиялык 
метод, башкача айтканда укум-тукумун анализдөө методу жардам берет. 
МЕДИЦИНА-САНИТАРИЯЛЫК БӨЛҮК — ири өнөр жай ишканаларында 
уюшулган дарылоо жана алдын алуу мекемелер комплекси. Ал жумушчуларды, 
кызматчыларды тейлейт. М.-с. б-түн ирилерине: стационар, поликлиника 
(амбулатория), саламаттык сактоо пункттары, профилакторий, бала бакчасы 
жана башкалар кирет. М.-с. б. ишканада иштегендерге квалификациялуу дарылоо, 
алдын алуу жардамын көрсөтөт, чарбалык жана профсоюз уюмдары менен 
бирдикте жумушчулардын эмгек жана жашоо тиричилигинин санитария-
гигиеналык шартын жакшыртууга багытталган бирдиктүү комплекстүү 
чаралардын планын иштеп чыгат, эпидемияга каршы чараларды жүргүзөт. 
Поликлиникада врачтар өздөрүнө бекитилген цехтеги жумушчуларга 
медициналык жардам көрсөтөт, цехте санитариялык-агартуу ишин жүргүзөт, 
ооруларды эрте табуу үчүн жумушчулар арасында мезгили менен медициналык 
кароо уюштурат, өнөкөт оору менен ооругандарды диспансерлейт, санаторий-
курорттук дарыланууга муктаж болгондорду белгилеп, жумушчулардын 
оорукчандыгын, өндүрүштүн өзгөчөлүгүн жана эмгектин санитария-гигиеналык 
шартын изилдеп, оорукчандыкты азайтуу жана эмгек шартын жакшыртуу боюнча 
тийиштүү чараларды иштеп чыгат. 
МЕДИЦИНАЛЫК БИРИНЧИ ЖАРДАМ — кырсыкка дуушар болгон адамдын 
өмүрүн сактап калууга, оор кабылдоолорду алдын алууга жана жабыркатуучу 
факторлордун таасирин азайтууга же токтотууга багытталган жөнөкөй, бирок тез 
жүргүзүлүүчү чаралар комплекси; аны жабыркаган адам өзү же жанындагылар (өз 
ара жардам), санитарлар, медициналык кызматкерлер жана башкалар жүргүзөт. 
М. б. ж. берүү бардык медициналык мекемелердин, анын ичинде аптеканын, 
кырсык болгон жердеги медициналык кызматкерлердин милдети. Өнөр жай 
ишканаларында, айыл чарбасында, транспорттордо, коомдук жайларда М. б. ж. 
берүү пункттары, санитария посттору уюшулуп, анда жардамга керектүү замбил, 
шакшак, дары-дармек, таңгыч материалдар болуу керек. Окуучулардан тартып 
чоң кишилерге чейин өзүнө жана өз ара жардам берүү ыкмаларын үйрөтүү чоң 
мааниге ээ, к. Биринчи жардам.  
МЕДИЦИНАЛЫК ГЕНЕТИКА — адам генетикасынын тармагы. Тукум куума 
ооруларды, аларды алдын алуу, диагноз коюу жана дарылоо жолдорун, ошондой 
эле жакын туугандар ортосундагы никеден пайда болгон тукум куума ооруларды 
изилдейт. Бардык кишилер, бир жумурткадан өөрчүгөн эгиздерден башкасы 
(алардын тукум куума касиеттери негизинен окшош) бири-биринен 
айырмаланат. Бул тукум куума өзгөчөлүктөр он миңдеген генде коддолгон. Аны 
менен бирге гендерде мутациялар пайда болгондо дайыма тукум куума 
өзгөргүчтүк болуп турат. Организмдин өөрчүшүнө тышкы чөйрөнүн ар кайсы 
факторлору дайыма түрдүү тукум куума касиеттердин калыптанышына таасир 
эткендиктен М. г-нын максаты тигил же бул оорунун тукум куума келип 
чыгышын изилдөө, ооруну эрте табуу жана дарылоо ыкмаларын иштеп чыгуу 
болуп эсептелет. Анын учурдагы өнүгүшү клиникалык медицина, биохимия, 
физиология, морфология, жалпы патология, иммунология жана башкалар 
медицина жана саламаттык сактоо тармактары менен тыгыз байланышта. 
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М. г-нын өнүгүнгү үч этапка бөлүнөт. 1-этапта (20-кылымдын башы) тукум куума 
патологиялык белгилер чогулган. Ушул этапка англиялык врач Гаррод чоң салым 
кошкон. Ал өзүнүн эмгегинде 1908-ж. зат алмашуу ооруларынын келип чыгыш 
гипотезасын сунуш кылган. Экинчи этабында (20-кылымдын 20 — 30-жылдары) 
негизинен тукум куума оорулардын себебин, ага түрткү болуучу ооруларды жана 
мутацияларды изилдөө жүргүзүлгөн. Үчүнчү этап 20-кылымдын 50-жылдарында 
башталган. Адамдын хромосомаларынын саны жана түзүлүшү аныкталгандан 
кийин хромосома оорулары ачылган. М. г-да генеалогиялык, молекулалык — 
генетикалык анализ жана башкалар жаңы ыкмалар колдонулат. Организмде 
жүрүүчү биохимиялык реакциялардын бузулушу көп учурда гендеги 
өзгөрүүлөргө байланыштуу болот. Гендеги өзгөрүүлөр ошол замат байкалбайт. 
Демек, тукум куума оорулар оорулуу генди алып жүргөндөрдө улгая баштаганда 
байкалат. 
Азыр 2000ден ашуун тукум куума оорулар белгилүү, анын ичинде 1000ден көбү 
зат алмашуунун бузулушунан келип чыккан оорулар. Алардын көпчүлүгүнүн бала 
төрөлөрү менен же түйүлдүк убагында диагноз коюп табуу мүмкүнчүлүгү бар. 
Тукум куума оорулар менен күрөшүү эки багытта жүргүзүлөт: биринчиси жаңы 
мутациялардын пайда болушуна каршы күрөшүү жана эгер мутация пайда болсо 
анын таралышына тоскоол кылуу. Мурунку тукумдардан келе жаткан 
патологиялык мутациялардын алдын алууда медицина-генетикалык 
консультациянын мааниси чоң. Мындан башка тукум куума ооруларды түйүлдүк 
кезинде диагноз коюу кеңири колдонулууда, эгер тукум куума оору түйүлдүк 
өөрчүп жатканда табылса, анда түйүлдүктүн өөрчүшүн токтотууга мүмкүнчүлүк 
бар. 
М. г. боюнча изилдөөлөр биздин өлкөдө 80ден ашык илим-изилдөө 
мекемелеринде жүргүзүлөт. 
МЕДИЦИНАЛЫК ГЕОГР АФИЯ —адамдын ден соолугуна географиялык чөйрөнүн 
тийгизген таасирин, оорулардын географиялык таралышын, таралуу себептерин 
жана кишинин патологиялык абалын изилдөөчү илим. М. г. түрдүү аймакта 
жашаган калк арасындагы кээ бир оорулардын көп таралышын, өтүү өзгөчөлүгүн 
шарттаган табигый жана социалдык факторлорду изилдейт. Оорулардын 
географиялык таралышына климат жана суу, топурак; тамак-ашта айрым 
химиялык элементтердин жана башкалар болушу же жоктугу, жашоонун 
материалдык шарты, маданий деңгээли, көнүмүш тамактануу жана башкалар 
шарт түзөт. М. г. эпидемиология, микробиология, гигиена, патология, физикалык 
жана экономикалык география, айрыкча ландшафт таануу менен тыгыз 
байланыштуу. М. г. боюнча изилдөөлөр 18-кылымда эле башталган. 
МЕДИЦИНАЛЫК КАРОО — калктын ден соолугунун абалын текшерүүнүн түрү. 
Түрдүү жугуштуу жана узакка созулган, өнөкөт оорулардын алдын алуу, калктын 
саламаттыгын сактоо медицина кызматкерлеринин негизги милдети. Дарттын 
айрым түрлөрү алгач оорулууга билинбей башталат, кээ бир учурда оорулуу ага 
маани бербей жүрө берет. Ошондуктан ооруну өз убагында таап дарылоодо алдын 
ала М. к-нун мааниси өтө зор. Анда адамдын денесин карап, өзүнөн сурап, 
антропометриялык ченөө (адамдын бою, салмагы жана башкалар) жана 
лабораториялык изилдөө жүргүзүлөт. Мындай алдын ала кароодон жүрөк-кан 
тамыр, ичеги-карын, өпкө, көз, аялдардын жыныс органдарынын жана башкалар 
ооруларын эрте аныктоо мүмкүн. М. к-дон калкты өткөрүү СССР жана союздук 
республикалардын саламаттык сактоо жөнүндөгү Закондорунун негизинде 
белгиленген, ал жылына эки жолу өткөрүлүшү керек. Азыркы мезгилде алдын 
ала кароону адис-врачтар жүргүзөт. 
Комплекстүү М. к-го терапевт, хирург, гинеколог, окулист, дерматолог, 
оториноларинголог, рентгенолог жана тиешелүү орто билимдүү медициналык 
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кызматкерлер катышат. Врачтардын кароосунан башка ар кандай 
лабораториялык, рентгендик (флюорография) изилдөөлөр көбүнчө завод, 
фабрикаларда, колхоз, совхоздордо жана башкалар ишканаларда уюшулган эмгек 
коллективдеринин арасында жүргүзүлөт. 
Мезгилдүү М. к-дон балдар мекемелеринде, тамак-аш ишканаларында жана 
коммуналык мекемелерде иштеген кызматчылар өтүшөт. 
Жеке М. к-до врачтын кабыл алуусуна келген оорулуунун ден соолугу 
текшерилет. Көбүнчө үй кызматындагы аялдар, пенсиядагы адамдар тартылат. 
Мектеп жашына чейинки балдар мекемелериндеги балдар, мектеп окуучулары, 
орто жана жогорку окуу жайларынын студенттери да жыл сайын комплекстүү М. 
к-дон өткөрүлөт. Аялдар басымдуулук кылган мекемелерде гинекологиялык 
жактан алдын ала кароо пландуу жүргүзүлөт. Анын максаты — оорулууну 
убагында таап дарылоо. Айрым гинекологиялык оорулар билинбей башталат. 
Аларды эрте аныктап, тийиштүү дарылоону жүргүзүү аялдын айыгып кетүүсүн 
камсыз кылат. Тилекке каршы айрым аялдар М. к-го маани бербей, ага 
убактылары жетпей же өз ден соолугуна көңүл бурбагандыктан оорусун күчөтүп 
жиберет. Кээ бир аялдар врачка көрүнүүдөн уялышып, М. к-го барышпайт. 
Ошентип өз ден соолугуна чоң зыян келтиришет. Ар бир аял (дени сак болсо да) 
жылына 2 жолу врачтын кароосунан өтүүгө тийиш. Аялдардын тери лимфа 
бездери, эмчек жана жыныс органдарынын ар кандай дарттарын таап, 
диспансердик каттоого алынып дарыланат. 
М. к-дон башка да республикабыздын дарылоо жана илимий мекемелери атайын 
врачтардан турган комплекстүү бригада уюштуруп, райондордо жана айыл-
кыштактарда М. к-ну өткөрүп, түрдүү ооруларды таап, өз убагында дарыланууга 
тартышат. Мисалы, кардиология илим изилдөө институту калк арасында жүрөк-
кан тамыр ооруларын, онкология жана радиология илим изилдөө институту рак 
жана ракка өтүүчү ооруларды, туберкулёз илим изилдөө институту туберкулёз 
оорусун эрте табуу максатында калк арасында М. к. өткөрөт. 
МЕДИЦИНАЛЫК КИБЕРНЕТИКА —тирүү организмдер менен адамдардын 
коллективинде информацияларды башкаруу жана иштеп чыгаруу процесстерин, 
ооруларды айыктыруу жана алдын алуу максатта. изилдөөчү илим. 
Бүтүндөй тирүү организм менен анын айрым элементтери система түрүндө 
каралып, анда информация кабыл алынат, чогулат, иштеп чыгарылат, берилет 
жана организмдеги тиричилик процесстердин жүрүшүн камсыз кылуучу атайын 
реакциялар пайда болот. М. к. боюнча кайсы оору болбосун ал информацияны 
кабыл алуу, өткөрүү, иштеп чыгаруу бузулат. М. к-нын методдорун 
(математикалык жана электрондук моделдөө, электрондук эсептегич 
машиналарды колдонуу жана башкалар) колдонуу врачтарга оорунун диагнозун 
туура коюуда жана дарылоодо жардам берет. М. к-нын өнүгүшү кийинки кездеги 
электрондук эсептегич техниканын жана организмдин абалы жөнүндө 
информацияны кабыл алуучу жаңы каражаттардын пайда болушу менен 
байланыштуу. 
М. к-нын изилдөөлөрүнө электрондук эсептегич машинанын (ЭЭМ) атайын 
диагностикалык программанын жардамы менен оорулуунун диагнозун коюу, 
ошондой эле көп диагноздон бирөөнү тууралап коюу кирет. Диагностика 
системалары врачтарга татаал учурларда алардын жардамына кайрылуу 
максатында иштелип чыгарылат. Анда көп информация салынган ЭЭМ, ал врачка 
кандай оору экендигин болжолдоп жооп бере алат же дагы кайсы ыкма менен 
оорулууну изилдөө керек экендигин билдирет. Ошондой эле калкты 
медициналык жактан тейлөөнү жакшыртуу үчүн колдонулат. Мисалы, 
медициналык мекемеде керектүү адис болбосо анын ордуна ЭЭМ же атайын 
байланыш аркылуу адистештирилген кеңеш алса болот. Диагностикалык 
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системалар калкты массалык түрдө медициналык кароодон өткөргөн кезде 
алардын арасынан ушул оору менен мүмкүн ооруп кала тургандарды табууда 
колдонулат. Ушундай багыттагы иштерге электр-энцефалограмманы, электр-
кардиограмманы жана башкалар маалыматтарды ЭЭМдин жардамы менен баалоо 
кирет. Ички чөйрөнүн туруктуу (гемеостаз) сакталышынын механизмдерин 
изилдеп, ооруларды дарылоодо көптөгөн дарылардын, ыкмалардын арасынан 
ушул гана ооруларга ылайык келүүчү дарылар менен ыкмалардын керектигин 
аныктайт. Көп сандаган калктын ден соолугунун абалын эсепке алуу ыкмаларын 
иштеп чыгарат. Мындай эсептөөнүн жардамы менен калктын саламаттыгынын 
абалынын өзгөрүшүн аныктап, шашылыш учурда тез жардам көрсөтүүгө же ар 
кайсы ооруларды алдын алуу чараларын пландуу жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. 
Медициналык илимий изилдөөлөрдү башкаруу системасы эң чоң информациялык 
системалардын бири. Бул системаларды түзүүдө окумуштууларга азыркы кездеги 
медицинанын проблемаларын чечүүгө (мисалы, жүрөк-кан тамыр системасынын 
ооруларын, онкологиялык жана жугуштуу ооруларды алдын алуу жана дарылоо) 
жардам берип, бул ооруларга каршы күрөшүүдөгү изилдөөлөрдү башкарып, 
жөнгө салат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму саламаттык сактоо 
мекемелеринин ишин башкарууда автоматтык башкаруу системасы (АБС) чоң 
роль ойнойт. Алардын ичинен «Кадр» деп аталуучу системасынын жардамы 
менен медициналык кадрларды туура бөлүштүрүүгө жана пайдаланууга болот. 
Ошондой эле «Диспансер», «Поликлиника», «Стационар» деген АБС калкты 
медициналык жактан тейлөөнү жакшыртууга жардам берет.  
МЕДИЦИНАЛЫК ПУНКТ — ооруларды дарылоо-алдын алуу иштерин жүргүзүүчү 
мекеме; ал аскер бөлүктөрүндө, пионер лагерлеринде, студенттик курулуш 
отряддарында, метрополитен станцияларында, вокзалдарда жана башкалар 
уюштурулат. Айрым шарттарда (оорукана, поликлиника алыс болсо) анча көп 
эмес жумушчуларды тейлөө үчүн фельдшердик же врачтык саламаттыкты сактоо 
пункттары, колхозчулар үчүн фельдшер-акушердик пункттар да түзүлөт. 
МЕДИЦИНАЛЫК РАДИОЛОГИЯ — ооруларды дарылоо жана диагноздоодо 
иондоштуруучу нурланууну колдонуунун теориясын жана практикасын үйрөтүү, 
ошондой эле нурлардын биологиялык таасирин изилдөөчү бөлүм. Рентген 
нурларынын, табигый жана жасалма радиоактивдүүлүктүн ачылышы М. р-ны 
андан ары өнүктүрдү. М. р. ооруну табуу (к. Рентген диагностикасы, Радиоизотоп 
диагностикасы.) жана аны дарылоону (к. Нур менен дарылоо) ишке ашырат. 
МЕДИЦИНАЛЫК СЕСТРА — орто медициналык билими бар адис; врачтын 
жетекчилигинде иштейт. Ооруканада иштеген М. с. оорулуулардын абалына көз 
салат, врач дайындаган дарылоо процедураларын аткарат, бөлүмдөгү жана 
палатадагы санитария-гигиеналык шартты текшерет. Палаталык М. с. старший М. 
с-нын жетекчилиги менен врачтын көрсөтмөлөрүн аткарат, дарыларды 
жаздырып алат, оорулууларды кабыл алуу жана ооруканадан чыгаруу иштерин 
жүргүзөт, документтерин даярдайт, оорулуулардын тамак-ашын текшерет. 
Поликлиникада иштеген М. с. оорулууларды кабыл алууда врачка жардам берет, 
аларга белгиленген медициналык процедураларды үйүндө же поликлиникада 
жасайт, калк арасында санитариялык агартуу иштерин жүргүзөт. Алардын иши 
өтө жооптуу, М. с. врачтын көрсөтмөсүн канчалык так, тыкан аткарса, дарылоо 
ошончолук натыйжалуу болот. М. с-ларды медициналык окуу жайлар даярдайт. 
МЕДИЦИНАЛЫК СҮЛҮК байыртан эле кан сордуруу жана анын уюшун токтотуу 
үчүн колдонулган. Сүлүктүн шилекей безинин секретинде кандын уюшун 
жайлантуучу касиети бар гирудин болот. М. с-түн денеси кара, күрөң, жашыл 
сымал жана башкалар түстө, орточо Узундугу 12 см. Сүлүк кайнатылбаган таза суу 
куюлган, оозу даки менен бек жабылган айнек идиште сакталат. Сууну суткасына 
бир жолу алмаштырып туруу керек. М. с. врачтын көрсөтмөсү менен кан 
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тамырлардын кээ бир ооруларына жана кан тез уюганда пайдаланылат. М. с-тү 
атайын үйрөнгөн медициналык кызматкер коёт. Ар бир М. с. 1 2�  — 1 саатта 10—
15 мл кан соруп, денеден өзү ажырап түшөт. Эгер өзү түшпөсө, спиртке нымдалган 
кебезди башына тийгизүү керек. Кан соргон жердин жарасы стерилденген бинт 
менен таңылат. Жарадан 6—24 саатка чейин, кээде андан да көпкө кан чыгат. 
Таңуу врачтын же медсестранын уруксаты менен чечилет. М. с. менен өзүн өзү 
дарылоого болбойт. Бир жолу колдонулган сүлүктү кайра коюуга жарабайт. 
МЕДИЦИНАЛЫК ТЕЗ ЖАРДАМ —саламаттык сактоо системасынын шашылыш 
медициналык жардам көрсөтүүчү кызматы; түрдүү кырсыктарда (жарадар болуу, 
сынык, күйүк, уулануу жана башкалар) кишинин өмүрүнө коркунучтуу абалдарда 
(эстен тануу, жүрөк оорусу жана башкалар) күн-түн дебей жардам көрсөтөт. Жапа 
чеккендерге М. т. ж. кырсык болгон жерде (көчөдө, үйдө, жумушта), оорулууну 
ооруканага алып бара жатканда, тез жана кечиктирилгис жардам көрсөтүлүүчү 
ооруканаларда көрсөтүлөт. 
 

  

Тез жардам көрсөтүүчү комплекстүү 
бригада малчыларга бара жатат. 

 
Андан башка дарылоочу врачтын билдирүүсү боюнча оорулууларды, төрөй 
турган аялды стационардык дарылоо мекемелерине жеткирет. М. т. ж. көрсөтүүгө 
борборлоштурулган диспетчерлик кызмат (телефону — 03) көмөктөшөт. 
Шашылыш медициналык жардамды бардык дарылоо-алдын алуу мекемелери 
көрсөтүүгө милдеттүү. Айыл жеринде М. т. ж-ды врачтар, медсестра көрсөтөт. 
Алыскы жана жетүүгө кыйын райондорго медициналык шашылыш жардам 
көрсөтүүдө санавиациянын мааниси чоң. М. т. ж. машиналары радиолошкон, 
телефон байланышы бар, дем алдыруучу, наркоз берүүчү аппараттар, кычкылтек 
ингалятору, портативдүү электр-кардиограф жана башкалар менен жабдылган.  

  

Тез жардам машинасында жардам 
көрсөтүү. 

 
Чоң шаарларда, ири райондордо М. т. ж. берүүчү атайын (реанимациялык, 
кардиологиялык, неврологиялык, токсикологиялык, педиатриялык) бригадалар 
түзүлгөн.  
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МЕДИЦИНАЛЫК ТЕРМОМЕТР — адамдын дене температурасын өлчөөчү курал. 
Ал жука айнек корпус жана сымап менен толтурулган резервуардан турат. 
Корпустун ичиндеги шкалага бекиген ичке түтүк — капилляр менен резервуар 
кошулган. Шкаладагы тийиштүү бөлүктөр кишинин мүмкүн болгон 
температурасын (34төн 42°ка чейин) өлчөөгө мүмкүндүк берет. Температураны 
өлчөгөндө резервуардагы сымап дененин жылуулугу менен ысып кеңейет да, 
капиллярга өтүп, шкаланын тигил же бул белгисине чейин көтөрүлөт. Сымап 
мамычасы ошол бойдон силкмейинче ылдый түшпөйт. Силккенде сымап кайта 
капилляр менен резервуарга келип түшөт. Адатта дене температурасын өлчөө 
үчүн аны кургак даки менен аарчып, сымап жайгашкан жагын колтукка, чурайга, 
кээде (эмчектеги балдарга) ооздун ичине, көтөн чучукка коюлат. Колтукка 10 
мин., чурайга 5 минутадай кармайт. Айрыкча жаш балдарда, кары кишилерде М. т-
дин туура коюлушуна көңүл буруу зарыл. Дене температурасы күнүнө 2 жолу 
(эртең менен 7—9га чейин жана кечкисин саат 6 да) ченелет. Үй шартында аны 
пайдаланбаган учурда кургата сүрүп, атайын кутуда сактоо керек.  
МЕКТЕП ЖАШЫНДАГЫ БАЛДАР жеткинчек (7ден 12 —13 жашка чейин) жана 
өспүрүм (13 — 14төн 16—18 жашка чейин) болуп бөлүнөт. Бул мезгилдердин ар 
бири баланын өсүү өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат. Баланын өсүшүнө 
жыныстык жетилүү мезгилинин, жашоо шартынын, саламаттыгынын жана алган 
дене тарбиясынын мааниси чоң. Туура түзүлгөн күн тартиби жана спорт менен 
такай машыгуу баланын дене, күч жагынан жакшы жетилүүсүн камсыз кылат. 
Баланын кыймылы, эмгектенүүсү анын таяныч-кыймыл аппаратынын туура 
өсүшүнө байланыштуу болот. Баланын алы жетерлик жумушту дайыма жасоодо 
булчуңдарга кан көп келип, булчуң ткандарынын туура өсүп-өнүгүшүнө түрткү 
берет. Мектепке барган жеткинчектерде көп учурда омуртка тутумунун 
кыйшайышы байкалат, ал китеп капты дайыма бир колуна көтөрүп жүрүүдөн, 
кыйшайып басуудан, партада же столдо туура эмес отуруудан болот (к. Келбет). 
Баланын төшөгүнүн өтө жумшак же түз эместигинен да омурткасы кыйшайышы 
ыктымал. 
Дем алуу органдарын машыктырууда таза абада көнүгүүлөрдү, дем алуу 
гимнастикаларын жасоо маанилүү. Баланын жүрөк-кан тамыр системасы өтө 
чыдамкай жана ишкердүүлүгү менен айырмаланат. 
М. жана башкалардын кан пайда болуу системасы баланын өсүшүнө жараша 
өзгөрүп турат. Жашы чоңойгон сайын кандагы эритроциттер жана гемоглобин 
азаят, лейкоциттер да ушундай өзгөрүүгө дуушар болот (к. Кан, Кан пайда болуу). 
Баланын организминин күч жана нерв-психикалык жагынан ылдам өсүүсү, 
маанилүү функцияларды жөнгө салуучу нерв системасынын өнүгүүсү баланын 
организмин чөйрө менен байланыштырат, балдарды эмгекке үйрөтүүгө 
мүмкүндүк ачат. 
Балдардын зат алмашуусунун өзгөчөлүгү бар. Өнүгүп-өсүп жаткан организм 
сарптаган энергия үзгүлтүксүз толукталып турушун жана орган менен 
ткандардын калыптануусуна керектүү заттардын келип туруусун талап кылат. 
Баланын организми (ач карын 20° температурада) нормалдуу зат алмашууну 
камсыз кылуу үчүн чоң кишилерге караганда көбүрөөк калория керектейт: 
баланын 1 кг салмагына 44 ккал. талап кылынса, чоң кишиге 23 ккал. гана керек. 
Баланын ден соолугун сактоо жана чыңдоодо аны гигиеналык көнүмдөргө 
үйрөтүүнүн мааниси чоң. Бала эртең менен, жатарда жуунуп, тишин тазалаганга, 
эшиктен келгенде, тамактанарда колун жууганга үйрөнүүсү зарыл. Баланын 
бөлмөсүн күнүгө жууп, андагы буюмдарды ным чүпүрөк менен сүртүп, желдетип, 
шейшебин тез-тез алмаштырып туруу керек. 

Мектеп жашындагы кенже балдардын болжолдуу күн тартиби 
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Күн тартиби 7-9 жаш 9-12 жаш 

Ойгонуу 

 

саат 7 

 

 

саат 7 

 

 

Эртең мененки 
гимнастика, сүртүнүү, 
душ, төшөгүн жыйноо, 
жуунуу 

саат 7—7 саат 30 мин.  саат 7—7 саат 30 мин. 

Эртең мененки 
тамактануу 

7 саат 30 мин. 7 саат 30 мин. 

 

Мектепке жөнөө 7 саат 50 мин.  

8 саат 20 мин. 

7 саат 50 мин. 

8 саат 20 мин. 

Мектепте окуу, класстан 
тышкаркы иштер, 
коомдук иштер 

8 саат 30 мин. —12 саат 
30 мин. 

8 саат 30 мин. — 13 саат 
30 мин. 

Үйгө кайтуу 12 саат 30 мин. — 13 саат; 13 саат 30 мин. — 14 саат 

Түштөнүү 13 саат —13 саат 30 мин. 14 саат —14 саат 30 мин. 

Эс алуу, таза абада ойноо 14 саат 30 мин.— саат 16 14 саат 30 мин. —17 саат 

Сабак даярдоо 

 

Саат 16—17 саат (1-
класстын окуучусу) 

16 саат —17 саат 30 мин. 
(2-класстын окуучусу) 

саат 17— саат 19 

 

Таза абада ойноо 17 саат 30 мин. —19 саат  - 

Кечки тамак жана эркин 
сабак (китеп окуу, 
музыка угуу жана 
башкалар)  

саат 19— саат 20 19 саат —20 саат 30 мин. 

 

Уйкуга даярдык саат 20—20 саат 30 мин. 20 саат 30 мин. — саат 21 

 

Уктоо 20 саат 30 мин. 

 

саат 21 
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Баланын мектепке баруусу анын турмушундагы олуттуу өзгөрүү болуп саналат. 
Педагогдор менен ата-эне мүмкүн болушунча балага жардам берип, 
кыйынчылыкты жеңүүсүнө көмөктөшүүгө милдеттүү. Окуучунун акыл 
эмгегиндеги күн Тартибинин бузулушу ага терс таасир тийгизет. Окуу 
материалдарынын ашкере көптүгү, күн тартибинин жоктугу, маалында эс албоо, 
күч эмгеги менен алектенбөө, аз кыймылдоо окуучунун нерв системасын 
бошоңдотуп, организмди чарчап-чаалыгууга жана алсызданууга дуушар кылат, ар 
кандай инфекцияларга чыдамсыз болушат. 
Окуучунун сабак даярдай турган орду ыңгайлуу болушу керек. Баланын мебели 
анын жашына жана боюна ылайык келиши керек. Бала сабак даярдап жатканда 
ага көз салуу зарыл: бүкүрөйбөй түз олтуруп, стол менен көздүн аралыгы 30 — 35 
см болууга тийиш. Столго жарык сол жактан тийип, стол үстүндөгү чырактын 
жарыгы баланын көзүн уялтпагандай болуусу керек. Жарыктын туура эмес 
тийүүсү, стол менен отургучтун өтө бийик же жапыз болушу баланын келбетин, 
көзүн бузат. 
Сабак даярдоону адегенде жазуу ишинен баштаган оң, андан кийин окуу 
көнүгүүлөрүн бышыктоо керек. Алгач анча оор эмес сабакты, анан оорураагын, 
аягында эң жеңилин даярдоо туура. 
Организмдин ишке жөндөмдүүлүгүн жакшы эс алуу, айрыкча уйку гана калыбына 
келтирет. 7 —10 жаштагы балдар 10—10,5 саат укташы керек. Эгер алар азыраак 
(7—8 саат) уктаса, ишке жөндөмдүүлүгү 30%ке төмөндөйт. Кээде мектеп 
окуучулары үй тапшырмаларынан тышкары музыкага көнүгөт, китеп окуйт, чет 
тил үйрөнөт, кино, телеберүүлөрдү көрөт. Мындан алар өтө чарчап, начар уктайт, 
уйкусу канбайт. Дайыма уйку канбоодон, акыл эмгегинен чарчап чаалыгуудан 
ачуулуу, орой, унутчаак боло баштайт. Жатып алып китеп окуу көздү гана 
бузбастан, уйкуну да качырат. 
Окуучулардын таза абада ойноосун туура уюштуруу зарыл. Айрыкча мектептен 
келгенден кийин 1 —1,5 саат ойноп, анан сабак даярдоого киришсе болот. Өтө 
чарчатуучу оюндарды (коньки, лыжа тебүү, футбол ойноо) аз ойнотуу керек. Дем 
алыш күндөрүндө бала уйкусун кандыруусу, экскурсия, жүрүшкө чыгуу, спорт 
менен машыгуусу пайдалуу. 
Баланы тарбиялоодо анын айланасындагылардын таасири маанилүү. Айрыкча 
ата-эне балага үлгү болуулары зарыл. Баланы тарбиялоодо анын жеке өзгөчөлүгү 
эске алынууга тийиш. 
Тамактануу. Мектеп окуучусун туура тамактандыруу анын күч жана нерв-
психикалык жагынан өсүшүндө мааниси зор. Бала тамак-аштан ткандарды 
түзүүчү заттарды — белокторду, майларды, углеводдорду, минерал туздарды, 
витаминдерди алууга тийиш. Белок ар бир тирүү клетканын составына кирүүчү 
негизги курулуш материалы болуп саналат (к. Белоктор). Белок жетишпегенден 
бала алсызданат, арыктайт, кеч жетилет, көп ооруйт. Айрыкча сүт жана сүт 
азыктарынын, эт, балык, жумуртка белоктору пайдалуу. Белокту жашылча жакшы 
сиңирет ошондуктан эт жана балык тамактарга жашылча кошуп берүү туура. 
Майлар жана углеводдор энергиянын булагы болуп саналат. Май тамактын 
даамын жакшыртып, ток болот. Бирок өтө көп жегенден, айрыкча малдын 
майынан зат алмашуу бузулуп, семирип кетүү мүмкүн. Углеводду (ундан жасалган 
тамак-аш) көп жеген бала борпоң, өңү кубарып, алсыз, оорукчан болот. Балдар 
минерал тузду жетишерлик алуусу керек (к. Минерал заттар). Ошондой эле 
витамин жетишпегенден да бала чатак болуп, тез чарчайт, ишке жөндөмдүүлүгү 
төмөндөп, көп ооруйт (к. Витамин жетишсиздиги). 
Де не тарбия жана денени ч ы ң д о ошондой Мектеп жашындагы жеткинчек 
балдарга дене тарбия мамлекеттик программа боюнча жашына ылайык 
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жүргүзүлөт. Ата-эне баланын дене тарбиясына активдүү жардамдашуулары 
керек. 
Окуучу күн сайын эртең менен зарядка жасоого тийиш. Жеткинчек бала үчүн 
спорт оюндарына окшош кыймылдуу оюндар сунуш кылынат. Спорттун түрлөрү 
(к. Акробатика, Баскетбол, Волейбол, Коньки спорту, Жеңил атлетика, Лыжа 
спорту) менен окуучулар ар кандай куракта машыга башташат. Денени чыңдоого 
аба жана күн ванналары, суу процедуралары жакшы жардам берет. 
МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БАЛДАР — Зтөн 7 жашка чейинки балдардын өсүү мезгили. 
Бул убакта баланын күчү жана акыл-эси өсүп, өркүндөйт. Ал эркин кыймылдап, 
сүйлөөсү, ой жүгүртүүсү, элестетүүсү байып, ар түрдүү боло баштайт. Бул 
мезгилде баланын бою бир калыпта өспөйт, адегенде жылына 4 — 6 см, 6—7 
жашында 7 —10 смден өсөт. Орточо эсеп менен жылына баланын бою 5 смге өсөт 
деп эсептөө туура. Ошентип, М. ч. б-дын өсүүсүн болжол менен төмөнкү формула 
боюнча эсептөөгө болот: бир жаштагы баланын бою (5 см х n), мындагы n — 
баланын жашы. Эгер баланын бир жашындагы бою белгисиз болсо, болжол менен 
75 см деп алса болот. 
Салмакты да бир калыпта кошпойт, орто эсеп менен жылына 2 кг кошот. Мындан 
баланын салмагын болжол менен төмөнкү формула боюнча эсептеп алууга болот: 
баланын бир жашындагы салмагы + (2 кг х n), n — баланын жашы. Эгер баланын 
бир жаштагы салмагы белгисиз болсо болжол менен 10 кг деп алынат. 6—7 
жашында бала бир жаштагы салмагынан эки эсё оор болууга тийиш. Бул мезгилде 
тери калыңдап, чоюлгучтугу артат, кан тамырлар азаят, теринин тышкы 
чөйрөнүн таасирине чыдамдуулугу артат. 
5—6 жашында баланын омурткаларынын формасы чоң кишиникине окшошот. 
Бирок скелет сөөктөрү анча катпай, кемирчектүү болот. Бала көп кыймылдап, 
булчуң системасы тез өсөт. Бул учурда баланын туура отуруп-туруусуна, 
кыймылына жана оюнуна көз салуу зарыл. Баланын төшөгү өтө жумшак, өңгүл-
дөңгүл болбой, аны өзүнчө жаткырып үйрөтүү оң. Бул мезгилде күч эмгегине 
баланы акырындык менен кылдат үйрөтүү керек. 
Мектеп жашына жакындаганда дем алуу органдары калыптанып бүтөт, дем алуу 
булчуңдары жана өпкө ткандары өсөт. Дем алуусу тереңдейт жана сейректей 
баштайт. Жүрөк-кан тамыр системасы да кыйла өсөт. Жүрөктүн салмагы жана 
жыйрылуу күчү чоңоёт, күч келүүгө чыдамдуу боло баштайт. Формасы жана 
жайгашуусу чоң кишиникиндей болот. Нерв-психикалык өнүгүүсү да кыйла 
деңгээлге жетет. Баланын жүрүм-туруму бир топ калыптанат. Сөз байлыгы 
акырындап көбөйөт. Татаал сүйлөмдөрдү түзө алат; чоңдордун китеп окуп 
бергенин каалайт; ырды тез жаттайт, көргөн билгенин аңгемелеп айтып берет; 
карандашты туура кармап, буюмдун, айбанаттардын сүрөтүн тарта алат. Өз 
эмоциясын — кубанычын, кайгыруусун, таарынычын, коркконун жетишерлик 
билдирет. Бул куракта анын мүнөзү калыптанат, өз жоопкерчилигин сезет. 
Балдар көбүнчө чоңдорду туурайт, ошондуктан чоң кишилер балага койгон 
талаптарын өздөрү так аткарууга тийиш. 
Тамактануусу. М. ч. б-дын ичеги-карын системасы кыйла өнүгөт. Карын менен 
ичегиде иштелип чыккан тамак сиңирүү маңызында ферменттер жетишерлик 
болуп, түрдүү тамак-аштарды сиңирүүгө жардам берет. Эртең мененки жана 
кечки тамактанууда бала тамактын г суткалык калориясынын 50%ин (эки ирет), 
түшкү тамактанууда 30— 35%ин, түштөн кийин 15—20%ин алууга тийиш. 
Балдарга коюу чай, кофе, өткүр тамак-аш берүүгө болбойт. Тамакка пияз, 
сарымсак, көк-сөк кошсо болот. Күчтүү сорпо, шоколад, торт, пирожный, 
апельсин, мандаринди көп берүү жарабайт. Балага витамин, белоктор, углеводдор 
жана башка азык заттар керек, ошондуктан туура тамактандыруу маанилүү. 3 
жашынан тартып балдар тамакты өзү иче алат. Ошентсе да тамактануунун күн 
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тартибин так сактоо максатка ылайык; бала ойноп келгенден кийин 30 мин. 
өткөндө, ал эми уктардан 2 саат мурда тамактандыруу керек. Баланын 
тамактанууга даярдык көрүүгө катышуусу (өзү колун жууп, стол жасоого 
жардамдашуу) анын табитин гана ачпастан, жыйнактуулукка, эмгекке 
тарбиялайт. 
Баланы багуу. Баланы туура багуу аны тазалыкка гана үйрөтпөстөн, туура 
тарбиялоодогу маанилүү факторлордон болуп эсептелет. Баланын бөлмөсү 
жарык, ыңгайлуу болуп, дайыма желдетилип турушу керек, жайкысын терезе 
ачык турса да болот, бөлмөнүн температурасы 18 — 20° болууга тийиш. Балага 
буюмдарын таза кармап, өз бөлмөсүн жыйноого үйрөтүү керек. Баланын 
келбетине көз салуу зарыл, ал ойноп жатканда, китеп окуп же жазып олтурганда 
жана башкалар өз боюн туура карап, көзү столдон 30—35 см аралыкта болууга 
тийиш. Баланын бөлмөсүндөгү мебель анын жашына ылайык келиши зарыл. 
Таман жалпактыгын алдын алуу үчүн баланын ушул курагында анча бийик эмес 
такалуу бут кийим кийүүгө үйрөтүү оң. М. ч. б-ды өздүк гигиена эрежелерине 
үйрөтүп, тазалыкка жана тыкандыкка тарбиялоо керек. Бала дайыма колу-бетин 
жууп, тишин тазалоону жана башкалар билүүгө тийиш. 3—4 жаштагы баланы 
жумасына экиден кем эмес, 4 — 5 жашында 1 жолу кириндирет. 
Балага күн тартибин түзүп, аны так аткаруу зарыл. Бул баланын туура жана ар 
тараптан өсүүсүн гана камсыз кылбастан, аны тартипке, өз милдетин сезүүгө 
үйрөтөт. 6 жашка чейинки баланы күнүнө бир маал уктатуу пайдалуу. Уктатар 
алдында анын бөлмөсүн желдетүү керек. 
Дене тарбия. М. ч. б-дын дене тарбия көнүгүүлөрү чоң кишилердин көрсөтүүсү 
боюнча туура жана оюн түрүндө жүргүзүлөт. Жайында бала короодо, бактын 
ичинде, көк чөптө, суук мезгилде желдетилген бөлмөдө форточканы ачып коюп 
көнүгүүсү дурус. Эркек балдар чолок шым, көйнөк кийип, ал эми кыздар жеңил 
көйнөкчөн көнүксө ыңгайлуу болот. Көнүгүү кызыктуу жана ар түрдүү болушу 
үчүн топ, желекче, отургуч, алкакча жана башкалар пайдалануу сунуш кылынат. 
Көнүгүүнү эртең менен, ошондой эле эртең мененки тамактан же күндүзгү 
уйкудан кийин жасаса болот. Эгер күндүз ата-эненин убактысы болбосо кечки 
уйкудан бир саат мурда жасоо керек. Чоңдор бала менен кошо ойносо, ал 
көнүгүүнү көңүлдөнүп жасайт. Бала көбүнчө кыймылдуу оюндарды жакшы көрөт, 
ошондуктан оюн түрдүү кырдаалда: отуруп, туруп, жатып, төрт аяктап жасоочу 
жана башкалар көнүгүүлөрдөн туруусу зарыл. Ар бир көнүгүү бир нече (2—6) 
ирет кайталанат. Татаал көнүгүүлөрдөн кийин бир аз (30—60 сек.) тыныктыруу 
керек. Тыныгууну да оюнга айландырууга болот, мисалы, «мамалак уктап калды», 
«күчүк эс алып отурат» жана башкалар Баланы чарчатып албас үчүн анын жеке 
мүмкүнчүлүктөрү эске алынат. Дене көнүгүүлөрү баланын ден соолугун гана 
чыңдабастан, аны чыдамкайлыкка, эрктүүлүккө тарбиялайт. Балдар көп учурда 
өздөрү оюнду ойлоп таап ойношот, бул учурда аларды тыюуга болбойт, бирок ар 
бир кыймылына көз салып туруу зарыл. Мындай оюндар пайдалуу гана 
болбостон, ал баланын өз алдынчалык, демилгелүүлүк, өз күчүнө ишенүү сезимин 
өстүрөт. Баланы мектепке чейин эле сууда сүзүүгө, коньки, лыжа, чана, велосипед 
тебүүгө үйрөтүүгө болот. 
Денени чыңдоо. Баланын денесин чындоо туура жүргүзүлсө, бала тышкы 
чөйрөнүн таасирине, башкача айтканда ысык-суукка чыдамкай болуп өсөт, көп 
оорубайт. Ал үчүн денени чыңдоонун айрым эрежелерин сактоо зарыл: 
процедуралар баланын жашына ылайык болууга тийиш; баштагандан кийин аны 
үзбөй, дайыма жана бир убакытта жасоо керек; таасир этүүчү бардык өзгөрүүлөр 
(температурасы, убактысы, шарты) кылдат жана акырындык менен киргизилет; 
баланын ден соолугуна дайыма көз салып, врач менен кеңешип туруу зарыл. Эгер 
бала үшүп калса (чыйрыкса, калтыраса, териси күдүрөйсө, эрди көгөрсө) жумшак 
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сүлгү менен кургата аарчып, жылуу кийиндирип, ысык чай ичирет; ысык өтсө 
(алы кетсе, башы ооруса, бети албырса, көп тердесе) баланы көлөкө жерге 
отургузуп, ным сүлгү менен сүртүп же 30 — 36° температурадагы суу менен 
чайкантуу зарыл. Күн нуру, суу жана таза аба денени чыңдоочу негизги 
факторлор болуп эсептелет. 
Аба менен чыңдоо. Таза аба балдар үчүн өтө керек. Айрыкча суукка байымы жок, 
көп ооруган балдарга пайдалуу. Баланы ашыкча жылуулап, ороп-чулгай берүү 
зыян. Бала жаткан бөлмөнү кышында 3—4 жолу желдетүү, ал эми жайында 
терезеси ачык турганы оң. Кышында бала 3— 4 саат, жайында көбүнчө эшикте 
ойногону жакшы. Баланы жыл мезгилине жана аба ырайына ылайык кийиндирүү 
керек. Денени аба менен чыңдоо нун маанилүү элементтерине аба жана күн 
ванналары кирет. Кышында аба ваннасын жакшы желдетилген бөлмөдө жасоого 
болот. Бөлмөнүн температурасы адегенде 19°тан төмөн эмес, анан 3—4 күндө 
1°тан төмөндөтүп олтуруп, 15—16°ка жеткирүү керек.
 

 

Мектеп жашына чейинки балдардын ар кандай кыймылды туурап 
(имитациялык) жасоочу физкультуралык көнүгүүлөрү: 1— «куназ сазда басып 
баратат» (улам бир бутун тизеден бүгүп өйдө көтөрүү); 2— «бака» (эки тизесин 
эки жакка коюп, отуруп, колу менен жер таянуу); 3—«самолёт» (колун капталга 
сунуп, оңго жана солго кыйшаят); 4— «сууда сүзүү» (отургучка отуруп, колун 
алдыга сунуп, кайра өзүнө тартат); 5—таякчаны жерге түшүрүп, кайра жогору 
көтөрүү; 6—чалкасынан жатып, бутту жогору көтөрүп, таякчаны бутка жеткирет; 
7— «көпөлөк» (колду капталга жайып, көпөлөктүн учканын туурайт); 8— «кайык 
толкунда чайкалат» (отургучка отуруп, колду капталга сунуп, оңго, солго 
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кыйшаят); 9— «калпакты чечип, кийүү» (алкакты жогору көтөрүп, төмөн 
түшүрүү); 10— алкакты артына кармап, денесин оңго жана солго буруу; 11— 
«кайык» (отургучка отуруп, жерде жаткан буюмду бир оң жагынан, бир сол 
жагына көтөрүү); 12— «кыска жана узун бут» (жерге отуруп бутун бүгүп, жазуу); 
13— «аюунун ар кандай кыймылын тууроо», 14— топту алкакка ыргытуу; 15,20— 
«отун жаруу» (эки колун бириктирип жогору көтөрүп, ылдый түшүрүп, эки 
бутунун ортосуна өткөрүү); 16— «балык» (көмкөрөсүнөн жатып, эки колун 
капталга, артка карай жайып, көкүрөгүн жогору көтөрөт); 17— «ушундай бийик 
терек» (колун жогору көтөрөт), «терек шуулдайт» (колун жогору көтөрүп, оңго, 
солго ийилет); 18— жерде жаткан нерселерден аттап өтүү; 19— «гүл теребиз» 
(отурат); 21— тактайдын үстүндө басуу. 

 
Убактысы адегенде 5 —10 мин; кийин 30—40 мин. созулат. Чабал балдарды 
акырындап көндүрөт: адегенде кыска жеңдүү көйнөк 1 жумадан кийин көкүрөгүн 
жылаңачтап койсо болот жана башкалар. Жайында көлөкө жерде 5— 10 мин., 
акырындап 2—3 саатка чейин аба ваннасын алуу пайдалуу. Аба ваннасын оюн же 
дене тарбия көнүгүүлөрү менен коштоп өткөрүүгө болот. 
Күн ваннасын алууда ысык уруудан, күн өтүүдөн, терини күйгүзүп алуудан жана 
көз оорудан сактануу зарыл. Балага сөзсүз баш кийим кийгизүү керек. Күн 
ваннасын эртең мененки тамактан 1—2 саат өткөндөн кийин, башкача айтканда 
саат 10—12де алуу талапка ылайык, Бул кезде абанын температурасы көлөкөдө 
18 — 20°тан жогору болбоого тийиш. Адегенде 2 минута (бала 1 минута 
көмкөрөсүнөн, 1 минута чалкасынан жатат), 2 — 3 күндө 1 минутадан кошуп, 30 ' 
минутага жеткирилет. Күн ваннасынан кийин баланы көлөкөгө отургузуп, суу 
сүлгү менен сүртүү, суу чачуу же сууга түшүрүү керек. 
Суу менен чыңдоо. Суу баланын организмине катуу таасир эткендиктен, ага 
акырындап көндүрүү зарыл. Адегенде 30° сууга жуундуруп, сүртүп, бутун жууйт 
жана башкалар Анан 1 — 2 күндө 1°ка төмөндөтүп отуруп 16—14°ка жеткирет. 
36° сууга адеп белине чейин киринтип, бара-бара 18—20° сууга түшүрүү керек. 
Түктүү сүлгү же кыл торко кездемеден тигилген мээлейди нымдап алып сүртсө 
жакшы. Андан кийин кургак жумшак сүлгү менен эти кызарганча аарчуу сунуш 
кылынат. Суунун температурасы 32 — 33°тан баштап, акырындык менен (1 жума 
ичинде) 18—20°ка түшүрүлөт. Бир жаба куюнууга көндүрсө болот. Суу 
процедурасын жайында да, кышында жарым айдан кийин баланы сууну да жасоо 
керек. Жайында ачык көлөкө жерде 18°тан төмөн эмес температурада сууну 
идиштен моюн ылдый жаба куюу керек. Суунун температурасы адегенде 35—36°, 
кийин (ар 3—4 күндө) 20—22°ка чейин төмөндөтүлөт. Баланын башына суу куюу 
жарабайт. Ушул эле процедураны кышында ванна бөлмөсүндө жүргүзүүгө болот. 
Уктар алдында бутун жууп, дагы бир процедура жүргүзүүгө болот. Адепки 
күндөрдө 33°ка, 2—3 күндө 1°тан төмөндөтүп олтуруп 16 —18° сууга жууш 
пайдалуу. Баланы киринтип жатканда аба жана күн ваннасын суу процедурасы 
менен айкалыштыруунун да денени чыңдоого жардамы чоң. Балдарды бул 
процедураларды өзү жасоого көндүрүү зарыл. 
Мектепке даярдоо. Бул баланын турмушундагы олуттуу мезгил. Мектепке 
барганга чейин бала өз алдынчалыкка үйрөнүүгө тийиш. Өз алдынчалыкка 
тарбияланган балдар өзү кийинет, таза жүрөт, мектепке өзү барат, танаписте 
колун жууп, тамак ичет, мектептен өзү келип, сабагын даярдайт. Эмгекке 
үйрөтүлгөн балдар мектепте жакшы окуйт. Баланы мектепке чейин эле 
тырышчаактыкка, ар нерсени билүүгө кызыгууга, шыктуулукка тарбиялоо зарыл. 
Аны зордоп үйрөтүү жарабайт. Ата-эне эмгекчилдиги менен балага үлгү болуусу 
тийиш. 
Баланы кат таанууга үйрөтүүнү сөздү муунга бөлүп айтуудан баштоо керек. Андан 
бала сөздөгү тыбыштарды угууга жана айтууга үйрөнөт. Муунду так, созуп айтуу 
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керек. Эгер бала угууга көнсө, тыбышты жакшы ажырата алса, кийин катасыз 
жазат, сабаттуу, маданияттуу сүйлөйт. Баланы эсепке үйрөтүү үчүн мисалдарды 
турмуштан алып, ченөө менен тааныштыруу, «сан» деген түшүнүк ченөөдөн 
келип чыгарын жөнөкөй мисалдар менен анын аң-сезимине жеткирүү зарыл. 
Ченөө үчүн карандаш, кашык, жип, таяк жана башкалар колдонулат. Мектепке 
чейинки бала онго чейин саноого, бирден алып, кошууга үйрөнүүгө тийиш. 
Баланын аң-сезимин өстүрүүдө аны менен аңгемелешүүнүн мааниси чоң. 
Аңгемелешүүдөн анын сөз байлыгы көбөйөт, сөздү так айтууга көнөт, сүйлөмдү 
туура түзүүгө үйрөнөт, ой жүгүртүүсү өсөт. Бала менен үзбөй көнүгүү жүргүзүү 
керек, бирок аны чарчатууга болбойт. Көнүгүү ар түрдүү болсо, ал кызыктуу өтөт. 
Балага бир нерсени үйрөткөндө ачууланбай, токтоолук, сабырдуулук менен 
түшүндүрүү зарыл. Баланы жазууга көндүрүүдө сүрөт тартуу көп жардам берет. 
Баланын колу калем кармоого көнөт, бала тартып жаткан буюмду жакшы билип 
калат, башкача айтканда көңүл буруусу калыптанат, сулуулукту байкап, аны 
баалай билүүгө үйрөнөт.  
МЕНИНГИТ — мээ жана жүлүн кабыкчасынын сезгенүүсү. М-ти бактерия, 
вирустар жана башкалар козгойт. Ал биринчилик жана экинчилик болуп 
айырмаланат. 
М-тин биринчилик түрүндө организмге кирген козгогуч түздөн-түз мээ 
кабыкчасын жабыркатат. Көбүнчө оорулуу же козгогуч алып жүрүүчүдөн 
жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, өбүшкөндө жугат. Адатта дем алуу жолдору суукка 
урунган адамдар тез жугузуп алат. Ошондуктан оору кыш, жаз, күз мезгилинде 
көп кездешет. Козгогучу чиркейлер, кенелер, менингоэнцефалиттер менен 
таралган айрым жугуштуу ооруларда да М. пайда болот. Экинчилик М. болсо 
ортоңку кулактын, мурундун кошумча коңулдарынын сезгенүүлөрүндө, жугуштуу 
оорулардын (грипп, кызылча, туберкулёз, котон жара жана башкалар) 
кабылдашынан болот. Көбүнчө М. менен балдар ооруйт. Оору козгогуч жуккандан 
кийин 1—4 күнгө чейин билинбей (жашыруун мезгил), капысынан башталат. Эти 
ысыйт (38—40° чейин), башы ооруп, кусат. Жарыкты көргүсү келбейт, ызы-чууну 
сүйбөйт. Оор түрүндө кежигеси, буттары тартылат. Өңү бозоруп, эрини, анын 
тегереги көгөрөт, тез-тез дем алат, тамак ичпейт, бирок суусайт. Жаш балдар 
эмчекти начар эмет, кусат. Бала чыргоолонуп, чыңырып ыйлайт. Жалпы абалы 
начарлап, алы кетет, аң-сезими тумандайт. Бирок М. бардык учурда эле мындай 
катуу кармабайт. Экинчилик М-те оору акырындап башталат. Мисалы, туберкулёз 
оорулууларда М-тин башталышы адегенде жалпы абалды гана начарлатат. 
Оорулуунун башы ооруйт, алы кетет, бир аз эти ысыйт. Убагында диагноз коюп, 
оорулууга дарылоо жүргүзүлбөсө жогорудагы оор М-тин белгилери башталат. 
Оорунун алгач белгилери билинери менен тезинен врачка кайрылып, оорулууну 
ооруканага жаткыруу зарыл. Ооруканада диагноз жана дарылоо максатында 
жүлүн суюктугу алынат, жүлүн суюктугун алганда баш сөөк көңдөйүндөгү басым 
төмөндөп баштын ооруганы басылат, куспай калат, оорунун жалпы абалы 
жакшырат. Оорулуунун диагнозу канчалык эрте коюлуп дарыланса, ошончолук 
оорулуу тез сакаят. Мындай учурда оору 3—4 күндө кайтат. Айрым учурда оору 
узакка созулуп, түрдүү кабылдоолорго (баш оору, чалыр көз, дүлөй, талма жана 
башкалар) дуушар кылат. Ооруп айыккандан кийин 2—3 айга чейин оорулуу 
алсыз болуп, тез чарчайт. Андай балдарга көпкө окуганга, ойногонго болбойт. 
Начар, көп ооруган балдарда жугуштуу оорудан кийин менингизм (мээ 
кабыкчасынын дүүлүгүүсү) байкалат. Мындай балдар жарыкты карай албайт, 
башы ооруйт, кусат. Бирок мында мээ кабыкча сезгенбейт, жүлүн суюктугу 
өзгөрбөйт. Аны жүлүн суюктугун текшерүү менен аныктайт. 
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Мээ кабыктарынын схемалык 
көрсөтүлүшү (жара кесилген): 1—
баш сөөгү; 2—4—мээ кабыктары (2— 
катуу, 3— торчо, 4— жумшак кабык); 
5—6— мээ (5— мээ кыртышы, Ө— ак 
зат). Менингитте мээ кабыктары 
сезгенет. 

 
Оорунун алдын алуу үчүн оорулууну жана козгогуч алып жүрүүчүнү өз убагында 
таап ооруканага жаткырып, дарылоо керек. Денедеги ириңдүү жарааттарды 
дарылап, оору пайда болгон мекеме, айрыкча балдар коллективине карантин 
коюлат. Кулактын, мурундун кошумча коңулдарынын сезгенүүсүн, туберкулёз 
жана башкалар өз убагында дарылоо талапка ылайык. Организмди чыңдоонун 
мааниси чоң.  
МЕНИНГОКОКК ИНФЕКЦИЯСЫ — кишинин менингококк козгогон жугуштуу 
оорусу. Менингококктор соо адамдардын дем алуу органдарында узакка чейин, 
кээде өмүр бою жашай берет. Ооруну менингококкту алып жүрүүчүлөр таратат. 
Мында кабыкчалар сезгенип, бүт борбордук нерв система жабыркайт. М. и. кыш 
чыгарда, эрте жазда кезигет. Анын көбөйүшүнө дем алуу жолунун сезгениши — ар 
түрдүү сасык тумоолор шарт түзүп, оорунун тарашына көмөк болушат. 
Менингококктор оорулуудан же ташуучулардан алар жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, 
сүйлөгөндө шилекейдин чачырандылары менен бөлүнүп, айланадагы соо 
кишилерге ооз, мурун аркылуу кирип, жугат. Менингококк, айлана-чөйрөдө 
жашоого туруксуз болгондуктан соо адам оорунун булагына абдан жакын, тыгыз 
катнашта болгондо гана жугат. Ошондуктан оору айрыкча көпчүлүктө, эл тыгыз 
жайланышкан, нымдуу, жылуу, аба алмашпаган бөлмөлөрдө, жатаканаларда тез 
таралат. 
М. и. менен түрдүү жаштагылар, айрыкча жаш балдар (1 —14 жаштагы) көп 
ооруйт. Оорунун алгачкы белгилери менингококк жуккандан 1—3 күн өткөндө 
пайда боло баштайт. Кээ бир кишилерде мурунда, кеңилжээрде топтолгон 
микробдор назофарингитти (сасык тумоонун белгилери) пайда кылат. 
Оорулуунун жалпы абалы анча деле начарлабайт. Бирок башы, тамагы ооруп, 
жөтөлөт. Мурун бүткөндөн дем кыстыгат, тез-тез чүчкүрөт. Дененин 
температурасы 37—38°ка чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Тилекке каршы дарттын 
мындай жеңил түрү сейрек учурайт. Көбүнчө оор түрү кезигет. Мурун, 
кеңилжээрдеги менингококктор канга өтүп, андан мээге жетип көбөйүп, топтолуп 
кабыкчаларын сезгендирет (к. Менингит). 
Айрым учурда М. и. сепсиске айланганда бүт денени кызамыкка окшош 
чыбырчыктар жыш каптап, териге кан куюлуп, чоң тактар пайда болот. Эгерде 
мындай кан куюлуу ички органдарда болсо (бөйрөктө, жүрөктө, мээде, өпкөдө) 
жалпы кан басымы төмөндөгөндүктөн оорулууну сактап калуу кыйындайт. 
Мында дароо медициналык жардам көрсөтүлбөсө кырсыкка дуушар болушу 
мүмкүн. Демек оорунун алгач белгилери (баш оору, кусуу, температуранын 
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жогорулашы жана башкалар) байкалар замат врачка кайрылуу зарыл. Врач 
келгенче оорулууну төшөккө жаткырып, жылуу ороп же жаап, чекесине муздак 
суу куюлган жылыткыч же сууланган таза чүпүрөктү басып, жылуу чай ичирип 
туруу керек. Ал жаткан бөлмөдө тынчтык өкүм сүрүп, жымжырт болуу зарыл. 
Үйдүн терезелери калкаланып, ичи күңүрт болгону оң. Күн нуру же таамай тийген 
электр жарыгы, катуу дабыштар, сүйлөө, музыка жана башкалар оорунун 
белгилерин күчөтүп, жөөлүү, чочуу жана калтырап-титирөө кайталануусу мүмкүн. 
Медициналык жардам келгенче көрүнгөн дарыларды ичирип, бет алды дарылоо 
чоң жаңылыштык. Алар жардам көрсөтүүнүн ордуна дарт белгилерин 
будамайлап, туура диагноз коюуга жана эрте дарылоого тоскоолдук кылат. 
Колдон келишинче оорулууну ылдам биринчи сутканын ичинде ооруканага 
жеткизүү талапка ылайык. Диагнозун тезинен коюп жана туура дарылоо бул 
дарттын коркунучтуу кабылдоолорунун алдын алат. 
МЕНСТРУАЦИЯ, к. Этек кир цикли.  
МЕНЬЕР ООРУСУ — мезгил-мезгили менен ички кулак сезгенбей өзгөрүшүнөн 
баш айлануучу оору. Себеби белгисиз. 
Оорунун өөрчүшунө лабиринт суюктугунун (эндолимфа) көбөйүп кетиши же 
лабиринт ичиндеги басымдын жогорулашы түрткү болот. Оорулуунун башы 
кокусунан катуу айланып, көңүлү айныйт, кускусу келет, кулагы чуулдап, жакшы 
укпайт (көбүнчө бир кулагы), тең салмактуулук бузулат. Оорулуу баса албайт, ал 
тургай олтура да албайт. Ал бир нече сааттан бир нече күнгө созулат, кээде тез-
тез (ар 2—3 күндө), кээде сейрек (1 — 2 жылда 1 жолу) кайталанып турат. Улам 
кайталап кармоодон кулак начар угуп, кээде дүлөй да болуп калышы мүмкүн. 
Негизинен бул оору менен 30—50 жаштагы аялдар ооруйт. Оору кармаганда 
оорулууну тынч, жарык жерге төшөккө жаткызып врач чакыруу керек. Оорулууга 
диета сунуш кылынат. Кан тамыр тарыса аларды кеңейтүүчү же организмдеги 
сууну азайтуучу каражаттар колдонулат. Оору тез-тез кайталанып, дары-дармек 
менен дарылоо натыйжасыз болгон учурда хирургиялык ыкма колдонулат. М. 
ошондой менен ооругандарга транспортто, бийиктикте, кыймылдоочу 
механизмдердин жанында иштөөгө болбойт. 
МЕТАБОЛИЗМ, к. Зат жана энергия алмашуу 
МЕТАСТАЗ — оорунун башталган жеринен оору пайда кылуучу агенттердин 
(микроорганизмдер, шишик клеткалары жана башкалар) кан же лимфа менен 
келишинен пайда болгон экинчи патологиялык очок. Пайда кылуучу агенттерге 
жараша инфекциялуу М. жана шишик М-ы, ал эми таралуу жолуна байланыштуу 
лимфогендүү жана гематогендүү болуп айырмаланат. Азыркы М. түшүнүгү 
көбүнчө зыяндуу шишик клеткаларынын таралышын билдирет. М-да оору пайда 
кылуучу агент кан же лимфа агымына түшүп, аны менен жылып келген жеринде 
оору процесси пайда болот. М-дын темпи, жайылышы ар түрдүү жана шишиктин 
мүнөзүнө жараша болот. Канга түшкөн шишик клеткаларынын баары М. пайда 
кылат. М. жалгыздан болсо хирургиялык операция жасап, алынып салынат, ал эми 
көптөгөн М-ды комплекстүү дарылап, нур менен дарылоо жана химия терапия 
колдонулат.  
МЕТРОЭНДОМЕТРИТ — жатындын булчуң катмары менен былжыр челинин 
сезгениши. Ооруну стрептококк, стафилококк, ичеги таякчасы, кээ бир 
анаэробдуу туберкулёз жана дифтерия таякчалары жана башкалар пайда кылат. 
Жатында кан айлануунун көпкө бузулушу инфекциянын өөрчүшүнө түрткү берет. 
М. көбүнчө аборт, төрөт жана этек кир мезгилинде, ошондой эле диагностика 
жана дарылоо процедураларын жасоодо асептика жана антисептика эрежелерин 
бузганда жатынга инфекциянын киришинен пайда болот. Оору катуу кармаганда 
организмдин жалпы реакциясы менен коштолуп, дене ысып, алы кетет, ичтин 
төмөн жагы ооруп, оору куймулчакка өтөт. Жатынды басып көргөндө жумшак, 
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көлөмү чоң болуп, ооруйт, жатын моюнчасынан ириңдүү ак суюктук көп бөлүнөт. 
Өнөкөт М-те ириңдүү суюктук бөлүнүп, этек кир цикли бузулат. Жатын чоңоёт, 
басып көргөндө катуу болуп, бирок оорубайт. М. төрөттөн 3 — 4 күн өткөндөн 
кийин байкалат: дене ысып (38,5 — 39,5°), чыйрыгат, тамыры тез-тез кагат. Алы 
кетип, башы ооруйт, уйкусу качат, тамакка табити тартпайт. Оору 8 —10 күнгө 
созулат, эгерде 10 күндөн ашып кетсе инфекция жатындын ички бетине тарап, 
кабылдоосу да мүмкүн. Сезгенүү процесси жанаша органдарга тарайт, кош бойлуу 
убакта баланын орду сыйрылып, бойдон түшүп калышы мүмкүн. Бул белгилер 
байкалары менен тезинен врачка кайрылып, анын көрсөтмөсүн так аткаруу 
зарыл. 
Бул ооруну алдын алууда аборттон жана төрөттөн кийин, кош бойлуу убакта 
өздүк гигиенаны. туура сактоо максатка ылайык. 
МИАЗДАР — адамдын жана жаныбарлардын ткандарына же көңдөй органдарына 
чымындардын личинкалары киришинен пайда болуучу оору. Чымындар 
жумурткаларын териге, мурун көңдөйүнө, көзгө таштайт, кээде булганган тамак-
аш менен кокусунан карынга, ичегиге кирет. Заң менен булганган ич кийимдерди 
кийгенде жумурткалары табарсыкка жана жыныс органдарына жугат. 
Ириңдеп кеткен органдарга — көзгө, кулакка, ачык жараатка түшкөн 
жумурткалардан чыккан личинкалар чириген ткандар менен тамактанышып, 
оорулуунун көзү көрбөй, кулагы укпай калышы мүмкүн. Кавказда, Орто Азияда 
жана Казакстанда кездешүүчү Вольфарт чымыны жумурткасын атайын эле тирүү 
ткандарга тууйт. Жумурткадан чыккан личинкалар терини, жумшак тканды 
сөөккө чейин жейт. Өзгөчө көздү жана кулакты теше жеп, мээни сезгендирген 
учуру аябай коркунучтуу. Сайгактар болсо жумурткасын малдын жүнүнө же 
кишинин чачына таштайт. Личинкалары теринин алды менен жылып колдун, 
ийиндин жана баштын терисин тешип чыгып, аябай оорутат. Көздү тешип чыккан 
учурунда адам көрбөй калышы мүмкүн. Ичеги-карындагы личинкаларды 
мителерге каршы колдонуучу дарылар менен, ачык жарадагы личинкаларды 
атайын эритмелер менен жууп таштоо зарыл. Оорунун алдын алууда жайкысын 
чымынга картпы күрөшүү, тамак-ашты жаап, чымындардан коргоо, өздүк 
гигиенаны сактоо, ириңдеп ооруган жараатты таңып жаап,, чымын кондурбоо 
керек.  
МИАСТЕНИЯ (астениялык бульбардык шал) — нерв-булчуң оорусу. Туура ала 
булчуң начарлап, тез чарчап, ооруйт. Аны менен көбүнчө 20—40 жаштагы аялдар 
ооруйт. Көбүнчө көз жапкагынын булчуңу жабыркап, жапкак төмөн түшүп турат 
(птоз), ошондой эле чайнаткыч булчуңдар жабыркайт, жутуу жана оорулуунун 
басыгы бузулат. 
Дарылоодо ар кандай дарылар, витаминдер (айрыкча В тобундагы) берилип, 
жалпы организмди чыңдоочу процедуралар жүргүзүлөт, кээде ачакей без алынып 
ташталат. 
МИЕЛОЗ(миелолейкоз) — лейкоздор тобундагы кан оорусу. Мында кан пайда 
кылуучу органдар өсүп жетилбеген гранулоциттерди көп пайда кылат. М-до 
лейкоциттердин саны бара-бара көбөйөт. Ал өтө күчөгөндө канда базофил жана 
эозинофилдин саны да жогорулайт. Көп учурда көк боордун чоңойгону байкалат. 
Мында оорулуу алсызданып, анемия болот. 
Дарылоодо химия терапия, нур терапиясы, жалпы организмди чыңдоочу 
процедуралар жүргүзүлөт, керек учурда кан куюлат. 
МИКОЗДОР (теринин мите козу карын оорусу) — адам жана малдын терисинде 
жана былжыр челинде мителик кылуучу микроскоптук козу карындар пайда 
кылуучу оорулар. Бул оорулардын пайда болушуна адамдын жашы (көбүнчө 
балдар), жынысы (көбүнчө аялдар), зат алмашуунун бузулушу, кан айлануунун 
начарлашы, терчилдик, теринин өйкөлүшү жана башкалар чоң роль ойнойт. 
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М. оорулуудан же айбанаттардан (ит, мышык, уй, кой, жылкы, чычкан, келемиш, 
суур) же оорулуунун булганган буюмдарынан (баш, бут кийиминен, шейшеп, 
жаздык кап жана башкалар) жугушу мүмкүн. Теринин мите козу карын оорулары 
төрт топко бөлүнөт. Биринчи топту козгогучу теринин үстүңкү катмарында 
жайгашкан М. түзөт. Алар организмде эч кандай сезгенүү процессин чакырбайт, 
оорутпайт, кычыштырбайт; оорулуунун абалы начарлабайт. Бул аз жугат. Экинчи 
топтогусу өтө жугуштуу. Буга эпидермофития жана колбуттун салааларын 
жабыркатуучу руброфития, жыныс органдарынын эпидермофитиясы кирет. 
Теринин асты, тырмак жапа чегет. Сезгенүү процесстери ачык байкалат. Бул 
топтогу оорулар өтө жугуштуу. Ошондуктан дарылоо жана алдын алуу иштерин 
дайыма жүргүзүү керек. Бул топтогу М-го теринин жана былжыр челдин 
жугуштуу оорусу — кандидоз да кирет. Үчүнчү топко кеңири тараган М.— 
трихофития, микроскопия жана таз кирет. Булардын козгогучтары тери менен 
тырмакты гана жабыркатпастан чачты да бузат. Оору өтө жугуштуу болгондуктан 
дайыма дарылоо, алдын алуу чараларын жүргүзүп, керек болсо оорулууну бөлүү 
керек. Төртүнчү топтогу М. көбүнчө өтө ысык тропик жана субтропик өлкөлөрдө 
жолугат. Булардын оору козгогучтары жалаң гана терини катуу жабыркатпастан, 
тери алдындагы клетчатканы, булчуңду, сөөктү, кээде ички органдарды ооруга 
чалдыктырат. К., ошондой эле Микроскоптук козу карындар,макаласын. 
МИКОПЛАЗМОЗ — адам жана жаныбарларда кезигүүчү микоплазмалар пайда 
кылуучу жугуштуу оорулар. 
Микоплазмалар адамдын ар кандай органдарында, ошондой эле сууда, кыкта 
кезнгет. Кишилер жөтөлгөндө абага бөлүнүп, соо адамга дем алуу жолдору 
аркылуу жугат. М. менен катуу ооруган кишинин канында иммунитет пайда 
болуп, ал 5—10 жылга сакталат. Эгерде М. жеңил өтсө, иммунитет тез эле 
жоголуп, оору кайра жугуп калышы мүмкүн. Адамга козгогуч жуккандан баштап 4 
жумага чейин оорунун алгачкы белгилери билинбейт (жашыруун мезгил). 
Оорулуунун мурду, тамагы кургап кычышат, кызарып, мурду бүтүп, 1—2 жумача 
кез-кези менен катуу жөтөлүп, эти ысыйт (38°), акырында башы, кеңилжээри 
ооруйт. Оору күчөп кетсе өпкөнү сезгендирет. Ооруган адамдын 5 күнчө эти ысып 
(39—40°), жөтөлүп, какырынып, көкүрөгү ооруп, өпкөсүнөн кырылдаган дабыш 
угулуп турат. 
М. жаңы төрөлгөн жана жаш балдарда өзгөчө оор өтөт. Адамдын дем алуу 
органдарынан башка нерв, тамак сиңирүү, бөлүп чыгаруу, кан айлануу 
системалары да аябай жабыркайт. Эгер кош бойлуу аял аны менен ооруса, ал кан 
аркылуу түйүлдүккө да жугат. Оорунун алгачкы белгиси билинери менен врач 
чакырып, аны кабылдатпай, тез дарылоо керек. 
Алдын алуу үчүн ооруган адамды өзүнчө бөлүп, дарылап, оозу-мурдун даки маска 
менен калкалоо зарыл. микробдорго каршы дарылар — микроорганизмдерди 
өлтүрүүчү бактерициддик жана алардын өсүшүн басаңдатуучу (бактериостаттык) 
заттар. Микробдор козгоочу жугуштуу ооруларды алдын алууда жана дарылоодо 
колдонулат. Көпчүлүк М. к. д. белгилүү концентрацияда — бактериостаттык; 
концентрациясын көбөйткөндө бактерициддүү таасир берет. Бул дарыларга 
антисептикалык каражаттар, антибиотиктер, сульфаниламиддер, туберкулёзго 
каршы дарылар кирет. микробиолгия — микроорганизмдерди, алардын 
түзүлүшүн, тиричилик аракетин, генетикасын, таралышын, башка организмдер 
менен өз ара мамилесин изилдөөчү илим. М. жалпы, айыл чарбалык, 
ветеринариялык, медициналык жана өнөр жайлык болуп бөлүнөт. Жалпы М. 
микроорганизмдердин түзүлүшүн, өөрчүшүн, тиричилигин, анын жаратылышта 
көмүртек, азот, энергия айлануудагы ролун жана башкалар изилдейт. 
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Айыл чарба М-сы топурактын калыптанышында, өсүмдүктөрдүн азыктануусунда, 
тоютту даярдоодо жана консервалоодо (силос), ошондой эле өсүмдүктөрдүн 
илдетин пайда кылууда микробдордун ролун изилдейт. 
Өнөр жай же техникалык М. спирт, ацетон, органикалык кислоталар, витаминдер, 
антибиотиктер, аминокислоталар жана башкалар продуктуларды пайда кылуучу 
химиялык процесстерде микробдордун активдүүлүгүн изилдейт. 
Медициналык М. оору козгоочу бактерияларды, микроскоптук козу карындарды, 
вирустарды изилдейт. М. биохимия, органгасалык химия, генетика жана 
башкалар менен тыгыз байланыштуу. Микробдор жөнүндө алгачкы маалыматты 
17-кылымдын 2-жарымында голландиялык илимпоз А. Левенгук өзү жасаган 
микроскоп менен суудагы, тиш кебериндеги «майда жандыктарды» көргөндөн 
кийин айткан. Бирок 19-кылымдын 2-жарымынан франциялык илимпоз Л. 
Пастер, немец илимпозу Р. Кох жана орус илимпоздору И. И. Мечников, С. Н. 
Бинсградский жана башкалар изилдөөлөрүнөн кийин тез өөрчүдү. Кишиде, 
айбанатта оорулардын пайда болушунда жана ачуу процессинде 
микроорганизмдердин ролун Л. Пастер түшүндүрүп, М-ны илим катары 
негиздеген жана кишини, айбанатты жугуштуу оорулардан сактоо үчүн эмдөө 
жүргүзүүнү сунуш кылган. Р. Кох күйдүргү, туберкулёз, холеранын козгогучтарын 
ачкан. И. И. Мечников киши менен айбанаттын жугуштуу ооруларга туруктуулугу 
жөнүндө окуунун негизин түзүп, фагоцитозду ачып (к. Иммунитет), 
лейкоциттердин, көк боордун клеткалары жана чучуктун бул процесстеги ролун 
көрсөткөн. Азыр медициналык М. жана эпидемиология тез өөрчүп, анын 
негизинде биздин өлкөдө жугуштуу оорулардын таралышын жана абдан 
коркунучтуу чечек, чума, холера, безгек жана башкаларды жоготуу мүмкүн болду. 
МИКРОКЛИМАТ — жергиликтүү климаттык алкакка мүнөздүү метеорологиялык 
шарттан айырмаланган жер бетинин анча чоң эмес белгилүү аймагынын климаты 
(чөлдөгү оазис, токойдогу жайык, капчыгай, өрөөн жана башкалардын М-ты). 
Ошондой эле жер бетиндеги анча чоң эмес аянттагы жабык турак жай өндүрүш 
имараттарында, транспорт, космос кораблинде жана орбита станцияларында 
жасалма түзүлгөн климаттык шарттар да М. деп аталат. М. адамдын организмине, 
ден соолугуна, абалына, эмгекке жарамдуулугуна белгилүү таасир тийгизүүчү 
физикалык факторлорго (аба температурасы, нымдуулук, аба кыймылы, 
атмосфера басымы, жарык жана башкалар) ээ. М. жердин рельефине жараша 
болот. Дөңсөөлөрдүн түштүк капталдарына күн жакшы тиет, жылуураак, ал эми 
түндүк капталдары суугураак болот. Дөңсөө менен түздүктөрдүн аба 
температурасы айырмаланып турат, түздүктөрдө аба суугураак жана нымдуу 
келет да, ден соолукка жагымы анча эмес. Жердин рельефи шамалдын багыты 
менен ылдамдыгына таасир тийгизет. М. үчүн кыртыштын сапатынын да таасири 
чоң. Таштуу кыртыш катуу ысып, абага көп жылуулук берет, кумдуу кыртыш 
жана кыртыш үстүндөгү аба күндүз өтө ысып, түнкүсүн тез муздайт, кара 
топурактуу жерлерге караганда күн энергиясын көп алып, жакшы жылыйт. 
Өсүмдүктөр, ачык көлмөлөр жайкы ысыкта аба температурасын салкындатат. 
Жердин М-тык шартынын өзгөчөлүгү турак жаи, калктуу жерлерди, санаторий, эс 
алуу үйлөрүн, пионер лагерлерин, спорт комплекстерин жана шаар курууда эске 
алынат. Жасалма М-ты түзүү иши ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. 
МИКРООРГАНИЗМДЕР — микроскоп менен гана көрүнүүчү эң майда, көбүнчө 
бир клеткалуу организмдер тобу. М-ди микробиология илими изилдейт. Алар 
чөйрөнүн түрдүү факторлоруна өтө туруктуу болгондуктан эң кеңири таралган. 
М. патогендүү (оору пайда кылуучу) жана патогенсиз болуп бөлүнөт. Көпчүлүк 
жугуштуу ооруларды бактериялар, кээде ачыткы жана кебер козу карындар, 
актиномицеттер козгойт. Микроорганизмдердин генетикасы жана молекулалык 
генетиканын жетишкендиктеринин натыйжасында М-де биосинтез жана энергия 
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алмашуу процесстери татаал түзүлүштүү өсүмдүк жана жаныбарлардын 
клеткаларындагыдай эле өтөрү белгилүү болгон. Ошону менен бирге М-ге өзгөчө 
ферменттик система жана биохимиялык реакциялар таандык. М-дин целлюлоза, 
лигнин, хитин, нефть углеводдорун, кератин, мом жана башкаларды ажыратуусу 
ошол өзгөчөлүктөргө негизделген. М-дин энергия алуу жолу ар түрдүү: кээ бири 
органикалык эмес заттардын кычкылданышынан, айрымдары жарыктан алат. 
Айрым М. молекулалык азотту сиңирүүгө, белокту синтездөөгө, көптөгөн 
биологиялык активдүү заттарды (антибиотиктерди, ферменттерди, 
витаминдерди, токсиндерди жана башкалар) чыгара алат. Өсүмдүк, жаныбар 
калдыктарын ажыратуу менен органикалык заттарды минералдаштырып, 
табиятта заттардын айлануусунда катышат.  
МИКРОСКОПТУК КОЗУ КАРЫНДАР — жөнөкөй түзүлүштүү өсүмдүктөр. 
Алардын көпчүлүгү өсүмдүк, жаныбарлардын калдыктары менен азыктанат 
(сапрофиттер). Айрымдары өсүмдүк, жаныбар жана адамдын денесинде мителик 
кылат. 
М. к. к. бактериялар сыяктуу органикалык заттарды бузуп, жаратылышта 
заттардын айлануусуна катышат. Бирок бактериядан айырмаланып, 
клеткаларынын көлөмү чоңураак жана татаал түзүлүштө болот. Алардын 
клеткалары сыртынан азоттуу кабык менен капталган бир же бир нече ядролуу 
протоплазмадан туруп, составында белок, май, гликоген, органикалык 
кислоталар, туз кристаллдары, пигменттер жана башкалар болот. Көпчүлүк М. к. 
к-дын түзүлүшү түрдүү узундуктагы жана жоондуктагы жипчелерден 
(гифтерден) турат. Жипчелер бутактанып мицелийди пайда кылат. Гифтер азык 
чөйрөнүн (субстраттын) ичинде же сыртында болушу мүмкүн. Негизги бөлүгү 
субстраттын ичине таралып, азык затты сорот. Көбүнчө алар жыныссыз, кээде 
жыныс жол менен көбөйөт. 
Кээ бир М. к. к. топурактагы өсүмдүк жана жаныбар калдыктарында көбөйүп 
(сапрофиттер), кийин тирүү өсүмдүк жана жаныбарлардын денесине өтүп 
мителик кылышат. Айрымдары тескерисинче өсүмдүк менен жаныбарда мителик 
кылып, кийин алардын өлгөн калдыгында сапрофит катары жашап калат. 
Көпчүлүк М. к. к. өсүмдүк, жаныбар жана адамды түрдүү ооруларга чалдыктырып, 
зыян келтирет. Кай бири өнөр жай жана медицинада колдонулат. 
Кебер козу карындар жашылча-жемиште, эскирип көгөргөн нанда, быштакта 
(сыр), малдын жеминде, желдетилбей, ным тарткан үйдүн боорунда түрдүү 
түстөгү үлпүлдөк кебер түрүндө өсөт. Жылуу, нымдуу шартта алар жакшы 
көбөйүшөт. Көптөгөн споралар пайда болуп, алар шамал, курт-кумурскалар жана 
башкалар менен айлана-чөйрөгө тарайт. Кебер козу карындардын ичинен 
аспергилл жана пенцилл түркүмүндөгү түрлөрү кеңири таралган. Негизинен алар 
топуракта, абада, өсүмдүктө жана жаныбарлар менен адамдын терисинде, 
былжыр челинде жашайт. 
Кебер козу карындар тамак-аш жана медицина өнөр жайында кеңири колдонулат. 
Алар быштак жасоодо, лимон, шавель кислоталарын алууда, арак жана башкалар 
чыгарууда чоң мааниге ээ. 1872-ж. орус дерматологу А. Г. Полотебнов 1-жолу 
жашыл кеберди (пеницилл) ириңдүү жараны дарылоодо колдонуп тажрыйба 
жасаган. Англ. бактериолог А. Флеминг кеберден бактерияга каршы затты бөлүп 
алып, аны пенициллин деп атаган. Ал жугуштуу ооруга каршы күрөшүүдө кеңири 
колдонулган. Кийинчерээк түрдүү антибиотиктер, анын ичинде тери, тырмак, 
чачтын грибок оорусуна каршы антибиотиктер алынган. Ошону менен катар 
айрым кебер козу карындар түрдүү өсүмдүктөрдү, курт-кумурскаларды (көпөлөк, 
аары жана башкалар) түрдүү ооруга чалдыктырып, жабыркатат. Аспергилл 
кебери жапайы үй канаттууларынын (каз, көгүчкөн, күрп) дем алуу жолдорунун 
оорусун пайда кылып, аларды өлүмгө дуушарлантат. Бодо малдын ичеги-
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карынын жабыркатат, уй музоо салат. Кишиде түрдүү органдардын мите козу 
карын ооруларын (микоздорду) пайда кылат. Негизинен аспергиллёз түрдүү 
ооруга туруктуулугу төмөн, рак, туберкулёз жана башкалар жугуштуу оору менен 
ооруп, организми начарлагандарда болот. Козгогуч ооз былжыр челинен дем алуу 
жолдоруна кирет. Ички органдардын аспергиллёзунун пайда болушуна 
антибиотиктерди, гормон дарыларын жана башкалар дары заттарын ашкере 
жана туура эмес пайдалануу себеп болот. Себеби, мындай учурда адамдын 
нормалдуу микрофлорасы жана иммунитети бузулат. Айрым учурда кеберлүү 
козу карындын споралары менен булганган абаны дем алып иштөөгө 
байланыштуу болот. Мисалы, дан, жүн, кара куурай тазалагандар (эгер алар 
көгөрүп кетсе), өндүрүштө кээ бир продуктуларды алуу үчүн аспергилл менен 
иштегендер аспергиллёз менен жабыркайт. Бул оору менен кулак, көз ооруган 
учуру да кезигет. Көз ооруганда кээде адам сокур болуп да калат. Теринин 
аспергиллёзу сейрек учурайт. Айрым кебер козу карындар өзүнөн уу затты 
(микотоксин) бөлүп чыгарып, микотоксикозду пайда кылат. Мал жайыттан 
көгөргөн чөптү же жемди жегенде ууланат. Адам кебер козу карын менен 
булганган дандан жасалган тамак-ашты жегенде же споралар менен булганган 
чаң менен дем алганда ооруйт. Дем алуу жолдорунун оорусу жөтөл, кан түкүрүү, 
куску келүү, баш ооруу, эт ысуу менен коштолот. Фузариум кебер козу карыны 
пайда кылган фузариотоксикоз жакшы изилденген. Ал оор ангинадай өтүп, көп 
учурда өлүмгө учуратат. Стахиботрикс кебер козу карыны малдын арасында 
массалык ууланууну пайда кылат. Алар топуракта, өсүмдүктө, көбүнчө саманда 
кезигет. Аны жеген малдын оозунда, алкымында, мурдунун былжыр челинде 
жара пайда болуп, мурдунан кан агат. Басыгы бузулуп, тырышат. Кээде мал 
өлүмгө учурайт. Стихиоботриотоксикоз чириген саман, чөп чөмөлөгөн адамдарда 
байкалат. Мында тили, тамагы, ууртунун былжыр чели жараланат, башы ооруп, 
мурду канайт, денеси, өзгөчө жыныс органдарынын тегереги кычышат. 
Кебер козу карындар пайда кылган оорудан сактануу үчүн эгинди, тоютту туура 
сактоо, кургатуу, чириген саманды жок кылуу талапка ылайык. 
Көпчүлүк түрү топурак, өсүмдүктө жашайт. Алардын органикалык заттарды 
ачытуу, кантты спиртке айлантуу касиетине байланыштуу ачыткы катары 
илгертен бери эле колдонулуп келген (к. Ачыткы козу карындар). 
Дерматомицеттер же дерматофиттер. Алар теринин мите козу карын 
ооруларын чакырат. Дээрлик баарымителик кылып жашайт. 
Дермофиттер таз, трихофития, эпидермофития, микроспория ооруларын пайда 
кылат. Соо адамга оору оорулуу менен бирге болгондо анын буюмдары, чачы, 
тырмагы жана башкалар аркылуу берилет. Адатта балдарга тез жугат. 
Дермофиттердин айрым түрлөрү чычкан, арысчычкандарда трихофития оорусун 
козгоп, уйду, итти, мышыкты жабыркатып, алардан адамга жугат. Ылаңдаган 
малды баккандарга алардын жүнү менен булганган буюмдар аркылуу жугат. 
Айрым дерматофиттерден адамдын денесине аллергиялык бүдүр чыгып, 
кычышат, абалы начарлап, башы ооруп, эти ысыйт (к. Аллергия). 
Айлана-чөйрөгө козу карындар алынган тырмак, үзүлгөн чач, жүн, тери 
кабырчыктары, какач жана башкалар менен тарайт. Алдын алуусун к. Таз, 
Микроспория, Т рихофития, Эпидермофития макалаларын.  
МИКРОСПОРИЯ — теринин өтө жугуштуу мите козу карын оорусу. М. 
трихофитияга окшош. Ал терини эле эмес, чач, чанда тырмакты да жабыркатат. М. 
козгогучунун кишиде жана жаныбарларда (ит, мышык) мителик кылуучу эки 
түрү бар. Көбүнчө жаш балдар ооруйт. Аларга оорулуудан же жаныбарлардан 
жугат. Баш терисинде, моюнда, бетте көлөмү алакандын отундай болгон тактар 
пайда болот. Ал жердин териси кызарып, четтери бир аз калыңданып, 
коңторулуп, исиркектенип, ыйлаактап, карттанат. М-да дененин, кол-буттун 
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териси кызарып, үстү какачтанып чыгат да, көлөмү чоңоё баштайт. Ортосу 
кызарып, тегереги чийип койгондой көрүнөт. Кызыл тактар акырындык менен 
сары түстөгү жарага айланат. Анын трихофитиядан айырмасы — ириңдебейт. 
Оору баштын терисине жайылат, чач кырчылып түшөт, өңү өзгөрөт, кургайт, 
агыш тартат, жагымсыз жыт болушу мүмкүн. Ал жер такырайып калат. М-нын 
мите козу карындары бүт денени, ички органдарды да жабыркатат, адам таз 
болот. 
Ооруну түрүнө жараша ооруканада же амбулаторияда дарылайт. Чач, тырмак 
алынып салынат. Врачтын сунушу менен дары-дармектер пайдаланылат. Врачка 
кайрылбай өз алдынча дарыланууга болбойт, себеби ал туура диагноз коюуга 
тоскоол болот. 
Оорунун алдын алуу үчүн балдар мекемелерин өз убагында медициналык 
кароодон өткөрүп туруу зарыл.  
МИКРОФЛОРА — ар кандай чөйрөдө: сууда, абада, топуракта, тамак-ашта, 
адамдын, жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн организминде узак убакыт бою 
бирге жашаган микроорганизмдердин жыйындысы. М-нын нормалдуу составы 
жашаган жердин физикалык-химиялык шартына, жаныбарлардын түрүнө 
жараша болот. М-нын составы жана анын өкүлдөрүнүн көбөйүшү ар кандай 
фактор: механикалык (ичегинин жыйрылышы, кирпиктүү клеткалардын 
кыймылы), химиялык (карын зилиндеги туз кислотасы, ферменттер), ошондой 
эле бактерияларга каршы бездер бөлүп чыгарган заттар, ичегинин былжыр 
челинде жайгашкан микроорганизмдер, ошол жердеги атайын коргоочу заттар 
(антитело) менен жөнгө салынат. Жыл мезгилине, ичкен тамакка жараша М-нын 
составы жана саны өзгөрүп турат. Бир эле организмдин ар кайсы жеринде М. 
бирдей эмес. Териде көбүнчө аэробдуу стафилококктор, коринебактериялар, 
жыныс органдардын жана арткы тешиктин тегерегинде, теринин астыңкы 
катмарында (накта териде) алар көбүрөөк жолугат. Тамак сиңирүү органдарында, 
ооздо, карында, ичегиде ар түрдүү микробдор ар кандай өлчөмдө болот. 
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Микроспориянын түрлөрү: 1. Оорулуудан жуккан; 2. Мышыктан жуккан теридеги; 3. Мышыктан 

жуккан чач арасындагы микроспория. 
 

Көздө негизинен стафилококктор, стрептококктор, микрококктор жана башкалар 
кездешет. 17—19% кишилердин көзүндө микробдор жокко эсе. Мурун аркылуу 
бир саатта 14 миң микроорганизм өтүп турат. Аларды мурун ичиндеги 
былжырлар жана кирпиктүү клеткалар кекиртекке, кокого, өпкөгө өткөрбөй 
кармап калышат да, дем алуу органдарын дайыма микробдон сактап турат. Дем 
алуу органдарында стафилококктор, аэробдуу стрептококктор, пневмококктор, 
дифтерия таякчалары жана башкалар микробдор такай болот. Бөлүп чыгаруу 
жана жыныс органдарында микробактерия, коринебактерия, фузобактерия, 
фузоспирохеттердин жыйындысы — стафилококктор жайгашкан. Аялдардын 
жыныс органдарынын микрофлорасы жашына жараша өзгөрүп турат. М-нын 
организмдеги ролун И. И. Мечников аныктаган, зыяндуу жана пайдалуу жагын 
көрсөткөн. Микроорганизмдер тамак сиңирүү процессине катышууда боордон 
кем калышпайт. Алар кээ бир шарттарда организмге таасир этүүчү заттарды, 
ошондой эле табигый иммунитетти пайда кылат да, организмдин жугуштуу 
ооруга туруштук беришин күчөтөт. М-нын составы адам ыңгайсыз шартка дуушар 
болсо өзгөрүп, дисбактериозго алып келет. 
МИКРОХИРУРГИЯ — хирургиянын өтө кичинекей анатомиялык түзүлүштөргө 
операция жасоону иштеп чыгуучу тармагы. Ал оптикалык каражаттар жана 
атайын аспаптардын жардамы менен жүргүзүлөт. 
МИКСЕДИМА — калкан сымал бездин ишинин начарлашы же толук токтошунун 
натыйжасында болуучу абал, гипотиреоздун белгилеринин бири. М. баланын 
өөрчүшү (түйүлдүк мезгилинде) бузулганда же ага инфекция таасир эткенде, 
чанда калкан сымал без сезгенгенде же травмага учураганда болот. Ошондой эле 
гипофиз жабыркаганда да болушу мүмкүн. М-да тери, тери алдындагы клетчатка, 
тил шишийт, тери кургап, чач түшөт, киши тез чарчап, уйку басат, үнү кырылдайт, 
дене температурасы, кан басымы төмөндөйт. Калкан сымал без кичиреет, 
аялдарда этек кир цикли бузулат, боюнан түшүүсү мүмкүн, эркектерде жыныстык 
импотенция болот. Балдардын психикасы начар өөрчүп, бою өспөйт. 
Дарылоону врач жүргүзөт. Балдарды өз убагында дарылоо бир топ натыйжа 
берет. Дарылоонун азыркы ыкмалары чоң кишилерде оорунун өөрчүшүн 
токтотуп, ишке жөндөмдүүлүгүн сактоого мүмкүндүк берет. Бирок дайыма 
врачтын көзөмөлүндө болуу керек.  
МИНЕРАЛДЫК ЗАТТАР. Тирүү организмдин клеткаларында органикалык заттар 
менен бирге минералдык заттар да болот. Алардын организм үчүн мааниси көп 
түрдүү. М. з. белоктун пайда болушунда жана түзүлүшүндө маанилүү. Тамак-
аштын эң зарыл компоненти болуп, организмдин тиричилигин жана өөрчүүсүн 
камсыз кылат. Тамак сиңирүү ферменттерин синтездөөгө, зат алмашууга 
катышат. 
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М. з-дын организмдеги кислота-жегичтик тең салмактуулукту, ткань менен 
клеткаларда суутек иондорунун физиологиялык концентрациясын бир калыпта 
кармап турууда ролу чоң. Тамак-ашта жегичтүү же кычкылдуу М. з-дын бири 
артыкчылык кылса, организмдеги кислота-жегичтик тең салмактуулуктун 
бузулушуна алып келет. Кычкылдуу М. з. (күкүрт, фосфор жана хлор жана 
башкалар) — этте, балыкта, нанда, ал эми жегичтүү М. з. (калий, натрий, кальций 
жана магний) сүт жана сүт азыктарында, жер жемиштерде, мөмөлөрдө көп болот. 
М. з. организмдеги өлчөмүнө жараша макроэлементтер жана микроэлементтер 
болуп айырмаланат. Макроэлементтерге кальций, фосфор, калий, натрий, магний, 
хлор, темир жана башкалар кирсе, микроэлементтерден ткандарда 0,001% кем 
кезиккен жез, цинк, кобальт, марганец, йод, фтор жана башкалар кирет. 
Организмдин М. з-га муктаждыгы негизинен тамак-аш жана суу аркылуу 
канааттандырылат. 
С у у — бардык организмдердин маанилүү составдык бөлүгү. Ал түрдүү 
заттардын эриткичи; суу органикалык заттардын кычкылдануу реакциясынан 
пайда болот. Ал тиричиликтин негизин түзгөн көпчүлүк химиялык реакцияларда 
катышат. Чоң кишинин организминин 65%ын суу түзөт. Ар кандай ткандарда 
анын өлчөмү ар түрдүү. М. з-дын организмде суу-туз алмашууда ролу чоң. 
Кальций. Организмде кальцийдин ролу өтө зор. Ал сөөк тканынын негизги 
структурасын түзөт. Сөөктөгү кальцийдин өлчөмү анын организмдеги жалпы 
санынын 99%ын түзөт. Кальций туздары кандын, клетка жана ткань суюктугунун 
туруктуу составдык бөлүгү, алар клетка ядросунун составына кирип, клетканын 
өсүп-өөрчүшү жана иштешинде маанилүү роль ойнойт. Тамактагы кальций 
организмге сиңип, зат алмашууга чоң таасир этип, организмде азык заттарын 
толук пайдаланууга түрткү берет. Кальций бирикмелери организмдин коргонуу 
күчтөрүн чыңдап, тышкы жагымсыз факторлорго (анын ичинде инфекцияга) 
анын туруктуулугун жогорулатат. Кальций жетишсиздиги жүрөк булчуңунун 
жана кээ бир ферменттердин функциясына таасир этет. Кальций туздары кан 
уюуда катышат. Кальций начар сиңирилүүчү элементтердин бири. Өт 
кислоталары анын бирикмелерине таасир этип, сиңүүгө көмөктөшөт. 
Кальцийдин сиңирилишинде тамактагы фосфаттардын туура катышы маанилүү. 
Балдарда бул М. з-дын кандагы өлчөмү тамактагы өлчөмүнө жана ичегидеги 
сиңирилишине байланыштуу. Кальцийдин сиңирилишине тамак-ашта магний, 
калий көп болгону терс таасирин тийгизет. Кальцийдин кандагы концентрациясы 
азайганда борбордук нерв системасынын козголгучтугу төмөндөп, тетания пайда 
болот. Кальций организмге ашык киргенде кандагы өлчөмү жогорулап, ткань 
менен клеткаларда ал чөгүп, кальциноз пайда болот. Д витамини кальцийдин 
ичегиде сиңирилишине жана организмде сакталып калышына, ошондой эле 
сөөктүн калыптанышына көмөк болот. Аны ашык кабыл алганда да кальций 
көбөйөт да, балдардын бою өспөй, кусуп, ичи катыйт жана башкалар бузулууларга 
алып келет. Сөөк склетинин жетилбей калышы тамак-аштагы кальцийдин 
жетишсиздигине байланыштуу. Бала эмизген эненин организми кальцийди көп 
талап кылат. Организм кальцийди суткасына 800 мгга жакын керектейт. Жаш 
балдар менен өспүрүмдөргө, боюнда бар жана бала эмизген аялдарга суткасына 
1,5—2 г кальций керек. Кальций сүт жана сүт азыктарында (быштак, сыр), 
жумуртканын сарысында, капустада, буурчактарда, кээ бир балыктарда, көк 
петрушкада жана башкаларда көп болот. 
Ф о с ф о р организмдин бардык ткандарынын составына (өзгөчө булчуң менен 
мээ) кирип, зат алмашуунун бардык түрүндө катышат. Ал нерв системасынын, 
жүрөк булчуңунун жана башкалар иштешине абдан керек. Фосфор организмдин 
ткандарында жана азык заттарда фосфор кислотасы жана анын органикалык 
бирикмелери (фосфаттар) түрүндө болот. Фосфордун негизги массасы кальций 
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фосфаты түрүндө сөөк тканында, калган фосфор жумшак ткань менен 
суюктуктарда топтолгон. Булчуңдарда фосфор бирикмелеринин ургаалдуу 
алмашуусу жүрөт. Фосфор кислотасы көпчүлүк ферменттердин, нуклеин 
кислоталарынын молекуласын түзүүдө катышат. Фосфордун органикалык 
бирикмелеринин кандагы өлчөмү өзгөрүлүп турат. Бирок органикалык эмес 
фосфор негизинен туруктуу (3,0—5 мг%); ымыркай балада 4—7 мг%. 
Органикалык эмес фосфордун кандагы өлчөмү сүт диетасын колдонгондо, 
ошондой эле калкан сымал бездин жанындагы бездер жетишсиз иштегенде, 
бөйрөк ооруларыңда, кант диабетинде, акромегалияда, аддисон оорусунда жана 
башкалар көбөйөт. Ачка болууда ткандагы органикалык эмес фосфор керектелет. 
Фосфор организмге тамактагы белоктор, майлар, углеводдор аркылуу келет. 
Фосфордун кээ бир бирикмелери дары түрүндө кан пайда болууну, сөөк 
тканынын өсүп-өөрчүшүн күчөтүүдө, борбордук жана четки нерв системасынын 
иштешин жакшыртууда, ошондой эле жүрөк-кан тамыр системасынын жана 
булчуңдардын ооруларында колдонулат. Фосфор организмге сүт, сүт азыктары, 
эт, балык, жумуртка жана башкалар менен кирет. Чоң киши суткасына — 1600 мг; 
кош бойлуу аялдар — 3000 мг, бала эмизген аялдар 3800 мг фосфор керектейт. 
Организмде фосфор алмашуу магний алмашуу менен тыгыз байланышта. 
Магнийдин көбү сөөк тканынын составына кирет. Кан плазмасында, 
эритроциттерде, жумшак ткандарда магний ион түрүндө болот. Кээ бир өлчөмү 
белоктор менен байланышкан. Канга магнийди көп өлчөмдө куйганда наркоздук 
абал пайда болот; кальций туздары магнийдин таасирин жоготот. Магний спазмга 
каршы таасир этет, кан тамырларды кеңейтет, ичегинин перистальтикасын, 
өттүн чыгышын күчөтөт, ошондуктан магнийдин бирикмелери дары катары 
(мисалы, магний сульфаты, магний карбонаты жана башкалар) кеңири 
колдонулат. Чоң кишилердин магнийге болгон муктаждыгы тамак-аш аркылуу 
канааттандырылат. Ал организмге демейде нан, акшак жана буурчак азыктары 
аркылуу кирет. Магний халвада, гречкада, сулу акшагында, буурчакта, өрүк, 
кызыл өрүк, кара өрүк кактарында жана башкалар продуктуларда көп болот. Эт, 
сүт азыктарында аз кездешет. 
Калий. М. з-дан орчундуу орунду к а л и й ээлейт. Организмдин ички чөйрөсүн 
бир калыпта кармап турууда, ошондой эле булчуңдарга нерв импульсун 
өткөрүүдө калийдин мааниси чоң. Организмде калийдин топтолушу натрийдин 
суюктук менен сыртка чыгышын күчөтөт. Калийдин заара айдама касиети бар; 
калийдин жетишсиздигинен ак шишик пайда болот, нерв импульстарын өткөрүү 
бузулат. Калийдин ашыгы организмден бөйрөк аркылуу тез эле чыгарылат. 
Организмдин калийди керектөөсү суткасына 2—3 г. Кургатылган өрүк, шабдалы, 
буурчак, картошка, балык калийге бай келет. 
Н а т р и й физиологиялык зор мааниге ээ, организмдин бардык ткань жана 
биологиялык суюктуктарынын составына кирет. Организмдеги натрий туздары 
ички чөйрөнү бир калыпта сактап, суу алмашууда активдүү катышат. Натрий 
азык-түлүктө аз. Ал организмге хлор менен бирге негизинен тамакка кошулган 
аш тузу (кайнатма туз) түрүндө келип түшөт. Суткасына чоң киши аш тузун 15 гга 
чейин керектейт. Керек учурда тамактагы аш тузун 5 гга чейин азайтса болот. 
Кайнатма туз суу алмашууда негизги ролду ойнойт. Заара жана тер менен туз көп 
бөлүнүп чыгат. Тузду өтө көп жоготуу организмдин жалпы абалына таасир этип, 
кишинин ишке жөндөмдүүлүгүн начарлатат. 
X л о р организмге хлордуу натрий (аш тузу) түрүндө кирет. Хлордун 90%и заара, 
6%и тер менен чыгат. Хлор алмашуу бузулганда ак шишик, карын зилинин 
секрециясынын жетишсиздиги жана башкалар болот. 
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Бром организмге өсүмдүктөрдөн алынган продуктулар жана аш тузу (аз өлчөмдө) 
менен кирет. Бром туздарынын сеп алдыруучу касиети бар, медицинада кеңири 
колдонулат. 
Ф т о р кишинин бардык ткандарында бар. Сөөк менен тиште, өзгөчө тиш 
эмалында көп жана андагы фтор эрибеген түрдө болот. Организмге фтор ичкен 
суу менен кирет. 1 л сууда 0,5 —1,2 мг фтор болот. Суу менен тамак-ашта фтор аз 
болсо, тиштин чириши көп кездешет. Фтордун организмге ашык кириши 
флюорозго алып келет. 
Й о д кишинин бардык ткандарында болот. Негизинен ал калкан сымал безде 
болуп, анын гормондорунун (трийодтиронин жана тироксин) составына кирет. 
Суткасында кишиге 100—150 мкг йод керектелет. Тамак-ашта йоддун 
жетишсиздиги калкан сымал бездин функциясын бузат (к. Богок). Аны алдын 
алууда йод аш тузуна кошулат. 
Т е м и р гемоглобиндин, миоглобиндин жана кээ бир ферменттердин (каталаза, 
цитохромдор) составына кирет. 70%и гемоглобинде топтолгон. Темир кан пайда 
болуу процессинде катышат (к. Кан, Кан пайда болуу). Темирдин жетишсиздиги аз 
кандуулукка себепкер. Темир организмде топтолууга жөндөмдүү. Бала 
төрөлгөндө аларда анчамынча темирдин запасы болот. Төрөлгөндөн бир нече 
жума өткөндөн кийин эритроциттердин бузулуу ылдамдыгы алардын пайда 
болуу ылдамдыгынан өтөт, бирок анда темирдин ашыгы организмден чыкпайт. 
Баланын организминин темирди кармап калуу жөндөмдүүлүгү өтө маанилүү, 
себеби эне сүтү менен темир жетишсиз келет. Темир организмде өтүүчү 
кычкылдануу-калыбына келүү процесстеринде маанилүү роль ойнойт. Ал боордо, 
мээде, жумуртканын сарысында жана башкалар көп. Жемиштеги (шабдалы, алма, 
кара өрүк) темир жакшы сиңет. Чоң кишиге темир суткасына 15 мг, балдарга 7—
10 мг керек. 
Ж е з организмде маанилүү роль ойнойт. Айрым кычкылдантуучу ферменттердин 
составына кирет. Жез кан пайда болуу процессинде, гемоглобин жана цитохром 
ферменттеринин синтезинде, түйүлдүктүн өсүшүндө мааниси чоң. Ал эндокрин 
системасынын бездеринин функциясына таасир этет. Жез уйдун, чочконун, 
треска балыгынын боорунда көп. 
Стронций сөөктүн пайда болушуна көмөкчү. 
В12 витамининин составына к о б а л ь т кирип, ал анын активдүүлүгүн белгилейт. 
Жалпысынан алганда, тышкы чөйрөдөгү химиялык жана геохимиялык 
факторлордун организмдеги зат алмашуу процесстерине, организмдин өөрчүп-
өсүшүнө чоң таасири бар экендиги, бул процесстердин тамак-аштын сапатына, 
санына жараша экендиги азыр жалпыга белгилүү. Кайсы бир микроэлементтин 
ичкен сууда, азык-түлүктө, жер кыртышында жана башкалар көбөйүп же 
жетишсиз болушуна байланыштуу эндемиялык очоктор бар экендиги илимде 
маалим.  
МИНЕРАЛДУУ СУУЛАР — составында тузу, газы, органикалык заттары (тузсуз 
сууларга караганда) көп жана өзгөчө касиеттерге (температурасы, 
радиоактивдүүлүгү жогору жана башкалар) ээ болгондуктан дарылык максатта 
пайдаланылуучу жаратылыш суулары. Химиялык составынын өзгөчөлүгү жана 
физикалык касиеттери боюнча суулар киринүүчү (ванна алуу жана башкалар) 
жана ичүүчү болуп бөлүнөт (суулардын көбүн ичип жана киринип дарыланууга 
болот). Адатта, минералы көп суулар (туздуу) ваннага гана колдонулат (к. 
Ванналар). 
Химиялык составы жана физикалык касиеттери боюнча айрым М. с. зат 
алмашууга, кээ бири вегетатив нерв системасынын функцияларына жана 
башкалар таасир этет. М. с. менен дарылоо процедураларына хлордуу натрийлүү, 
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көмүр кычкыл газдуу, сульфиддүү, радондуу жана азоттуу суулар кеңири 
колдонулат. 
Хлордуу натрийлүү суулардын көбү химиялык составы боюнча адамдын 
организминин ички чөйрөсүнө жакын келип, жүрөк-кан тамыр жана нерв 
системаларынын, муун, тери, гинекология ооруларында ванна алууга; ичеги-
карын, боор, өт жолдорунун ооруларында ичүү үчүн, дем алуу органдарынын 
оорусун дарылоодо ингаляция жасоого колдонулат. 
Көмүр кычкыл газдуу М. с. менен жүрөк-кан тамыр ооруларын дарылайт, ал 
адамды жеңилдетип, жүрөктүн иштешин жакшыртат. Көмүр кычкыл газдуу М. с. 
тамак сиңирүү органдарын, өзгөчө карын, боор, ошондой эле бөйрөккө жакшы 
жардам берет. 
Сульфиддүү М. с. демейде ваннага колдонулат. Анын негизги таасир этүүчү 
фактору — күкүрттүү суутек. Сульфиддүү суулар кан айланууга, нерв 
системасына, эндокрин бездерине жагымдуу таасир этет. Бул суулар жүрөк - кан 
тамыр системасынын, ошондой эле кыймыл органдарынын, четки нерв 
системасынын ооруларында өтө пайдалуу. 
Радондуу суулар радон (радиоактивдүү газ) жана андан бөлүнүп чыккан заттар 
менен таасирдүү. Радондуу процедуралар зат алмашууну, жүрөк-кан тамыр 
системаларынын, эндокрин бездеринин, карындын, боордун жана башкалар 
иштөөсүн жакшыртат. 
Азоттуу М. с-дын дарылык таасири негизинен ванна алганда температуралык 
жана механикалык (газ көбүктөрү менен) таасир тийгизүүсүнө байланыштуу. Ал 
оозду чайкаганга, ингаляция жасоого, ичегикарынды жууп жана ичип 
дарыланууга да пайдаланылат. Азоттуу ванналар ооруну басаңдатуучу, сеп 
алдыруучу касиетке ээ, кан айланууну жөнгө салат, айрым эндокрин бездеринин 
иштөөсүн, зат алмашууну жакшыртат. 
М. с. менен дарылануу үчүн курорттон сырткары бөтөлкөгө куюлган суулар 
пайдаланылат. Алардын көбү суусун катары ичилет, айрымдары дарылык үчүн 
гана болгондуктан аптекаларда сатылат. 
Бөтөлкөгө куюлган М. с. ичеги-карыны ооруган адамдарга башка дарылоо 
чаралары (диетотерапия, физиотерапия жана башкалар) менен бирге белгиленет. 
Суулардын дарылык таасири аны ичүүнүн эрежесине (убагы, өлчөмү менен ичүү), 
М. с-дын температурасына жана башкалар жараша болгондуктан, үй шартында 
ичип дарылануу врачтын көрсөтмөсү боюнча гана болуу керек. Эгер врач сунуш 
кылган М. с. болбосо, аны химиялык составы жана таасири окшош суу менен 
алмаштырууга болот. Айрым М. с-лар (Боржоми, Нарзан, Жермук жана башкалар) 
чек коюлбай сатылып, суусун катары кеңири колдонулгандыгына карабастан, 
аны тамак сиңирүү органдары, бөйрөгү ооругандар, зат алмашуусу бузулгандар 
врачтын кеңешисиз ичүүгө болбойт, андан оору күчөп кетиши ыктымал. 
Табигый минералдуу суулардан башка да химиялык таза туздан даярдалган 
жасалма М. с. болот. Алардын составы жаратылыштагы М. с-га жакын, бирок 
аларды толук алмаштыра албайт. Жасалма М. с-дан көп тарагандары — көмүр 
кычкыл газдуу, сульфиддүү, азоттуу жана радондуу суулар, алар курорттордо 
ванна алууга, ошондой эле курорттон тышкары шартта да (физиотерапиялык 
дарылоочу жайларда жана ооруканаларда) колдонулат.  
МИОЗИТ — скелет булчуңдарынын сезгениши. Демейде бүт булчуңдар 
жабыркайт (полимиозит). Кээ бир оорунун (мисалы, грипп) кабылдоосу мүмкүн. 
М-те кол, бут, дене булчуңдары сыздап ооруйт, кыймылдаганда оору күчөйт. 
Көбүнчө булчуң катууланат. Тери айрылып травма болгондо ал жерге инфекция 
түшүп, ириңдүү М. өөрчүсө дене ысып, чыйрыгат, оорусу күчөп, шишийт, териси 
кызарат. Булчуңга мителердин (трихинелла, цистицерка) киришинен да М. пайда 
болот. Ооруну себебине жараша врач дарылайт. 
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Алдын алууда өтө чарчоодон, үшүп калуудан сактануу, коопсуздук техникасын 
сактоо керек, ошондой эле спортко катышуунун мааниси чоң.  
МИОКАРДДЫН ИНФАРКТЫ — жүрөктүн айрым бөлүгүнө кандын аз келишинен 
же келбей калышынан жүрөк булчуңунда өлүү ткандардын (некроз) пайда 
болушу. М. и. көбүнчө жүрөктүн таажы сымал артериясы атеросклероздон 
жабыркаганда болот; атеросклероз процессине көп учурда кан тамырдын 
бүктөлүп калышы (тромбоз) кошумча болот. М. и-нын пайда болушуна 
гипертония оорусу, кант диабети, семирүү, нервдик-психикалык күч келүү, 
тамеки тартуу түрткү берет. Демейде стенокардиянын тез-тез кармашынан жана 
күчөшүнөн улам өөрчүп, нитроглицерин да жакшы таасир этпей калат. Бул 
мезгил инфаркт кармардагы абал деп аталат. Врачка тезинен кайрылуу М. и-нын 
алдын ала турган чараларды өз убагында көрүүгө мүмкүндүк берет. 
М. и. көбүнчө жүрөк же көкүрөк туш көпкө катуу ооруп, оору сол колго, сол далыга 
өтүү менен башталат; айрым учурда көкүрөк бүт ооруйт. Нитроглицерин 
ичкенден кийин деле ооруганы басылбайт. Адатта ал бир нече саатка же күнгө 
созулат; өлүм коркунучун сезүү, өтө начарлоо, ошондой эле деми кыстыгуу жана 
жүрөк ишинин башка бузулуулары байкалат. 
М. и. менен ооруганда медициналык тез жардам керек. Ошондуктан жүрөк ооруп, 
приступ кармаса (оору валидолду жана нитроглицеринди ичкенден кийин да 
басаңдабаса) токтоосуз тез жардам чакыруу зарыл. Врач келгенче оорулууну тынч 
жаткырып, мүмкүн болушунча тынчтандыруу керек. Нитроглицерин ооруну 
басаңдатпаса бир нече жолу кайталап ичүү талапка ылайык. Алаксытуучу 
процедуралар: көкүрөккө горчичник коюу, бутка жылыткыч басуу, колду 
жылытуу ооруну кыйла жеңилдетет. М. и. менен ооруган оорулууну ооруканада 
гана толук дарылоого мүмкүн. Ооруканадан чыккандан кийин да дарылоо үйдө 
улантыла берет. Эмгекке жөндөмдүүлүктү калыбына келтирүү жана М. и. 
кайрадан кайталанышын алдын алуу көбүнесе оорулуунун өзүн кароосуна 
байланыштуу. Врачка үзгүлтүксүз көрүнүп, ал белгилеген дарылоону жана күн 
тартибин дыкаттык менен аткарып, инфаркт болгон адам бир катар эрежелерди 
сактоосу зарыл. Баарыдан мурда ал тамеки тартпай, спирт ичкиликтерин ичпей, 
күн тартибин сактап, 7 сааттан кем эмес уктоосу керек. Врач белгилеген дене 
тарбия көнүгүүлөрү: эртең мененки гимнастика жана күндүз, түнкү уйку алдында 
жөө басып сейилдөө пайдалуу. Дем алыш күндөрү таза абада көбүрөөк болуп, 
отпусканы көнгөн климаттык шартта өткөрүү оң. Тамакты түрдүүлөп, 
витаминдүү, бирок мүнөздөп (суткасына 2500 ккалдан ашык эмес), 4 маал ичүүгө 
тийиш. Кечки тамакты жатарга 2—3 саат калганда ичүү керек. Кечкисин 
организм оңой сиңирүүчү быштак, айран жана башкалар азыктар менен 
тамактануу сунуш кылынат. Жатарда нерв системасын козгоочу чай же кофе ичүү 
жарабайт. М. и. менен ооруган адам бир кыйла убакытка чейин аз кыймылдоого 
мажбур болгондуктан, толуп кетет. Ошондуктан ага ашыкча тамактанууга 
болбойт. Суюктукту (сорпону, компотту, киселди, сүттү кошкондо) 1,2 —1,5 
литрге чейин азайтуу зарыл. Түнкү сменада, ысык цехте дагы ушундай сыяктуу 
жерде жана күчтү талап кылуучу жана нервге күч келтирүүчү иштерди иштөөгө 
тыюу салынат. Нервге күч келтирүү стенокардияны күчөтүүгө түздөн-түз себеп 
болгондуктан, оорулуу өзү жана анын айланасындагылар үй-бүлөдө жана эмгек 
коллективинде жагымдуу шарт түзүүгө көмөктөшүүлөрү тийиш.  
МИОКАРДИТ — жүрөк булчуңдарынын (миокарддын) сезгениши. Көбүнчө 
ревматизм менен ооруган балдар дуушарланат, кээде жугуштуу оорулар (кептөөр, 
ич келте, ангина, скарлатина, сепсис, грипп жана башкалар) себеп болот. 
Ревматизмден болгон М. (ревмокардит) көп учурда эндокардит менен коштолот. 
Кээде белгилүү бир микробдорго, ошондой эле айрым дарыларга өтө сезгич 
келип, аллергиялык М. болушу мүмкүн (к. Аллергия). М-тин катуу кармаган жана 
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өнөкөт түрлөрү бар. Катуу кармаган учурда оорулуу демигет, көгөрөт, моюн 
венасы көөп, боору чоңоюп, буттары шишийт. Бул формасы чанда кезигет. М. 
көбүнчө билинбей өтөт; кээде жүрөгүнүн ооруганын сезет, жүрөктүн кагуу 
ыргагы бузулуп, жүрөк тез согот, оорулуу демигет, алы кетип, бат чарчайт. 
Мындай абал көп кыймылдаганда күчөйт. Дене бир аз ысышы мүмкүн. Мындай 
абал көп учурда ангина, гайморит жана башкалардан кийин болот. Өнөкөт М. 
чанда туберкулёз, котон жара жана кызыл жүгүрүктө байкалат. 

  
Жүрөк катмарларынын схемалык 
көрсөтүлүшү (жара кесилиши): 1— 
сырткы кабы (перикард); 2— жүрөк 
булчуңу (миокард). Миокардитте ушул 
катмар жабыркайт; 3— ички кабы 
(эндокард). 
 
М. балдарда жугуштуу оорулардан кийин пайда болот. Кептөөр М-и ооругандан 
кийинки экинчи жумада пайда болот. Ич келте башталгандан 3—4-жумада, кээде 
айыгып калганда башталат. Сепсис болгондо М. оор өтөт. Дарылоо ооруканада 
жүргүзүлөт. М-ти дарылоодо оорулуунун тамактануу режими чоң мааниге ээ; 
тамак-аш жеңил сиңе тургандай витаминге бай болууга тийиш. Сүт азыктары 
жана жашылча-жемиш пайдалуу; этти, балыкты сууга бышырып берүү оң; туздуу 
тамакты, суюктукту чактап ичүү керек. Шишик, демигүү жана башкалар 
жоголгондон кийин дарылоо физкультурасы сунуш кылынат. М-тин алдын алуу 
үчүн аны пайда кылуучу ооруларды өз учурунда дарылоо зарыл.  
МИОМА — булчуң ткандарынан пайда болгон коркунучсуз шишик. М. жылма 
булчуңдардан (жатын, карын, ичеги, тери) пайда болсо — лейомиома, ал туура ала 
булчуңдан (скелет жана жүрөк булчуңдарынан) пайда болсо рабдомиома деп 
аталат. Карын жана ичегинин лейомиомасы, ошондой эле рабдомиома чанда 
кезигип, операция жасаганда гана билинет. Демейде М. булчуң тканынан жана 
туташтырма ткандан турса фибромиома деп аталат. 
Көбүнчө жатын М-сы (фибромиома) көп кезигет. Бул учурда шишик бир нече кгга 
жетет. Жатын М-сы энелик клетканын функциясына жараша гормондук 
бузулуудан, көбүнчө 30 жаштан кийин пайда болот. 
М-да кан жоготуу анемияга алып келет, табарсыкты, кичине жамбаш 
чарасындагы кан тамырларды жана нервдерди кысат. Шишик этек кир 
функциясы токтогуча (50 — 55 жашка чейин) өсөт. Шишик бар экени 
билингенден кийин врачтын көзөмөлүндө болуп, жылына 3—4 жолу кароодон 
өтүп туруу керек. Шишик тез өсүп, кан агуу башталганда консервативдүү дарылоо 
жардам бербесе хирургиялык операция жасалат.  
МИТЕ АЛЫП ЖҮРҮҮЧҮЛҮК — киши, жаныбарлардын организминде табияты 
түрдүү мителер, оору козгогучтардын болушу. Мында оорунун белгилери көпкө 
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чейин билинбегендиктен жугуштуу оорунун таралышында мааниси чоң. «М. а. ж.» 
термини көбүнчө тар мааниде — мите ооруларын козгогучтарга карата 
колдонулат. М. а. ж. узакка созулуп, көп учурда клиникасы даана байкалган ооруга 
өтөт. Мите дененин сыртына (эктомителер) жана ички органдар менен ткандарга 
(эндомителер) жайгашуусу мүмкүн. Эктомителердин (мисалы, биттин) кишинин 
денесинде болуусу тазалыкты сактабагандыктан келип чыгат. Аларды жөнөкөй 
көз менен оңой эле байкоого болот. Эндомителерди атайын медициналык 
мекемелер лабораториялык ыкманын жардамы менен изилдейт. Азыркы 
медицина организмди. мителерден тазалоочу ишенимдүү каражаттарга ээ. К. 
ошондой эле Биттер, Гельминтоздор, Инфекция алып жүрүүчүлүк макалаларын. 
МИТЕ КОЗУ КАРЫНДАРГА КАРШЫ ДАРЫЛАР — микозорду дарылоо жана 
алдын алууда колдонулуучу заттар. Аларга кээ бир антисептикалык каражаттар 
(йод, фенол), салицил кислотасы, күкүрттүн бирикмелери жана башкалар кирет. 
Мите козу карындарга кээ бир антибиотиктер да таасир этет.  
МИТЕЛЕР — ээсинин (башка организмдин) эсебинен тамактануучу, көпчүлүк 
учурда аларга зыян келтирүүчү организмдер. Мында бири (мите) экинчисин 
(ээсин) жашоо чөйрөсү, азыгы катары пайдаланат. М. ээсинин каны, лимфасы, 
ткандары жана сиңүүгө даяр тамак-ашы менен азыктанып, ага зыян келтирет, 
начарлатат, кээде өлүмгө дуушар кылат. Аларга зоомителер (жөнөкөйлөр, 
гельминттер, курт-кумурскалар жана башкалар), фитомителер (бактериялар, козу 
карындар, айрым татаал түзүлүштөгү өсүмдүктөр) жана вирустар кирет. Көбүнчө 
М. өзү жашаган ээсин ооруга чалдыктырат, кээде оорутпайт. Мындай учурда ээси 
— мите алып жүрүүчү, оору таратуучу булак болуп калат (к. Мите алып 
жүрүүчүлүк). Жашаган жерине карата М. эктомителер жана эндомителерге 
айырмаланат. 
Эктомителер ээсинин дене сыртында жашайт. Ага бит, чиркей, кенелер кирет. 
Алар кан, лимфа суюктугу менен азыктанат. 
Эндомителер организмдин ичинде жашап, аны жабыркатат. Мисалы, теринин 
ичинде котур кенеси жана башкалар; ичегиде бодо малдын тасма курту, аскарида, 
чүчөк, власоглав курту, жазы тасма курт, ич өткөк амёбасы, лямблия жана 
башкалар; булчуң ткандарында (трихинелла, бодо малдын, чочконун тасма 
куртунун финнасы); кан клеткаларында безгек митеси жана башкалар жашайт. М-
дин арасында туруктуу жана убактылуу мителер болот. Туруктуу М. өзүнүн 
жашоосун, тамактануусун, жашоо-тиричилигин бир гана организмде (ээсинде) 
өткөрөт. Ээсиз жашоосу мүмкүн эмес (мисалы, безгек митеси, лямблия, адамдын 
аскаридасы, котур кене жана башкалар). Убактылуу (күнүмдүк) М. тамактануу 
учурунда гана ээси менен жашайт (безгек чиркейи, медициналык сүлүк, бүргө 
жана башкалар). Кээ бир М-дин өөрчүү цикли личинкалык, жыныстык жактан 
жетилүү стадиясынан турат. Бул учурда өөрчүүнүн бир формасы (личинкалык) 
бир организмде, ал эми экинчи формасы башка организмде өтөт. Ушуга жараша 
митенин ээси негизги (акыркы) жана аралык болуп бөлүнөт. Негизги ээсинин 
организминде жыныстык жактан жетилген жана жыныстык жол менен көбөйүүчү 
М., ал эми аралык ээсинде личинкалык формадагы М. жашайт. Айрым М. өөрчүү 
циклинде 2 — 3 ээсин алмаштырат. Мисалы, безгек митесинин өөрчүүсү адамдын 
организминде жана безгек чиркейинде; жазы тасма курту — циклопто, балыкта 
жана сүт эмүүчүлөрдө өтөт. М-ге каршы күрөшүү алар пайда кылган жана 
тараткан ооруларды жок кылуу жана алдын алууда мааниси чоң. 
МИТЕ ООРУЛАРЫ — мите курттар (гельминттер), мите жаныбарлар, жөнөкөйлөр 
(амёба, лейшмания, лямблия, токсоплазма, плазмодиялар жана башкалар) жана 
муунак буттуулар (чымын-чиркейлер, биттер) жана башкалар пайда кылган 
оорулар. Мите жаныбарлар пайда кылуучу оору инвазиялык деп, ал эми вирустар, 
козу карындар пайда кылуучу оору жугуштуу оорулар деп аталат. Мите курттар 
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гельминтоздорду пайда кылат. Буга аскаридоз, энтеробиоз, эхинококкоз, 
анкилостомидоз, дифиллоботриоз, фациолёз, трихинеллёз, трихоцефалёз, 
тениидоз жана башкалар кирет. 
Жөнөкөйлөр протозооздорду пайда кылат. Аларга амёбиоз, лямблиоз, безгек, 
токсоплазмоз, лейшманиоз, трипаносомоз жана башкалар кирет. Кишинин 
организминде 50дөн ашуун жөнөкөй жаныбарлардын түрү мителик кылат. 
Мите курт-кумурскалар энтомоздорду, кенелер акароздорду пайда кылат. 
Энтомоздорго миаздар, чиркей, желимчи, бит жана башкалар чаккандан болгон 
тери оорулары (дерматозооноздор); акоздорго котур кирет. М. о-нын 
козгогучтары туруктуу жана убактылуу болуп айырмаланат. Убактылуу мителер 
табиятта же үйдө эркин жашап, кишиге тамактануу (чагуу) үчүн гана келет. 
Туруктуу мителер кишинин организминде өөрчүү мезгилинин айрым бөлүгүн же 
бүт өмүрүн өткөрөт. 
Мите оорусун козгогучтар кишинин организминде орун алышы, мителик 
кылышы боюнча сырткы (эктомителер) жана ички (эндомителер) болуп бөлүнөт. 
Эндомителер негизинен ички органдарда — өпкө, боор, ичеги, булчуң 
ткандарында жашап, аларды жабыркатат. Мындан сырткары тери алдында 
(котур кенеси) жана дене көңдөйүндө — мурун, ооз, кулак жана башкаларда 
жашоочу (сайгактын личинкасы) мителер белгилүү. М. ошондой мите алып 
жүрүүчү же оорулуу жаныбарлар менен кишилерден жугат. Организмге 
козгогучтар тери же ооз, мурун аркылуу кирип, тамак-аш, чымын-чиркей, аба 
менен таралат. 
Тамак-аш менен жугуучу М. о-на мите курттар пайда кылуучу оорулар, ич өткөк, 
амёбиаз, лямблиоз жана башкалар кирет. Алар мителер менен булганган тамак-
ашты, сууну ичкенде, ошондой эле кир кол, идиш-аяк менен жугат. Кээ бир М. 
ошондой (котур, анкилостамидоз, биттөө жана башкалар) жолуккандан, 
тийишкенден жугат. Козгогучун башка организмдер (кенелер, чиркейлер, 
бүргөлөр) таратуучу М. ошондой трансмиссивдүү М. ошондой деп аталат. 
М. о-нын ичинен табигый очоктуу оорулар кездешет. Мисалы, лейшманиоздо 
оорунун очогу кемирүүчүлөр болуп, ал эми тараткыч, жугузуучулар — 
желимчилер. М. о-нын козгогучтары организмге түрдүүчө зыян келтирет. 
Ооруну врач дарылайт. Организмге зыян келтирбей козгогучтарды өлтүрүп жок 
кылуучу химиялык каражаттар, кан препараттары жана витаминдер колдонулат. 
Алдын алууда оорулуу жана мите алып жүрүүчүлөрдү убагында таап дарылоо, 
козгогуч мителерди кырып жок кылуу үчүн дезинфекция жүргүзүү, айлана-
чөйрөнү түрдүү булгануудан сактоо зарыл. Кээ бир М. о-нын таралуу мезгилинде 
дары каражаттарын сунуш кылуу, жаныбарлардан жуктуруп албоо үчүн 
ветеринария-санитариялык чараларды көрүү, элдин санитариялык абалын 
жакшыртуу талапка ылайык. 
МОНЧО денени тазалоо үчүн гана эмес, эс алуу, организмди чыңдоо, дарылоо 
максатында колдонулат. М-нун негизги процедурасы — ысык буу. Жогорку 
температуранын таасиринен кан тамырлар кеңейип, терини, муундарды, 
булчуңдарды, ички органдарды кан менен камсыз кылуу жакшырат, жүрөктүн 
согуусу тездейт, зат алмашуу процесси жогорулайт, кычкылтекти керектөө жана 
көмүр кычкыл газын бөлүп чыгаруу көбөйөт. Адам катуу тердей баштайт. Тер 
жана май бездери күчөп иштеп, тери тазаланып, зат алмашуу продуктулары тез 
бөлүнөт. Ысык бууга аябай тердөө булчуң этти жумшартат, булчуңдардын 
чарчашы жоголуп, эмгекке жөндөмдүүлүгүн арттырат. М-до катуу тердеп, зат 
алмашуу күчөйт, май катмарлары азаят. М-го такай барган адамдын салмагы 
туруктуу болот. Врачтын консультациясысыз адам арыктоо үчүн М. 
процедураларын жасоого болбойт. Көбүнчө буу мончосу жана кургак аба мончосу 
(сауна) болот, алар температурасы, нымдуулугу боюнча бири биринен 
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айырмаланат. Буу мончосу 55 — 60°ка (кээде 60—70°) чейин ысытылат, 
салыштырма нымдуулугу 70— 90%; саунанын температурасы 90—100°, 
салыштырма нымдуулугу 10—15%. Саунадагы температураны буу мончодогуга 
караганда адам жеңил көтөрөт, себеби буу мончосунда нымдуулук жогору 
болгондуктан адам аз тердейт. Мончо процедуралары адамга жагымдуу таасир 
тийгизиши үчүн белгилүү эрежелерди сактоо зарыл. Мончого ачка же тамакка өтө 
тоюп алып, же уктарда барууга болбойт, саунанын ысык буу менен тердөөчү 
бөлмөсүнө — кургак, ал эми буу мончосуна денени жылуу суу менен чайкап 
жиберип, анан кирүү керек. Башты суулабай кургак кирген оң, анткени кургак 
чач, жүн же фетр шляпа кийүү, башты өтө ысуудан коргойт. Саунанын ысык буу 
менен тердөө бөлмөсүндө 10 мин., буу мончосунда 5— 7 мин. гана болуу керек. 
Буу бөлмөдөн чыккандан кийин кээ бирөө муздак суу менен чайканышат. Бул 
процедура кан тамырларды чыңдап, машыктырат. М-го жаңы баргандар адегенде 
жылуу суу менен, кийин анын температурасын улам төмөндөтүп чайкануу 
максатка ылайык. Тердеп чыккандан кийин 10 — 15 мин. эс алуу керек, 
суусаганда оозду муздак суу менен чайкап же 1 стакан суу, чай ичсе болот. М-го 
барган күнү башка күнгө караганда суюктукту көп ичүүгө болбойт; андан 
чыкканда кээ бирөө пиво ичет, ал жүрөк-кан тамыр системасына күч келтирет. 
Ысык буу бөлмөсүнө бир нече жолу кирүүгө болот, бирок жаңы баргандар 2 жолу 
кирсе жетиштүү. Ар бир кирип чыккандан кийин 10 —15 мин. эс алуу керек. М-
нун көптөгөн дарылоочу касиетине карабастан улгайган толук адамдар, сасык 
тумоодон жаңы жакшы болгондор врачка кеңешип, анан баруу керек. Жүрөк-кан 
тамыр системасынын оорулары, учук, өпкө жана бронхтордун өнөкөт оорулары 
менен жабыркагандар врачтын уруксаты менен гана М-го барууга тийиш. Калкан 
сымал бездердин, гипертония ооруларынын оор түрүндө, жүрөк жана мээнин кан 
тамырларынын күчөгөн атеросклерозунда, жүрөк кемтигинде, кош бойлуу 
аялдарга, кичине балдарга ысык аба же буу бөлмөсүнө кирүүгө болбойт. 
МОТОЦИКЛ СПОРТУ — спорттун бир түрү. Ага мотоцикл менен ылдам жарышуу, 
мотоциклди көркөмдөп айдоо жана мотоцикл менен топ ойноо (мотобол) кирет. 
Мотоцикл айдоого үйрөтүү жана спортсмендерди даярдоо ДОСААФтын автомото 
клубдарында жүргүзүлөт. Мотоцикл айдоодо нерв жана булчуңдар чыңалат, дене 
солкулдоого, дирилдөөлөргө дуушар болот. М. с. менен машыккан спортсмендин 
ден соолугу чың, техникалык, психологиялык жактан жакшы даярдыктарга ээ 
болуулары тийиш. Аны менен машыгуу кыймылдардын ыкчамдыгын, 
координациясын жакшыртат жана кайраттуулук, чечкиндүүлүк, түзүлгөн шартты 
тез баамдоо сапаттарын өөрчүтөт. Организмдин дем алуу, жүрөк-кан тамыр, сөөк-
булчуң системасын өнүктүрөт. Мотоцикл айдоого психикалык жактан жана ден 
соолугу чың, мотоцикл айдоого укугу бар, медициналык мекемелерде врачтын 
күбөлөндүрүүсүнөн өткөн, 16 жашка толгон уландарга жана кыздарга уруксат 
берилет. Алар врачтык-физкультуралык диспансерден такай медициналык 
текшерүүдөн өтүп турушат. Психикасы туруксуз, жүүнү бош, травма алган же 
борбордук нерв системасынын оорулары менен жабыркаган адамдарга М. с-на 
катышууга болбойт. Мотоцикл айдоодо ар кандай кырсыктар болушу мүмкүн. 
Аны алдын алууда мотоцикл айдоочунун башына атайын баш кийим (шлем) 
кийүүсү, бутуна коргоочу калкан тагынышы, ошондой эле өзүн өзү сактай билүү 
ыкмаларын үйрөнүү зарыл.  
МОЮН — кишинин көкүрөк клеткасын баш менен кошуп турган дене бөлүгү. Ал 
үстү жагынан баш сөөгүнүн негизги, төмөн жагынан көкүрөк клеткасынын 
жогорку тешиги менен чектелген. М-дун алды дагы алкым же тамакты, арт жагы 
желке, кежиге же шилини түзөт. М. 7 омурткадан турат. 
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Моюн: 1— моюндун тери алдындагы 
булчуңу; 2— төш-акыректин урчук 
сөөгүнүн булчуңу; 3— калкаң сымал 
без; 4— кекиртек; 5— күрөө тамыр; 
6— моюнтурук венасы; 7— жаак 
алдындагы без. 
 
Бул омурткалардын каптал урчугундагы тешиги болуп, анда мээни кан менен 
камсыз кылуучу омуртка артериясы жана венасы жатат. Омуртка каналынын 
ичиндеги жүлүндөн чыккан нервдер М. жана ийин нерв чатыштарын түзүп, М-дун 
тереңинде жатат. 
Биринчи М. омурткасы атлант деп аталып, желке сөөгү менен ашташып эллипс 
формасындагы муунду түзөт. Ал муунда алдыга жана артка карай, оңго жана 
солго кыймыл жасоого мүмкүн. Биринчи М. омурткасы экинчиси менен ашташып, 
формасы цилиндрге окшош муунду түзөт, баш атлант менен бирдикте экинчи М. 
омуртканын тиш сымал урчугунун тегерегинде, тикесинен кеткен октун 
айланасында ичке жана сыртка айланып, кайра калыбына келип турат. М-дун 
терисинин алдында М. булчуңдары жайгашкан. Алар сырткы, ортоңку жана М-дун 
тереңиндеги булчуңдар болуп үч топко бөлүнөт. 
М-дун тереңинде, омуртканын алдындагы булчуңдардын алдында кулкун. кызыл 
өңгөч, көмөкөй, кекиртек, калкан сымал без, калкан сымал бездин жанындагы без 
жайгашкан. Бул органдардын эки капталында күрөө кан тамырлар, адашкан нерв, 
симпаттык өзөк жатат. 
МӨМӨЛӨР. Мөмөлөр уруктуулар (алма, алмурут, айва), данектүүлөр (абрикос, 
шабдалы, кара өрүк), цитрустар (апельсин, мандарин, лимон жана башкалар 
жемиштер, анын ичинде ананас, банан, курма, анар, анжир жана башкалар) болуп 
бөлүнөт. М. рационду байытат. Анда башка тамак-аш азыктарында болбогон 
организмге керектүү заттар бар. М. витаминдүүлүгү, органикалык кислоталардын 
көптүгү менен баалуу, анда түрдүү минерал, пектин жана өңдөгүч заттар болот. 
Мөмөдөгү органикалык кислоталар (лимон, алма кислоталары жана башкалар) 
организмдеги кислота-жегич тең салмактуулугун сактайт. Органикалык 
кислоталар лимондо, кара өрүктө, чиеде, абрикосто көп болот. М-дө (айрыкча 
абрикосто, чиеде, кара өрүктө, алчада) башка тамак-ашта болбогон калий көп. 
Өрүктүн кагындагы калий өзгөчө сиңимдүү. Алмада, абрикосто, алмурутта, 
шабдалыда темир туздары бар. Айва, алмурут, алма, курма, анар М-ү таниндерге 
бай. Аларда тамак сиңирүүнү жакшыртуучу пектин заттары болот. М. балдардын 
тамагына, мүнөздөп тамактанууда улгайгандар үчүн зарыл (к. Тамактануу). М. кан 
айлануу бузулуп шишип кеткенде, атеросклероздо, гипертония, бөйрөк 
ооруларында, колитте, ич катканда сунуш кылынат. Айрым бөйрөк ооруларында, 
ошондой эле семире баштаганда атайын «мөмө желчү» күндөр белгиленет. 
М-дү чийки жеген пайдалуу. М-дөн тамак-аш даярдоодо андагы пайдалуу 
заттарды, витаминдерди мүмкүн болушунча толук сактоого аракеттенүү керек. 
М-дөн компот жасоо үчүн аны кайнатар алдында тазалап, кесип, кайнап жаткан 
сууга салып, эзилтпей бышыруу зарыл. М-дөн өнөр жайда жана үй шартында 
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түрдүү ыкма менен ар кандай тамак-аш даярдалат. Консервалоонун азыркы 
ыкмасын колдонуу М-дөгү витаминдерди толук сактоого, аны менен жыл бою 
тамактанууга мүмкүндүк берет. М-дү жээрде аны кайнак же шар сууга таза жууш 
керек, анткени анда оору козгогуч микрборганизмдер, мите жумурткалары, 
ошондой эле өсүмдүктөрдү зыянкечтерден сактоо үчүн чачылган химиялык 
заттардын калдыктары болушу мүмкүн. 
МУРДУНАН СҮЙЛӨӨ — мурун көңдөйүнүн үн чыгарууга жана артикуляцияга 
катышуусу бузулуп, үндүн кескин начарлашы жана үн тембринин өзгөрүшү. М. с. 
мурун менен дем алуунун бузулушу менен коштолуучу мурун жана кулкун 
ооруларында болот. Мындай ооруларга полип, мурун тосмосунун кыйшайышы, 
аденоиддер жана башкалар кирет. Бул учурда үн күңүлдөп чыгып, «м» жана «н» 
тыбыштары «б» жана «д» болуп угулат. Кээде М. с-гө жумшак таңдайдын шал 
болуп, функциясынын бузулушу, жумшак жана катуу таңдайдын тубаса кемтиги 
же жабыркашы, ошондой эле кулкундун кептөөрдөн жабыркашы себеп болушу 
мүмкүн. М. с-нү өз убагында дарыласа жакшы натыйжа берет. Балдардын М. с-сүн 
логопедиялык көнүгүүлөрдү жасатуу менен оңдосо болот. Бир катар ооруларды 
(мисалы, полип, мурун тосмосунун кыйшайышы, аденоид жана башкалар) 
хирургиялык операция жасап дарылоо керек. Таңдайдын жырыгы пластикалык 
операция менен оңдолот. 
МУРУН БҮТҮҮ — мурундун былжыр челинин сезгениши; мурундан былжыр 
суюктук көп чыгып, дем алуу кыйындайт, М. б. катуу кармаган жана өнөкөт болот. 
Катуу кармаган М. б. микроб козгогон өз алдынча оору; кээде айрым жугуштуу 
(грипп, кызамык, скарлатина, кептөөр жана башкалар) же аллергиялык 
оорулардын белгиси катары пайда болот. Суук тийүү мурундун бүтүшүнө түрткү 
болот. Катуу кармаганда адатта мурундун эки таноосу тең жабыркап, оорулуу 
чүчкүрө баштайт, тамагы жана кеңилжээри кычышып, кээде эти ысыйт (37,5°ка). 
Оору башталгандан бир нече сааттан (көбүнчө 1 — 2 күндөн) кийин мурундан суу 
куюлуп, үнү өзгөрүлөт (киңкилдеп сүйлөйт), жыт сезбей калат. Чеке же көз 
чарасы ооруйт. Айрыкча эмчектеги балдарда оор өтөт. Мурун менен дем алуунун 
кыйындашы баланын абалын начарлатат: бала чыргоолонуп, начар уктайт. 
Балдардын мурду бүткөндө сезгенүү кулак, тамак, бронхторго, өпкөгө чейин 
таралышы мүмкүн. Чоң адамдар үчүн да мурун бүтүү коркунучтуу. Врачтын 
көрсөтмөсүн так аткарбаса сезгенүү процесси өнөкөткө өтүшү ыктымал. Өнөкөт. 
М. б. катуу кармаган М. б-нүн улам кармай беришинен, мурундун былжыр челин 
дайыма чаң жана газдын дүүлүктүрүүсүнөн (кесиптик мурун бүтүү), аденоидде, 
мурундун туура эмес жайгашышынан (мурун сөөгү кыйшайганда), мурундун 
кошумча кобулдарынын ириңдүү сезгенишинен (гайморит, фронтит) жана 
башкалар пайда болот. Өнөкөт М. б. катуу кармаганга караганда бир аз 
жеңилирээк өтөт. Нерви бошоң жана өтө жыт сезгич адамдарда аллергиялык же 
вазомотордук М. б. кездешет. Мындай ноокастын капысынан мурдунан суу агып, 
көзү кызарат жана башкалар Дарылоону врач жүргүзөт. Былжыр челдеги 
шишикти азайтуу жана дем алууну жеңилдетүү үчүн врач сунуш кылган кан 
тамырды тарытуучу суюк дарыларды мурунга тамызуу керек. Оорулуу катуу 
чимкирүүгө болбойт, анткени инфекция ортоңку кулакка кирип кетиши 
ыктымал. Оорунун алгач башталышында эле төшөккө жаткырып жакшы багуу, 
бал же дан куурайдын кыямы менен ысык чай берүү керек. Алдын алуу үчүн бала 
кезден денени чындоочу чараларды колдонуп, спорт менен машыгуу сунуш 
кылынат. Үй шартында жана өндүрүштө өздүк тазалыкты так сактоо чоң мааниге 
ээ. Чаңдуу жерде иштегендер маска тагынуу зарыл.  
МУРУН, МУРУН КӨҢДӨЙҮ — дем алуу системасынын башталышы, ошондой эле 
жыт сезүү органы. Ал сырткы жана ички бөлүктөн турат. Сырткы мурундун 
скелетин ага белгилүү форманы берип туруучу эки мурун сөөктөрү жана мурун 
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кемирчектери түзөт. Ал эми мурун көңдөйү болсо, ичинен былжыр чел менен 
капталып, таноодон арткы мурун-кулкунга чейин жетет. 
 

  
Мурун, мурун кобулдары: 1—жогорку 
кеңилжээр; 2— түпкү сөөк; 3— ортоңку 
кеңилжээр; 4 — түпкү сөөк кобулу; 5— 
евстакий түтүгүнүн кулкун тешиги; 6— 
жумшак таңдай; 7— төмөнкү 
кеңилжээр; 8— катуу таңдай; 9— 
үстүңкү эрин; 10— төмөнкү мурун жолу; 
11— мурун кемирчеги; 12— ортоңку 
мурун жолу; 13— мурун сөөгү; 14— 
жогорку мурун жолу; 15— маңдай 
кобулу. 
 
Мурун көңдөйү сөөк жана кемирчек тосмо аркылуу оң жана сол бөлүккө бөлүнөт. 
Мурун көңдөйүнүн капталын астынан таңдай сөөгү, үстүнөн калбыр сымал сөөк 
(бул сөөктө 15тен 20га чейин майда тешиктер бар) түзөт. Ал тешиктер аркылуу 
жогорку мурун жолу жана кеңилжээрдин былжыр челинен мээни карай жыт 
ташуучу нерв талчалары өтөт. Ушул тешиктер аркылуу мурундун ичинен мээни 
карай оору чакыруучу микробдор өтүшү да мүмкүн. Мурун көңдөйүнүн эки 
капталын үстүңкү эки жаактын мурун көңдөйү жак беттери түзөт. Бул эки бетте 
мурун көңдөйүн карай дөмпөйүп чыгып турган үч кеңилжээр бар. Алардын 
ортосунда алдыдан артты карай узунунан кеткен үч мурун жолдору жатат. Булар 
үстүңкү, ортоңку жана төмөнкү мурун жолдору деп аталат. Мурун кеңилжээрлери 
менен тосмосунун ортосундагы аралык мурун көңдөйүнүн жалпы жолун түзөт. 
Мурун жолдоруна белгилүү сандагы мурун кобулдарынан жана көз чанагынан 
түтүктөр ачылат. Алсак, жогорку мурун жолуна негизги мурун кобулу менен 
калбыр сымал сөөктүн арткы көңдөйлөрү, ортоңку мурун жолуна чеке кобулу, 
үстүңкү жаак кобулу жана калбыр сымал сөөктүн ортоңку жана алдыңкы 
көңдөйлөрү ачылат (к. Мурундун кошумча кобулдары). Ал эми мурун көңдөйүнүн 
төмөнкү жолуна болсо, мурун түтүгү ачылат. Бул түтүктөн көздү нымдап, тазалап 
туруучу көз жашы мурунга агып кирет. Мурун көңдөйүн, анын ичиндеги 
кеңилжээр менен жолдорду жаап турган былжыр челди түктүү эпителий каптайт. 
Ошондуктан, бул түктүү эпителийлер ар дайым мурундун таноосун карай толкун 
сымал жапырылып, мурунга дем алган аба менен кирген майда кыпындарды, чаң-
чуңду жана микробдорду сыртка шилеп чыгарып турат. Дем алганда мурун 
көңдөйүнө кирген аба былжырлуу кабыктагы майда кан тамырлардын жардамы 
менен жылып, нымдалат. Бул дем алуу органдарын муздак абанын терс 
таасиринен сактайт. 
М. м. к-нүн көп кезигүүчү ооруларына былжыр челинин сезгениши (к. Мурун 
бүтүү) кирет. Бул учурда мурун менен дем алуу кыйындап, ооз менен дем алууга 
туура келет. Тазаланбаган, муздак аба кулкун, жуткуч, кекиртек, бронхко кирип 
сезгентет. Мында дем алуу жолунун ар кайсы бөлүктөрүндө сезгенүү процесси 
болот (к. Бронхит, Ларингит, Трахеит, Фарингит). Мурун менен дем алуу 
бузулганда жытты туура эмес кабыл алып же такыр сезбей калат, үн бузулуп 
мурдунан сүйлөө байкалат, ошондой эле организм тканына кычкылтек аз келет. 
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Баланын оозу менен туура эмес дем алышы бет скелетинин, көкүрөк 
клеткасынын, тиштин туура эмес өсүшүнө; көңүл коюу, эске тутуу, угуунун 
бузулушуна түрткү болот. Ошондуктан дем алуу бузулганын байкар замат врачка 
кайрылуу керек. Мурунга же анын учуна чыйкан чыгышы мүмкүн (к. Чыйкан). 
Кээде кырсык болгондо, коопсуздук техникасы бузулганда мурун жабыркайт. 
Мындай учурда мурун сөөгү сынып, деформацияланышы ыктымал, ошондой эле 
мурун тосмосу кыйшайып, бет, көздүн тегереги шишип, көгөрөт, мурундан кан 
агат. Бул учурда мурун менен дем алуу кыйындап, мурун тосмосунун былжыр 
челине кан куюлуп, гематома болот, ал чирип абсцесске айланып кетиши мүмкүн. 
Көп учурда балдар мурдуна бир нерсе (топчу, тыйын жана башкалар) салып 
алышат (к. Бөтөн нерсе), бул учурда мурун менен дем алуу кыйындайт. Мурун 
жабыркаганда врачка тезинен кайрылуу керек. 
Врач сунуш кылган дарылоо процедураларын аткаруудагы жалпы талап. 
Чимкиргенде чимкирик угуу жолуна кетип калбас үчүн мурундун ар бир таноосун 
өзүнчө чимкирүү керек. Өзү чимкире албаган кичине баланын мурдун буралган 
кебез менен тазалайт. Эгер чимкириги катып калса, кебезге вазелин же зайтун 
майын сыйпап, ичилчү соданын жылуу эритмеси менен тазалаган оң. 
Тамчылатуучу дары жылуу болуш керек. Оорулууну жаткырып же отургузуп, 
башын чалкалатып, дары тамчылатчу жагына кыйшайтып куюлат. Мындай 
абалда дары мурундун ортоңку жолуна чейин жетип, гаймор кобулундагы 
ириңдин жакшы чыгышына түрткү берет. Бул эрежени сактабаганда дарылоо 
натыйжасыз болот. Ошондой эле дарыны, анын дозасын жана кабыл алуу 
мөөнөтүн врач гана белгилейт. Мурунга күкүм дарыларды атайын аспаптын 
жардамы менен поликлиника жана ооруканада салат. Ал эми үйдө бул дарыны 
мурундун улам бир бөлүгүнө чымчып салыш керек. Май дарыны болсо буралган 
кебездин жардамы менен мурунга сыйпайт. 
М., м. к-нүн сезгенүү ооруларын алдын алууда организмди чыңдоонун мааниси 
чоң. Аба жана күн ваннасы, суу процедуралары жана спорт менен такай машыгуу 
организмди чыңдап, дем алуу жолдорунун ооруларын алдын алат. 
МУРУНДАН КАН АГУУ мурун бир нерсеге катуу урунганда же анын былжыр чели 
жабыркаганда (тытылса, сыйрылса жана башкалар), жугуштуу ооруларда, кан 
басымы жогорулаганда, жүрөк, бөйрөк, боор ооруларында, ошондой эле кээ бир 
кан оорусунда болот. Кээде атмосфера басымы, аба температурасы жана 
нымдуулугу өзгөргөндө, мурундун былжыр челин химиялык заттар көпкө 
дүүлүктүргөндө (кесип зыяндуулугу), ошондой эле күн ысыкта мурундун былжыр 
чели кургап, башка кан көп келгенде да мурундан кан кетет. Мурун канаганда кан 
демейде сыртка агат. Айрым катуу оорулууда жана кичине балдарда кан кулкунга 
кетет. Бул учурда кан аралаш кусат. 
М. к. а-да төшөккө башын өйдө жаздап жаткызып, суутектин өтө кычкылына 
нымдалган кебезди же дакини тоголоктоп таноого тыгып, канды токтотууга 
аракет жасалат. Мурундун үстүнө муздак сууга малынган чүпүрөк коюу, эгерде 
кан токтобосо кежигеге муздак басуу сунуш кылынат. Кан токтогондон кийин 
катуу кыймыл жасабай жатып, өтө ысык тамак ичүүгө болбойт. Эгерде кан 
токтобосо врач чакыруу зарыл. М. к. а. кайра-кайра кайталанса тигил же бул 
оорунун белгиси болушу мүмкүн, ошондуктан врачтык текшерүүдөн өткөн оң. 
МУРУНДУН КОШУМЧА КОБУЛДАРЫ — мурун, мурун көңдөйүнүн капталын 
түзүүчү сөөктөрдүн ичиндеги көңдөйлөр. Мисалы, үстүңкү жаактын ичинде 
үстүңкү жаак кобулу (гаймор кобулу), чеке сөөктүн ичинде чеке кобулу, ал эми 
мурун көңдөйүнүн үстүңкү керегесин түзүүчү негизги сөөктүн ичинде негизги 
кобул, калбыр сымал сөөктө калбыр кобулдары бар. М. к. к-нын ар бири мурун 
көңдөйүнө ачылып, аны менен тыгыз байланышып турат. Алсак, жогорку жаак 
кобулу, чеке жана алдыңкы калбыр кобулдары ортоңку кеңилжээрдин 
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алдындагы мурун көңдөйүнүн ортоңку жолу менен байланышат. Ал эми 
мурундун негизги кобулу менен арткы калбыр кобулу болсо, мурун көңдөйүнүн 
үстүнкү жолуна ачылат. М. к. к. сөөгүнүн оор салмагын жеңилдетет, дем алуу 
учурунда, сүйлөгөндө үндү киңкилдетпей ачык жана даана чыгарат. Ар бир 
кобулдун ичи былжырлуу чел менен капталат. Бирок бул былжыр чел мурун 
көңдөйүнүкүнө караганда эң эле жука жана назик келет. 
Бул кобулдардын ичинен эң эле чоңу — үстүңкү жаак (гаймор) кобулу. Анын ички 
көлөмү орто эсеп менен 20см1 ге чейин жетет. Бул кобулдун үстүңкү керегеси көз 
чанагынын астыңкы керегесин түзөт. Ал эми анын астыңкы керегесине үстүңкү 
жаактагы төрт азуунун тамырлары эң эле жакын өсүп, кобулдун ичине кирип 
кеткен учурлары да болот. Ошондуктан мындай учурда бул тиштер чиригенде 
алардын тамыры аркылуу жогорку жаак кобулуна ар кандай микробдор да өтүшү 
мүмкүн. М. к. к. суук мезгилдерде (кышында же эрте жазда) көп сезгенип, 
кабылдайт. Анткени мурун менен дем алганда муздак аба бул кобулдардын эң 
назик былжыр челин үшүтүп, ооруга чалдыктырат. Ошонун негизинде мурун 
кобулдары ириңдеп, кабылдап кетет. Үстүңкү жаак (гаймор) кобулуна суук тийсе 
— гайморит, чеке кобулуна суук тийсе — фронтит, ал эми мурундун бардык 
кобулуна суук тийсе синусит деп аталат. Синуситтин катуу кармаган жана өнөкөт 
түрлөрү бар. Синусит учурунда кишинин жалпы абалы начарлайт, башы ооруп, 
дене ысыйт. Кол менен басканда көздүн асты жана үстү ооруйт. Кишинин мурду 
бүтүп киңкилдейт, чүчкүрөт. Анын жыт сезүүсү басаңдап, мурундун ичинен 
жаман жыт сезилет. 
М. к. к-нын оорусун алдын алууну к. Мурун, мурун көңдөйү макаласын.  
МУТАЦИЯ — тукум куума информацияны алып жүрүүчү ДНКнын 
молекулаларындагы өзгөрүүлөр (к. Нуклеин кислоталары). Ал өзгөрүүлөр 
кокусунан табигый же жасалма жол менен (физикалык же химиялык 
факторлордун таасиринен) пайда болот. М. пайда болуу жөндөмдүүлүгү 
тиричиликтин бардык формаларында (вирустар, микроорганизмдер, татаал 
түзүлүштүү өсүмдүктөр, жаныбарлар, киши) болуучу универсалдуу касиет. 
Жыныс клеткаларындагы М. укумдан-тукумга берилет. 
Табигый М. табигый радиациянын (анын ичинен космос нурларынын), ошондой 
эле табигый органикалык бирикмелердин ажыроосунун же кишинин чарбалык 
ишинин натыйжасынан келип чыккан кээ бир химиялык заттардын таасиринен 
болот. Көпчүлүк илимпоздор табигый М-нын негизги себеби — клетканын 
көбөйүшүндө ДНКнын бузулушун оңдоодо же гендердин алмашуусунда ДНК 
менен өз ара катышуучу ферменттер: дин «ката кетирүүсү» деп эсептешет. 
Жасалма М. клетканын генетикалык аппаратына кээ бир физикалык же 
химиялык факторлордун — мутагендердин (иондоштуруучу нурлануу, ультра 
кызгылт көк нур, химиялык бирикмелер, айрым вирустар, дарылар) таасиринен 
пайда болот. Мутагендер ДНКнын молекулалары менен өз ара катышып, алардын 
түзүлүшүн бузат. Эң алгач жасалма М. рентген нурларынын таасиринен пайда 
болгон. Клеткага кирүүгө жөндөмдүү нурлар ДНКнын молекулаларын 
иондоштуруп гендерди өзгөртүшү мүмкүн. Радиациялык мутагендерден башка 
көптөгөн химиялык мутагендер белгилүү. Бактериялардын, курт-
кумурскалардын, сүт эмүүчүлөрдүн вирустары мутагендик таасирге ээ. 
М. гендик, хромосомалык, геномдук деп үч түргө бөлүнөт. ДНКнын түзүлүшүнө 
кийлигишип айрым гендерди бузса, алар гендик М. деп аталат. Хромосомалык М. 
хромосомалар бир же бир нече жерден үзүлгөндөн кийин пайда болот. 
Клеткаларда клетка бөлүнүүсүн (митозду) камсыз кылуучу структуралар 
бузулганда эки эселенген хромосомалар же алардын жыйнагы эселенгенден 
кийин, ошол эле клеткада кала берет. Мындай М. геномдук деп аталат. 
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Кишинин организминин клеткалары тиричиликтин кадимки шартында (табигый 
М.) жана радиациялык, химиялык мутагендердин таасири менен М-га учурайт. 
Орто эсеп менен 1 млн төрөлгөндөрдүн бирөөнүн белгилүү генинде табигый М. 
пайда болуп тукум куума оорулардын бирине айланат. Эгерде атмосферада 
кишинин тукум куугучтугуна зыяндуу болгон заттар көбөйсө, мурдагыдай эле 
ядролук жарылуу жүргүзүлсө жана калк айлана-чөйрөнүн булгануусуна каршы 
чараларды колдонбосо улам жаңы М. пайда боло берет.  
МУУН — сөөктөрдүн бири-бири менен кыймылдуу биригиши. М. түзө турган 
сөөктүн учу гиалин кемирчеги менен капталып, анын бети өтө жылмакай болот. 
М. түзө турган сөөктөрдүн учтарынын бири ойдуңча, экинчиси урчук сымал келип 
бири бирине айкалышып, сыртынан жаргак сымал М. чел кабыкчасы менен 
капталат. Кабыкчанын ичи М. көңдөйүн түзөт да, анын ичи бир аз шилекей сымал 
суюктук менен толгон. Ошондуктан М-да өтө татаал ар кандай кыймылдар ыкчам 
жана жеңил эле ишке ашырылат. Ар бир М. кабынын сыртында М. байламталары 
жайгашкан. Алар М-ду ажыратпай кармайт. 
М. кемирчеги сөөктүн бири бирине ашташа турган жерин үч катмардан (үстүңкү, 
ортоңку жана ички) каптап турат. Бул кемирчек сөөктүн ашташа турган 
жериндеги уңкул-чуңкулдарды тегиздеп, сөөктөрдү бири бирине урунуудан 
сактайт. М-га салмак канчалык көп келсе, кемирчек ошончолук калың болот. 
Кемирчектин үстүңкү катмары абдан жылмакай жана ар дайым суюктук менен 
нымдалып турат. 
М. кабы ар бир сөөктүн ашташкан жеринин чекесинен башталып, сөөктүн сырткы 
чел кабыгына чырмалып, жылчыксыз М. көңдөйүн түзөт. М. кабы сырткы жана 
ички чел кабыкчасынан турат. Ички чел кабыкчасы М-дун ичиндеги 
бүктөмөлөрдү түзөт да, ал бүктөмөлөрдүн арасында көп сандаган кан тамырлар 
жайгашкан. Ички чел кабыкчасы бөлүп чыгарган суюктук, М. кыймылдаганда М. 
түзүүчү сөөктөрдүн ашташкан беттеринин ортосундагы сүрүлүүнү жоготуп, 
жеңил кыймылдоого шарт түзөт. 
Ашташкан сөөктөрдүн санына, М. беттеринин формасына жана М-дагы кыймыл 
окторунун санына жараша М-дар ар кандай түргө бөлүнөт. Эгерде ашташкан 
сөөктөрдүн саны экиден ашпаса — жөнөкөй (мисалы, ийин, жамбаш муундары), 
М-ду экиден көп сөөктөр түзсө татаал (мисалы, чыканак, тизе муундары) М. деп 
аталат. 
М. беттеринин формасы шар, эллипс жана цилиндрге окшош болот. М-дагы ар 
түрдүү кыймыл огунун санына жараша болот. Мисалы, цилиндр формасындагы М. 
бир гана кыймыл огунун айланасында кыймылдаса, эллипс формасындагы М-да 
эки, ал эми шар формасындагы М-да үч кыймыл огунун айланасында кыймыл 
жасоого болот. 
МҮНӨЗ — кишинин жүрүш-турушун, кыймыл-аракетин мүнөздөгөн жеке 
психикалык касиеттеринин жыйындысы. М. ар бир кишинин өзгөчө кыял-жоругу, 
кайталангыс жеке сапаты болуп эсептелет. М-дө кишинин кайраттуулугу, 
эмоциялык өзгөчөлүктөрү, тышкы чөйрөнүн таасирин сезүү темпераменти жана 
акыл өзгөчөлүгү байкалат. М. жеке кишиге таандык туруктуу касиет, бирок аны 
тарбиялоо менен өзгөртүүгө болот. М. кишинин жүрүш-турушун, кылык-жоругун, 
табиятка, коомго жана өзүнө кылган мамилесин көрсөтөт. М-дүн 
калыптанышында социалдык шарт, үй-бүлөдөгү, мектептеги таалим-тарбия, 
айланадагылардын жүрүш-турушу өтө маанилүү. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн 
М-үн калыптандырууда алардын жакшы кыялдарын чыңдоого, терс кыялдардан 
четтетүүгө аракеттенүү зарыл.  
МҮНӨЗДӨП ТАМАКТАНУУ (диета менен дарылоо) — атайын белгиленген 
тамактануу рационун жана режимин ооруну дарылоо жана алдын алуу 
максатында пайдалануу. М. т. демейде өзүнчө дарылоо ыкмасы эмес, ал дары жана 
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башкалар дарылоо ыкмалары менен бирге сунуш кылынат. Кээ бир ооруларда М. 
т. (гастрит, колит, жара оорусу, холецистит, бөйрөк оорулары жана башкалар) 
дарылоонун негизги ыкмасы болуп эсептелет. М. т-га байыртан эле чоң маани 
берилген, бирок анын илимий негизи 19-кылымдын 2-жарымында гана иштелип 
чыккан. М. т-нун тамактануу рационун аныктоочу жекече жагдайы, тамактануу 
тартиби жана тамак даярдоо ыкмасы, оору процессинин мүнөзүнө жараша азык 
заттын сандык жана сапаттык туура келүүсү, кээ бир заттарды рациондон 
чыгарууга туура келген учурда М. т-нун физиологиялык толук (белок, май, 
углеводдор, минерал заттар жана витаминдери жетиштүү) рационун түзүү 
сыяктуу принциптери бар. М. т. врачтын кеңеши менен анын көзөмөлүндө 
берилет. Мында тамакты сандык жана сапаттык жактан өзгөртүп туруу маанилүү. 
М. т. рациону натыйжалуу дарылоо менен бирге, организмдин азык жана 
биологиялык активдүү заттарга муктаждыгын толук канааттандырышы керек. 
Туура тамактануу организмдин оору менен күрөшүүсүнө жардамдашып, 
жабыркаган системанын тез калыбына келишине түрткү берет, организмдин зат 
алмашуусун жана жалпы абалын жакшыртат. М. т. ооруканада, санаторий-
курортто, амбулаторияда дарылоодо колдонулат. М. т-да өтө жеңил тамак ичкен 
күндөр кеңири колдонулат. Бул күндөрү врач бир гана тамак менен (мисалы, 
алма, быштак, айран, сүт) белгилүү өлчөмдө тамактанууну сунуш кылат. Суусу 
жана тузу аз өтө жеңил тамак семирүүдө, жүрөк-кан тамыр системасынын 
ооруларында, гипертония ооруларында жана башкалар берилет. Тамактын 
өлчөмүн кескин азайтуу ооруканада, мындай дарылоо ыкмасын жакшы билген 
врачтын көзөмөлүндө гана жүргүзүлөт. Өзүн өзү дарылоо, ошондой эле арыктоо 
үчүн тамак ичпей коюу организмге зыян келтирип, кээ бир системанын (боор, мээ 
жана башкалар) иштөө кызматын бузат. Ачкалыкты организм ар кандай көтөрөт. 
Тамактын сапатын өзгөртүүдө тамак сиңирүүчү органдарга механикалык жана 
химиялык таасир этүүчү заттарды азайтууга туура келет. Механикалык таасир 
этүүнү азайтуу үчүн тамак рационунун клетчаткалуу өсүмдүк продуктуларын 
(труп, капуста, бадыраң, чанактуулар), кесек акшактан (кара күрүч) жасалган 
ботко жана башкаларды алып таштайт., ошондой эле тамакты майдаланган жана 
эзилген түрүндө пайдаланат. Ичеги-карындын жана тамак сиңирүүчү бездердин 
кызматын күчөтүүчү тамакты азайтып, химиялык таасирди четтетүүгө болот. Бул 
учурда ынак сорпо (эт, балык жана башкалар), куурулган (котлет, бифштекс, 
куурулган картошка жана башкалар), майлуу тамак, өткүр татымал жана соустар 
тамак рационунан чыгарылат. Жүрөк жана бөйрөктүн айрым ооруларында тузсуз 
тамак сунуш кылынат. Ага шекер, бал, лимон кислотасын, мөмө-жемиш кошуу 
керек. М. т-да режимдин мааниси чоң. Ал оорулуунун абалына, кыймылына жана 
оорунун мүнөзүнө жараша болуп, суткасына 4—5 жолу тамактануу сунуш 
кылынат. Чийки өсүмдүк продуктуларында организмге керектүү витамин, 
фермент, фитонциддер, микроэлементтер, органикалык кислоталар, канттар 
(фруктоза) жетиштүү болот. Чийки жашылча биологиялык активдүү заттарга өтө 
бай болгондуктан оорулуу жана дени соо кишинин тамагынын негизги составдык 
бөлүгү болуп калды. 
Оорулуунун абалын жакшыртуучу биологиялык активдүү заттар сүт, кефир, 
каймак жана быштакта көп. Уйдун майсыз эти, тоок жана коён эти, боор мүнөз 
тамак-ашка кирет. Жашылчалардын кээ бир түрүнөн (труп, чанактуулар) 
башкасы бүт мүнөз тамак болуп эсептелет. Тамактын ысык, муздактыгы да 
маанилүү. Ысык тамак 60° С болгондо жагымдуу келет. Өтө ысык же өтө муздак 
тамак кызыл өңгөчтүн жана карындын былжыр челин дүүлүктүрөт. М. т-ну СССР 
медицина илимдер академиясынын тамактануу институту иштеп чыгат. Ар бир 
мүнөз тамак бардык дарылоочу мекемелерде жана М. т-чу ашканаларда бирдей 
номер менен белгиленет. 
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Кээ бир ооруларда үйдө мүнөздөп тамактануу. № 1 диета карын жана он эки 
эли ичегинин жара оорусунда, карын маңызынын кычкылы ашыкча болгон 
гастритте берилет. Тамак сууга же бууга бышырылып, майдаланып даярдалат. 
Күнүнө 5—6 жолу тамактануу талапка ылайык. Сунуш кылынган тамактар: 
каткан буудай нан, кургатылган ак нан (сухарь), майсыз печенье, кургак бисквит, 
бышырылган жашылча (ак капуста, козу кулак, шпинаттан башка), күрүч же 
кесме кошулган сүт сорпо, уйдун майсыз этинен бууга бышырылган тамак, сүткө 
эзилте бышырылган ботко, бышырылган жашылчадан пюре же суфле, чала 
бышкан жумуртка же бууга бышкан омлет, жарым-жартылай ысык суу кошулган 
таттуу жемиш ширеси, дарбыз, эзилген компот, бышырылган алма (таттуу сорту) 
жана алмурут, кант, бал, кыям, ынак, коюу, кургак сүт, камкаймак, каймак, жаңы 
быштак жана андан жасалган бууга бышкан тамактар, жаңы айран, сүт жана 
каймак соустары, тузу аз сыр, доктор колбасасы, сүттөгөн чай, суррогат кофе, ит 
мурун маңызы, тузсуз ак май жана өсүмдүк (зайтун, жүгөрү, күн карама) майы. 
Сунуш кылынбаган тамактар: куурулган, туздалган, ышталган, сүрсүгөн, 
маринаддалган, ачуу жана кычкыл тамактар, чийки жашылча жана жемиштер, 
кесек ундун наны, май жана жумуртка кошуп жуурулган камырдан жасалган 
тамак, куймак, жашылча, эт, балык, козу карын сорпосу жана чыгы, ак капуста, 
мөмө-жемиш ширеси, консерва, анын ичинде үйдө даярдалганы, көпкө сакталган 
компот. 
№ 2 диета карын маңызынын кычкылы аз гастрит, колит, гипертония оорусунда 
(бул оорулар кабылдабай турган мезгилде) берилет. Тамакты сууга же бууга 
бышырат (кээде айрымдарын куурса болот), өтө майдалап берилет. Тамакты 
күнүнө 4 маалдан кем эмес ичүү керек. Сунуш кылынган тамактар: каткан буудай 
нан, майсыз печенье, кургатылган нан (сухарь), эт, күрүч, эзилген жемиш менен 
жасалган майсыз пирог, майы жана эти аз же такыр этсиз, ошондой эле бальж 
сорпо, түрдүү акшак жана майдаланган жашылчадан жасалган сорпо, сууга, бууга 
бышырылган майсыз эт, балык жана куш этин бир аз кууруп колдонсо болот; 
ботко (буудай жана арпа акшагынан башка), пудинг, вермишель, макарон, сууга 
же майга бышырылган жашылча, эзилген картошка, сууга бышырылган кызылча 
(оорулуу көтөрө алса), чала бышкан жумуртка, омлет, ынак сүт (тамакка 
кошулат), кефир, айран жана башкалар, жаңы быштак жана андан жасалган 
тамактар, жаңы каймак (тамакка кошулат, 1 аш кашык), жашылча 
кайнатмасынын жана эт сорпосунун соусу (каймак менен томат ширеси 
кошулган), сүт жана жемиш соусу, тузу аз сыр, сууга чыланган сельдь, доктор 
колбасасы, уйдун боору жана куш этинен жасалган котлег, килкилдек, помидор, 
бадыраң, сабизден, бышырылган жашылча жана жемиштен жасалган салат, 
бышкан мөмө жана жемиштин таттуу сортун (кызыл өрүк, кара өрүк жана 
коондон башка) чийки же компот, кисель, жем, мусс, кыям түрүндө, сүттөлгөн чай 
жана кофе, ит мурун кайнатмасы, тузсуз ак май, өсүмдүк майы (тамакка кошулат), 
эт, балык жана жашылчадан тамак бышырганда бир аз лавр жалбырагын, тоголок 
кара мурч кошсо болот, пиязды куурбай сууга бышырып пайдаланат. Сунуш 
кылынбаган тамактар: чийки пияз, сарымсак, козу кулак, шпинат, шалгам, труп, 
уксус (ачык суу), горчица, мурч, хрен, ышталган, туздалган, маринаддалган 
азыктар. 
№ 3 диета өнөкөт ичи каткандарга берилет. Тамакты суу майга же малдын 
майына кызарганча кууруп даярдоо сунуш кылынат (эгерде башка оорусу 
болбосо), чачылма ботко пайдалуу. Күнүнө 4—5 жолу тамактануу керек. С у нуш 
кылынган тамактар: кесек ундан жасалган нан (өзгөчө кара нан), жашылча 
(алардан жасалган салат) жана жемиш. Чийки жашылчаны ач карын жеген 
пайдалуу, ачыган кефир, айран, жуурат, ацидофилдүү сүт, кант жана канттуу 
азыктар (бал, кыям). Туздалган, маринаддалган жана консерваланган жашылча 
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жана лимонад, майлуу тамак, өсүмдүк майы, балыктын майлуу консервасы, 
буудай жана кара күрүч (гречка) боткосу сунуш кылынат. Сунуш кылынбаган там 
а к т а р : кисель, коюу чай, какао, майдаланган тамактар, эки-үч күндүк кефир, 
айран, кургатылган нан (сухарь), манка ботко, эзилген картошка, жумуртка 
(чийки, бышырылган), ак нан, майда ундан жасалган кондитер азыктары. 
№ 4 диета. Катуу кармаган жана өнөкөт ич ооруда (колит), ич өткөктүн ар кандай 
түрүндө берилет. Айыга баштаганда сууга бышырылган, бууга же ороп 
бышырылган майдаланбаган тамак берилет. Аз-аздан күнүнө 4—5 жолу 
тамактануу керек. С у н у ш кылынган тамактар: каткан буудай нан, кургак 
бисквит жана жумасына 1—2 жолу майсыз печенье! жакшы бышкан нан, бышкан 
эт, күрүч, жумуртка, алма, кыям менен жасалган пирог, кара кесек эт же балык 
сорпосуна акшак же кесме кошулат, эзилген картошка, сабиз, кабак, ашкабак, 
гүлдүү капуста, майдаланган эт же балык кошулган сорпо, сууга же бууга 
бышырылган эт, балык жана куш эти, бышырылган жана эзилген көк буурчак 
(оорулууга жакса), сүт же 10%түү камкаймак кошулган, сууга эзилте бышырылган 
ботко, сууга бышырылган кесме же макарон, жумуртка, жарым-жартылай суу 
кошулган мөмө-жемиш ширеси, кисель, эзилген компот, мусс, желе, мармелад, 
зефир, кыям, жем, ынак сүт (тамакка кошулат), кефир, айран, жаңы каймак 
(күнүнө 1 — 2 аш кашык тамакка кошулат), жаңы быштак, сүт жана жемиш соусу, 
килкилдек, балык, доктор колбасасы, майсыз чочко эти, сүткө чыланган сельдь, 
эт, алма жана каймак кошулган, бышырылган жашылча салат, сүт же 
камкаймакталган чай жана кофе, ак майды тамакка кошот, эт жана балыктан 
жасалган тамактарга лавр жалбырагын кошсо болот. Чийки мөмө жемиш жана 
жашылчадан — алма, алмурут, бүлдуркөн, дан куурай, ошондой эле помидор 
сунуш кылынат. С у н у ш кылынбаган тамактар: жемиш жана мөмө ширеси, ынак 
сүт, калемпир, ачык суу, горчица, хрен, куурулган өткүр жана кычкыл тамактар, 
туздалган, маринаддалган азыктар. 
№ 5 диета негизинен боор жана өт жолдору ооругандарга берилет. Тамак сууга 
же бууга бышырылып, майдаланып даярдалат. Күнүнө 4—5 жолу тамактануу 
керек. Сунуш кылынган т а м а к т а р': каткан буудай нан, кургатылган нан, 
майсыз печенье, кургак бисквит, майсыз пирог жана бөлкө нан (сууган, жумасына 
1—2 жолу), жашылча кайнатмасына бышырылган акшак кошулган сорпо, 
жашылча жана жемиш сорпосу, майсыз уй этинен жасалган тамактар, балык, куш 
эти, бышырылган жана чийки жашылчалардан ар кандай тамактар, чачылма жана 
коюу ботко (геркулес, кара күрүч акшагынан), жумуртканын агы тамакка 
кошулат, ар кандай мөмө жана жемиштин таттуу сорттору, алардын ширелери 
(клюква, кызыл карагат, цитрустан башка), кисель, компот, желе, ынак сүт, 
быштак жана андан жасалган тамактар, каймак жана камкаймак (1—2 аш кашык) 
тамакка кошулат, сүт, каймак, жашылча жана мөмө-жемиш соустары, ачуу эмес 
сыр, доктор колбасасы, килкилдек эт жана балык, сүттөлгөн чай, суррогат кофе, 
ак май жана өсүмдүк май тамакка кошулат. Сунуш кылынбаган тамактар: 
куурулган, майлуу, ачуу жана кычкыл, туздалган жана маринаддалган тамактар, 
эт, балык жана козу карын сорпосу, кой, чочко, каз, өрдөк этинен жасалган тамак, 
мээ, пияз, сарымсак, шалгам, труп, ачык суу, томат, эт жана балык консервалары, 
өттүн таш оорусунда кант, кыям, бал жана кондитер азыктарын аз пайдалануу 
керек. 
№ 8 диета семирип кеткенде берилет. Тамак рационунда углевод, май жана 
тамакка табитти ачуучу заттар чектелет, жалпы калориялуулук азайтылат. Тамак 
көбүнчө тузсуз жасалат. Күнүнө 4—5 жолу аз-аздан тамактануу сунуш кылынат. 
Рационунда углевод, кайнатма туз азайтылат. Сунуш кылынган тамактар: кара 
буудай жана буудай нанын күнүнө 200гдан, эт, балык жана жашылча 
кайнатмасында түрдүү жашылча менен жасалган сорпо, майсыз эт жана балык 

 
www.bizdin.kg

485



азыктары, чийки же бышырылган жашылча (ак капуста, бадыраң, кабак, шалгам, 
төө буурчак, помидор, спаржа); картошка, кызылча, сабиз, брюква, ашкабак жана 
башкалар углеводу көп жашылчалар аз пайдаланылат; сүт, айран, кефир, майсыз 
быштак, каймак (тамакка татымал түрүндө), чай, кофе, май (тамакка кошуу үчүн 
бир порцияга 5 гдан гана керектелет). С у нуш кылынбаган тамактар: акшактар, 
макарон азыктары, ар кандай пирогдор, кант, бал, кыям, компот, жүзүм, дарбыз, 
банан, инжир, ошондой эле бардык татымалдар, ышталган, маринаддалган, 
кычкыл жана ачуу тамактар. 
№ 9 диета кант диабетинде берилет. Тамактануу рационунан углевод менен май 
азайтылат. Күндүк рациондун химиялык составы дарылоочу врач берген атайын 
таблицада эсептелинегг. Күнүнө 4төн кем эмес жолу каалаган тамакты ичсе 
болот. Азыктын түрү, саны врач сунуш кылган углеводдун, майдын өлчөмүнө 
жана калориялуулугуна жараша болот. Канттын ордуна ксилит жана сорбит 
колдонулат. Кант диабети менен ооругандар үчүн атайын кебектүү нан 
чыгарылат. Картошка, сабиз, кызылча, шалгам жана башкалар углеводу көп 
жашылчалар аз пайдаланылат. Жашылчаны майдалап, 8—12 саат сууга чылап 
коюп, сууну алмаштырып турат. Бул крахмалдын өлчөмүн азайтат. Канттан башка 
бал, кыям, жүзүм, инжир, дарбыз пайдаланылбайт. 
№10 диета жүрөк-кан тамыр системасы, бөйрөгү ооругандарга берилет. Тамак 
рационунда туз жана суюктук кескин азайтылат. Тамак сууга же бууга 
бышырылып, майдаланып даярдалат; тамакты такыр куурбаш керек. Тузсуз 
тамактын даамын жакшыртуу үчүн тузду көп керектебеген азыктар — сүт, 
быштак, жемиш соустары пайдалуу; тамакка кант, бал, лимон кислотасын, томат 
ширесин, ванилин, жыттуу кабык кошсо болот. Эт жана балык тамактарын күнүнө 
2 жолудан ашык пайдаланууга болбойт. Калий тузу көп азыктарды (мейиз, как, 
өрүк, инжир, картошка, капуста ширесин) колдонуу керек. № 5 диетадагы кара 
нан, капуста жана андан жасалган тамактар рациондон чыгарылат. 
№ 11 диета туберкулёз оорулары менен узак, катуу ооругандарга (өтө арыктаган, 
каны азайган жана башкалар) берилет. Тамакты күчтүүлөп берүү үчүн андагы 
белок, май, углевод, кальций жана фосфор туздары көбөйтүлөт. Сүттү көп 
берүүдөн жаныбар белогунун саны толукталат. Күнүгө витаминге, айрыкча С 
витаминине (жашылча, жемиш, ит мурун кайнатмасы), В тобундагы витаминге 
бай (боор, ачыткы суусундары) тамактар, кальций (быштак, сыр жана башкалар), 
фосфор (негизинш балык) туздарына бай тамактар, табитти арттыруу үчүн 
өткүр., туздуу, кычкыл тамак-аш жана татымалдар берилет. 40 жаштан 
өткөндөргө күчтүү тамак өтө алсыраган учурда гана белгиленет. Тамакты күнүнө 
4төн кем эмес ичүү керек.  
МЭЭ — нерв системасынын борбордук бөлүгү. Баш сөөк көңдөйүндө жайгашкан. 
Адамдын М-си болжол менен 900 — 2000 гга жетет. Ымыркай баланын М-синин 
салмагы 334—340 г. Курсактагы жана бир жашка чейинки баланын М-си өтө тез 
өсүп, бара-бара жайлайт. 
М. 20 жашка чейин өсөт. Картайганда башка органдар сыяктуу эле М. кичирее 
баштайт. Адамдын М-си айлана чөйрөдөн жана ички органдардан кабыл алынган 
кабарларды тынымсыз кайрадан иштеп чыгып, аларды анализдейт жана 
синтездейт, салыштырат. Ар бир орган менен системанын ишин тактайт, аларды 
башкарып, бир тартипке салат. М. териде, булчуңда, муунда, ички органдарда, 
көздө, кулакта, тилде жайгашкан сезгич рецепторлор аркылуу айлана-чөйрөдө 
болуп жаткан ар түркүн кабарларды кабыл алып, айлана-чөйрө менен тыгыз 
байланышта болог. 
Эволюциялык өөрчүшү боюнча адамдын М-си эң байыркы жана жаңы бөлүктөн 
турат. 
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М-нин байыркы бөлүгүн анын сүмбөсү жана кара куш мээ түзөт. М. сүмбөсүнө 
сүйрү мээ, көпүрө, ортоңку мээ кирет. Ал эми М-нин жаңы (кийинки) бөлүгүн 
анын эки чоң жарым шары түзөт. М. сүмбөсүндө (сүйрү мээде, көпүрөдө, ортоңку 
мээде жана аралык мээде) көп сандаган түрдүү милдеттерди аткаруучу нерв 
клеткалары — борборлор жайгашкан (к. Баш мээ нервдери). 
Сүйрү мээ М-нин эң арткы бөлүгү. Сүйрү мээде жүлүндүн ортоңку каналы 
кеңейип, чоң көңдөйчөнү (карынча) түзөт. Бул көңдөйчөнүн жогору жагы жука 
кан тамыр чиеленишинен туруп, мээжүлүн суюктугун бөлүп чыгарат. Сүйрү 
мээнин капталы нерв жипчелеринен туруп, калың болот. Сүйрү мээде дем алуу, 
кан айлануу, жутуу жана кусуу борборлору жайгашкан. 
 

  
Мээнин түзүлүш схемасы: I— капталынан; II— астынан керүнүшү: 1— кара 
куш мээ; 2— мээ жарым шарынын кежиге бөлүгү; 3— мээ жарым шарынын 
чоку бөлүгү; 4— мээ жарым шарынын маңдай бөлүгү; 5— туурасынан кеткен 
буткул (жыт сезгич мээ); 6— мээнин чор денечеси; 7— мээнин тунук тосмосу; 
8—көрүү урчугу; 9—эпифиз; 10—мээ жарым шарынын чыкый бөлүгү; 11— 
гипофиз; 12— көпүрөчө; 13—сүйрү мээ; 14— сүйрү мээнин пирамидасы; 15—
мээнин жыт сезүү уңгусу; 16— көрүү нерви; 17— көз кыймылдаткыч нерв; 
18— үч ача нерв; 9— бет нерви; 20— адашма нерв. 
 
Ортоңку М. кара куш мээ менен көпүрөнүн алды жагында жайгашкан. Анын 
капталы калың, сүйрү карынчасын таламустун карынчасы менен 
байланыштыруучу каналы бар. Калың капталында кээ бир рефлекстик 
борборлор: алгачкы көрүү жана алгачкы угуу борбору, ошондой эле булчуңдарды 
чыңоо борбору орун алган. М-нин сүмбөсүндө жайгашкан көп борборлордун 
ичинен тор сымал түзүлүштүн (формациянын) мааниси чоң. Ал өтө чоң жана 
кичине борборлордон туруп, бири-бири менен нерв жипчелери аркылуу 
байланышкан. Бул формация (түзүлүш) өзүнүн нерв жипчелери аркылуу 
борбордук нерв системасынын бардык бөлүктөрүн байланыштырып турат. 
Аралык мээ эки чоң жарым шардын астында жайгашып, М-нин сүмбөсүн чоң 
жарым шарлар менен туташтырат. Ага оң жана сол көрүү дөңчөлөрү кирет. Бул 
дөңчөлөр аркылуу М. кыртышындагы көп сандаган борборлорду карай жана ал 
борборлордон артты көздөй сезгич жана жооп кайтаргыч нерв жипчелери өтөт. 
Аралык М-ге көрүү дөңчөсүнүн алдындагы мээ бөлүктөрү да кирет. М-нин анча 
чоң эмес бул бөлүгүндө кырктан ашык ар түрдүү борборлор бар. Көрүү 
дөңчөсүнүн алдында нерв клеткаларынын чогулган жери гипоталамус деп аталат. 
Анда дене температурасын, зат алмашууну (суу, туз, углевод жана башкалар), кан 
басым жана уйкуну жөнгө салуучу борбор жайгашкан. Түзүлүшү жана 
физиологиялык аткарган милдети боюнча Мээнин бул бөлүгү гипофиз бези 
менен тыгыз байланышкан. Мээ сүмбөсүнүн үстүнөн жана арт жагынан каракуш 
мээ басып турат. 
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Адамдын алдыңкы мээси эки (оң жана сол) чоң жарым шардан турат. М-нин чоң 
жарым шарлары ак жана боз заттан турат. Нерв талчаларынан түзүлгөн ак зат 
жарым шардын ичинде жайгашкан. Ал эми нерв клеткаларынан түзүлгөн боз зат 
жарым шардын үстүндө жайгашып, мээ кыртышын түзөт. М. кыртышынын 
калыңдыгы 2—5 мм. Бул эки жарым шарды узунунан кеткен терең жарака бөлүп 
турат. Эки жарым шар бири-бири менен бир нече млн нерв жипчелеринен турган 
бириктиргич чор денече аркылуу бириктирилген. Бул бириктиргичтеги көп 
сандаган нерв жипчелери аркылуу жарым шарлар бири-бири менен кабарлашып, 
мээнин иши так жана ишенимдүү аткарылат. Жарым шарды каптаган мээ 
кыртышы көп сандаган буткулдарга (жылгаларга) бөлүнгөнсүп турат. Бул 
буткулдар мээ кыртышынын бетин чоңойтот. Алар түрдүү тереңдикте болот. Эң 
терең жылгалар ар бир жарым шарды маңдай, чыкый, эмгек, арткы жана аралча 
бөлүктөрүнө бөлөт. Мээ кыртышында эң көп борборлор орун алган. Алар 
функциялык өзгөчөлүгү, аткарган милдеттерине жараша мээ кыртышынын бел 
гилүү бөлүктөрүндө жайгашат. Мээ кыртышындагы борборлор аркылуу чечим 
кабыл алынып, ар бир аткаруучу органдарга жиберилип турат. Ар бир жарым 
шардын тереңинде (кыртыш алдындагы) топ-топ борборлор жайгашкан. Алар эң 
татаал кыймыл-аракетти уюштурат жана эмоцияга жооп берет. 
Жарым шарлар менен нерв борборлорунун арасында ак заттан турган нерв 
жипчелери бар. Алар борбордук нерв системасына сырттан жана ичтен түрдүү 
кабарларды жеткирип турат. Ал эми мээнин бардык бөлүктөрүнүн ичинде 
алардын карынчасы деп аталган көңдөйлөр бар. Бул карынчалар кан тамыр 
чатыштары бөлүп чыгарган мээ — жүлүн суюктугу менен толгон. Демейде бул 
суюктук мээ жана жүлүндүн жалтырак (кан тамырсыз) катмарынын алдына 
бөлүнүп чыгып, андан ары вена кан тамырына өтүп турат.  
МЭЭ КАБЫКТАРЫ — мээ жана жүлүндү сыртынан каптап турган 
тутумдаштыргыч ткандуу катмар. Ал үч катмардан турат: катуу, желе сымал жана 
кан тамырлуу. Алардын эң ичкисинде артерия жана вена кан тамырлары көп 
болгондуктан кан тамырлуу М. к-ы деп аталат. Бул кабык мээге тыкыс жайгашып, 
анын кобулдарына кирип турат да, кан менен камсыз кылуу, мээ суюктугун 
иштеп чыгаруу кызматын аткарат. Мээнин желе сымал кабыгында кан тамырлар 
болбойт, абдан жука жана назик келет. Мээнин катуу кабыгы калың жана катуу 
болот, оңой менен чоюлбайт. Анын ички бети жылма, жылтырак жана нымдуу 
болот. Бул кабыктан мээни көздөй катуу мүйүзчөлөр ажырайт. Булар мээни 
бөлүмдөргө бөлүп, аны чайкалуудан сактайт. Мээнин катуу кабыгы жүлүн 
тушунда экиге ажырап, сырткы (сөөк алдындагы) жана ички (май клетчаткасы 
менен вена кан тамырлар чиеленишинен турган) көңдөйчөлөрдү түзөт. Мындай 
көңдөйчөлөр мээнин желе сымал кабыгы менен, ошондой эле баш терисинин 
веналары менен байланышта болот. Бул аркылуу мээ суюктугу вена канына 
кошулат, ошондой эле мээнин катуу кабыгынын көңдөйүндөгү вена каны баш 
терисинин сырткы вена тамырларына чыгарылып турат. Мээнин катуу 
кабыгынын өзүнүн вена, артерия кан тамырлары жана нервдери бар. Бул катуу 
кабык мээни куту сымал каптап, аны сырткы күчтүн урунуу таасиринен сактайт. 
Мээнин катуу кабыгы менен баш сөөгүнүн ортосунда бир аз боштук болот. М. к-
нын беттешкен жерлеринде мээ суюктугу менен толгон боштуктар бар. Мээнин 
кан тамырлуу кабыгы менен желе сымал кабыгынын арасындагы боштук бардык 
жеринде бирдей болбостон, кээ бир жеринде кенен келип, мээ суюктугун 
топтоочу көңдөйчөлөрдү түзөт.  
МЭЭНИН ЧАЙКАЛЫШЫ баштын демейде жабык жабыркашынан пайда болот. 
Мында мээ заты бузулбайт, бирок нерв клеткаларынын иштеши убактылуу 
бузулуп, мээнин айрым бөлүктөрүнүн байланышы үзүлөт да, анын 
функциясынын бузулушу байкалат. Мээ чайкалганда адам эстен танат (бир нече 
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секундадан бир канча саатка чейин). Эсине келгенде кускусу келип, жүрөгү 
айланат, башы ооруйт; травманын алдындагы окуя эсинде калбайт. Өңү кубарып 
(же кызарып), тамыры тез-тез кагат, алы кетип, тердеп, уйку басышы мүмкүн. 
Мындай абал 1—2 жумадан кийин акырындык менен жоголот. М. ч-нын 
оордугуна жараша жана тынч режим толук сакталбаса оорулуу алсырап, тез 
чарчайт, башы ооруп, туталанат, эмгекке жөндөмдүүлүгү начарлайт жана 
башкалар Мындай белгилер айлап, ал түгүл жылдап байкалышы мүмкүн. 
Баш жабыркаган учурда (айрыкча эстен танып, куса баштаса) оорулуу сөзсүз 
врачка кайрылууга тийиш. Мээ чайкалганда оорулууну төшөккө жаткырып 
(такыр кыймылдатпай жаткыруу убагын врач аныктайт), башына муздак нерсе 
басуу, кусса башын буруп коюу керек (к.  Баш травмасы). 
 

 

Н 
НАН, НАН АЗЫКТАРЫ — тамактанууда көп керектелүүчү эң маанилүү азык. Адам 
суткасына болжол менен 500—600 г нан жейт. Нан — углеводдун негизги булагы; 
анда В тобундагы витаминдер бар. Организм бир суткада керектөөчү белоктун 
1

3�  ин, калий менен фосфордун 25%ин, темирдин жарымынан көбүн нандан алат. 
Каткан нандын биологиялык жана азыктык баалуулугу төмөндөбөйт, 
тескерисинче бир аз катыган же кургатылган нан сиңимдүү келет. Н-дын аш 
болумдуулугу ундун түрүнө жана сортуна жараша болот, жогорку сорт ундан 
жасалган нан сиңимдүү. Нан бышыруучу өнөр жайлар нан азыктарынын жүздөгөн 
түрүн (булочкаларды, шакек нандарды, кургатылган, ошондой эле диеталык) 
чыгарат. Алар көбүнчө кара буудайдын, буудайдын унунан же алардын 
аралашмасынан жасалат. Диеталык тамактануу үчүн атайын нан жасалат. Диабет 
оорулуулар, семирип кеткендер үчүн углеводу аз нандар даярдалат. Тузсуз нандар 
бөйрөк жана жүрөк-кан тамыр оорусу менен ооругандарга сунуш кылынат. 
Карындын же он эки эли ичегинин жарасында, өнөкөт гастритте жана колитте 
буудайдын 1жана 2-сортунан бышырылган бир аз катыган же кургатылган нан 
сунуш кылынат. Холециститте, өнөкөт гепатитте, боордун циррозунда жана боор 
менен өт жолдорунун иши бузулганда буудайдын 2-сорт унунан, кара буудайдын 
унунан жасалган нан пайдалуу. 
Үй шартында нан 11 —12 саатта катат. Катыбас үчүн аны атайын нан салгычта, 
эмаль мискейде, полиэтилен баштыкта сактоо керек. Нан салынган идишти 
жумасына бир жолу ысык суу менен жууп, кургатуу оң. Нанды караңгы, ным 
жерде, муздаткычта сактоого болбойт, анткени ал ным тартып, көгөрүп кетет. 
НАРИСТЕ БАЛДАР — 4 жумадан 3 жашка чейинки балдар. Бул курак шарттуу 
түрдө эмчектеги (1 жашка чейин) жана 3 жашка чейинки балдар Солуп 
айырмаланат. Бала 1 жаштан өткөндөн баштап күч жагынан гана эмес, акыл-эси 
да кире баштайт, өтө тетик болушат. Бул мезгилде эркек балдар менен кыздар 
бирдей деңгээлде өсүп, өнүгөт. Бир жаштан өткөндөн баштап, алардын салмагы 
жылына 2 — 3 кг, бою 11 —12 см, эки жаштан өткөндө салмагы 2 — 2,5 кг, бою 7— 
8 см өсөт. Н. б-дын териси назик келип, оңой жараланат, ошондуктан таза күтүү 
керек. Скелети кемирчектүү жана ийкемдүү келет. Бала бул мезгилде сөөгүнө күч 
келтирип көп кыймылдайт, ошол себептүү баланын кыймылына көз салуу керек. 
Баланын мебелин жана бут кийимин туура тандоо зарыл. Анын эмгеги (к. 
Эмчектеги бала) 1 —1,5 жаштан кечикпей катууга тийиш. Бир жаштан өткөндө 
баланын 12 сүт тиши жарылып, экиге толгондо 20 тиши чыгат. 2—3 жашка 
караган баланын дем алуу органдары жана жүрөк-кан тамыр системасы андан 
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ары өөрчүп, ишке жөндөмдүүлүгү арта баштайт. Дем алуусу тереңдеп, 
минутасына 28—30 жолу дем алат, тамыры 110 жолу кагат. Баланын тамак 
сиңирүү органдары жетиле элек болот, андыктан анын тамак-ашы чоң 
кишиникинен айырмалануусу тийиш. 
Нерв-психикалык абалы (к. Бала психикасынын өөрчүшү) жана кыймылы да 
өнүгүүнүн үстүндө болот. 1 жаштан тартып бала өзү отуруп-турат, басууга 
аракеттенет; оюнчук менен эркин ойнойт. Көп сөздү түшүнөт. 30— 50 сөздү айта 
алат. Бир жарым жашынан тартып басканы тыңыйт, чуркагысы келет, топту 
кубалап ойнойт, карандаш кармап сүрөт тартууга аракеттенет, кооз сүрөттөрдү 
жакшы көрөт, тааныш буюмдардын, айбанаттардын атын атайт. Кашык кармап 
тамакты өзү ичүүгө, кийинип-чечинүүгө аракеттенет. 2—3 жашта өз алдынча тың 
басат, чуркайт, тепкичтен баса алат. Чоң кишилер менен жакшы сүйлөшөт, анча 
татаал эмес ырды жаттай алат, буюмдун өңүн жана формасын тааныйт. Өтө 
баамчыл болот, айланасындагыларга кызыгып, көп сурайт, сүрөт тартууну 
каалайт. Башка балдар менен чогуу ойногонду жакшы көрөт. 
Тамактануусу. 1ден 3 жашка чейинки баланын ичеги-карыны жакшы даярдалган 
тамакты гана сиңире алат, тамак менен түшкөн оору козгогуч микробдорду жок 
кыла албайт. Туура эмес тамактандырылган бала бул жашында ичеги-карын 
оорулары менен көп ооруйт (к. Диспепсия). Баланын өсүп жаткан организми 
белок, май, углеводдор, витаминдер жана туздар менен жетиштүү камсыз болуусу 
тийиш. Белоктордун жарымы жаныбарлардан алынышы керек (эт, балык, сүт, 
айран, кефир, жумуртка жана башкалар). Майды бала негизинен ак май, 
жумуртканын сарысынан алат. Майды көп берүүдөн баланын тамак сиңирүүсү 
начарлайт, тамак ичкиси келбей, арыктай баштайт. Балыктын майын врачтын 
көрсөтмөсү менен гана берүү керек (к. Итий). Углеводду 3 жашка чейинки бала 
суткасына 70—100 гдай алуусу тийиш. Ундан даярдалган таттуу тамакты көп 
жеген бала тез салмак кошот, бирок бул ден соолукка зыян. Андай балдар 
«борпоң» келип, көп ооруйт. Витаминдер жашылча, жемиштерде, акшактарда, 
боордо жана башкалар азыктарда көп болот. Балага жеңил сиңе турган уйдун, 
тооктун, коёндун кара кесек этин, сүт жана сүт азыктарын, нан, кара күрүч жана 
сулу ботко, ар түрдүү жашылча жана! жемиш, ширелерди берүү керек. 
Жумуртканы жумасына 1 — 2ден ашык берүүгө болбойт, аны көп жегенде айрым 
балдар экссудаттык диатез болот. Ошол себептүү 3 жашка чейинки балага 
шоколад, тооктун күчтүү сорпосун, апельсин жана мандаринди көп берүүгө 
жарабайт. Эттүү тамакты эртең менен, түштө берүү пайдалуу, анткени ал карында 
көпкө кармалып суусатат, баланын уйкусун качырат. Кечки тамакка ботко, сүт 
жана сүт азыктарын берүү жетиштүү. Этке кошуп жашылча берген жакшы. 
Баланы дайыма бир мезгилде тамактандыруу оң, бул шарттуу рефлексти пайда 
кылат. 1,5 жаштан тартып аны 4 маал тамактандыруу керек. Баланы беймаал 
тамактандыруу анын табитин начарлатат. Баланын табитин ачуу үчүн аны таза 
абада көп ойнотуу керек. Тамакты түрдүүлөп, даамдуу бышыруу зарыл. Эгер бала 
тамак ичкиси келбесе аны зордоо жарабайт, кийинки тамакка чейин күтүү оң. 
Баланын өз убагында заңдоосуна көз салуу керек, ич каткандан да анын табити 
начарлайт. Баланы тамак ичүүгө даярдоо да маанилүү: тамак ичүү ордун даярдап, 
колун жууп, мойнуна боркок байлоо керек. 1,5—2 жашар баланы дасторкон 
жайып, идиш ташууга үйрөтүүгө болот. Тамакты чачпай, таза жешке көндүрүү 
зарыл. Баланы коркутуп, ачууланып же алдап тамак жедирүү туура эмес. 
1.5—2 жаштагы балдардын болжолдуу менюсу 
Рацион Өлчөмү (г.) 

Эртең мененки 
тамак 
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Күрүч ботко 200 —250 
Быш так 40  
Сүтгөлгөн чай 150  
Ак нан 25 —30 
Түшкү тамак   
Каймак кошулган 
жашылча сорпо 

100 — 150 

Эт туурагычта 
майдаланган эт 

50 —70 

Эзилген картошка 50 —100 
Жемиш ширеси 100  
Кара нан 10  
Түштөн кийинки 
тамак 

  

Кефир 150 —200 
Печенье 20 —30 
Жашылча 150 — 200 
Кечки тамак   
Сабиз салат 50  
Сүт кесме 150 —200 
Таттуу чай 150  
Эгер табити өтө начарлап кетсе врачка кайрылуу керек. 
Күн тартиби. Кайсы курактагы балдар болбосун күн тартибине көнүүсү зарыл. 
Күн тартиби туура түзүлүп, так сакталганда гана бала тартипке көнөт. Күн 
тартиби баланын жашына, жеке өзгөчөлүгүнө ылайык түзүлүүсү тийиш. Баланы 
бир убакта уктатып көндүрүү керек. Эгер бала караңгы бөлмөдө, жымжырттыкта 
уктап көнсө, болор-болбос добуштан же жарыктан ойгонот. Маалынан эрте же кеч 
уктатса чыргоолонуп, көпкө уктабайт. Бала уктоого өзү даярдануусу — өзү 
чечинип, киймин тыкан жыйнап көнгөнү маанилүү. Баланы уктоого акырындап 
даярдоо (ойнотпой тынчытуу, заара кылдыруу, жуундуруу) керек. Уктатар 
алдында бөлмөнү желдетүү зарыл. Баланы керебетине жаткырып, эркелетип, 
анан бөлмөдөн чыгып кеткен оң. Аны терметип, жомок айтып берүү туура эмес, 
андан баланын мээ кыртышында козголуу пайда болуп, ал көпкө уктай албайт. 
Эгер тынч уктай албаса, чочуса врачка көрсөтүү зарыл. 
Баланы багуу. Баланын бөлмөсү жарык болуп, дайыма желдетилип, 
температурасы 20°тай болгону жакшы. Баланын буюмдарын дайыма таза кармап, 
өз убагында чаңын ным чүпүрөк менен сүртүп туруу керек. Баланын өзүнчө 
керебети болушу тийиш. Анын асты жыгачтан жасалганы дурус, анткени эгер 
керебет ийилчээк болсо бала түз жата албай, омурткасы кыйшайып калуусу 
ыктымал. Баланы кичинесинен эле өзү жуунууга үйрөтүү зарыл. 3 жашынан өзү 
тишин тазалап, оозун чайкаганды үйрөнө алат. Баланы сууга түшүргөн сайын 
башын жууп, тырмактарын дайыма алып туруу керек. 2ге караган баланы 36°тагы 
сууга 8—10 мин., анан 10—20 мин. түшүрүү керек. 1ден 3 жашка чейинки баланы 
жумасына 2— 3 жолу киринтүү сунуш кылынат. 
Дене тарбия. Баланын жашына ылайык тандалган көнүгүүлөр аны күч жагынан 
гана өстүрбөстөн, ден соолугун да чыңдайт, кыймыл-аракетин андан ары 
калыптандырып, жүрөк-кан тамыр системасын жана дем алуу органдарын 
өнүктүрөт. 
Көнүгүү эртең менен тамактангандан 1 —1,5 саат өткөндө жасалып, баланы 
чарчатпагандай жеке өзгөчөлүгүнө ылайык тандалууга тийиш. 1—2 жаштагы 
балдар үчүн 5 —10 мин., 2—3 жаштагылар үчүн 10—15 мин. өткөрүлөт. Ар бир 
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көнүгүүнү 2—6 жолу кайталап, бир орунда басуу, дем алуу көнүгүүлөрүн жасоо 
менен улам тыныгып туруу керек. 
Денени чыңдоо. Бала айлана-чөйрөнүн терс таасирине чыдамкай болушу үчүн 
анын денесин чыңдоо зарыл. Денеси чың балдар түрдүү зыяндуу таасилерге, 
айрыкча ысык-суукка жакшы туруштук берет, жугуштуу оорулар менен аз ооруйт. 
Денени чыңдоонун негизги факторлору болуп күндүн нуру, суу, таза аба 
эсептелет. Баланын денесин чыңдоону анын жашына ылайык, үзбөй жүргүзүп, 
акырындык менен көндүрүү керек. Баштардан мурда врач менен сөзсүз кеңешүү 
зарыл. 
 

 
 Наристе балдар үчүи көнүгүүлөр: 1— жантык тактай менен басуу; 2— 
гимнастика таягын аттап өтүү; 3— чөң кишинин жардамы менен отуруп 
туруу; 4— гимнаетикалык тактада көнүгүү жасоо; 5— чалкадан жаткан 
абалда таяктын жардамы менен өйдө болуп отуруу; 6— гимнастикалык 
тактада чалкадан жатып туруу; 7— гимнастикн таягын өйдө көтөрүү жана 
жерге түшүрүү; 8— жердеги оюнчукка жетүү; 9—тактанын алдынан өтүү; 
10—топту жогору жана алдыга алмак-салмак ыргытуу; 11— буюмдардан 
аттап өтүү. 
 
А б а менен чыңдоонун негизги шарты — баланын бөлмөсүн дайыма жана 
жакшылап желдетүү. Суук мезгилде күнүнө 3 жолу желдетүү, жылуу мезшлде 
терезени же форточкасын дайыма ачык коюу сунуш кылынат. Жыл мезгилине 
жана баланын жашына ылайык аны таза абада сейилдетүүнүн мааниси зор. 
Кичине балдар күнүнө 283 жолу (бардыгы 1 — 3 саат), жайында көбүнчө эшикте 
болуусу зарыл, сыртка уктатуу абдан пайдалуу. Баланын кийими жыл мезгилине 
ылайык болууга тийиш. 
Аба ваннасы — денени аба менен чыңдоонун негизги жолу. Кышында ал жакшы 
желдетилген бөлмөдө (20°тан төмөн эмес температурада) жүргүзүлөт. Бул үчүн 
баланы акырындык менен чечиндирип көндүрөт: адегенде колу-бутун, анан 
белине чейин чечинтет (трусычан жана жеңил бут кийимчен коюу керек). Ар бир 
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3—4 күндө бөлмөнүн температурасын 1°тан төмөндөтүп, 15°ка түшүрөт. 
Жайында 20°тан төмөн эмес температурада сыртта жүрүү максатка ылайык. 
Адегенде 5 мин., анан 1 саатка жеткирүү керек. Аба ваннасын эртең менен саат 
8ден 12ге чейин көлөкөдө өткөрүү жакшы, кыймылдуу оюндар же гимнастика 
менен коштолсо кызыктуу өтөт. Эгер бала үшүп, чыйрыга баштаса дароо 
токтотуп, жылытуу керек. Бардык убакта врач менен кеңешип туруу зарыл. 
Күн ваннасы 2 жашынан баштап, күн алыс эртең мененки тамактануудан кийин 
(саат 11 — 12де) өткөрүлөт. Адегенде 2 мин., кийин 20—30 мин. жеткирүү керек. 
Баланы жылаңачтап, бирок сөзсүз баш кийим, кара көз айнек кийгизүү зарыл. Күн 
ваннасынан кийин баланы көлөкөгө отургузуп, ным чүпүрөк менен сүртүү сунуш 
кылынат. 
Суу менен денени чыңдоо эң оңой процедура болуп саналат. Буга күндөлүк жууну, 
сүртүнүү, бутту жуу жана башкалар кирет. Суунун температурасын адегенде 30°, 
анан 2—3 күндө 1°тан төмөндөтүп, 20°ка (1—2 жашка) же 18°ка (2— 3 жашка) 
түшүрөт. Колго нымдалган кыл торко мээлей кийип же жумшак сүлгү менен 
сүрткөн жакшы. Адегенде баланын бир колун сүртүп, ошол замат териси 
кызарганча кургата аарчыйт, анан экинчи колун, көкүрөгүн, курсагын, далысын 
жана башкалар сүртүү керек. Процедуранын башталышында суунун 
температурасын 34 — 35°, жума сайын акырындап төмөндөтүп, 25—26°ка 
жеткирилет. Андан кийин башка процедурага — чайканууга өтсө болот. Чайкануу 
1,5 жаштан башталат. Аны жайында, ошондой эле кышында да жасоо пайдалуу. 
Жайында сыртта, суунун температурасы адегенде 34—36°, кийин акырындап 
24—28° болот. Адеп сууну моюнуна, анан көкүрөгүнө, капталына, ийинине, кошу 
менен бутуна куят. Башына куюу жарабайт. Андан кийин жумшак сүлгү менен 
этти бир аз кызарганча аарчып кургатат. Кышында бул процедура ванна 
бөлмөсүндө өткөрүлөт. Баланын бутун уйку алдында жуу да пайдалуу. Баланы 
дарыяга, көлгө түшүрүүнү 2 жашынан баштоого болот. Сууга күн ачык кезде, 
абанын температурасы 24—25°, суунун температурасы 22—23° болгондо түшүрүү 
керек; адегенде 2—3 мин„ кийин 5—6 мин. созулушу тийиш.  
НАРКОЗ — атайын дары менен борбордук нерв системасына таасир этүүдөн 
болгон жасалма уйкудагы абал. Мындай уйкуну электр тогу жана гипноз менен 
келтирсе да болот. 
Н-догу адам акыл-эсин жоготот, ооруну сезбейт, булчуң эттери бошоңдойт, 
рефлекстери басаңдайт. Н. убагында ооруу сезиминин жоголушу операция 
жасоого кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. Аны организмге киргизүү жолуна жараша 
дем алуу жолу аркылуу, дем алуу жолунан тышкары берилүүчү жана электр Н-у 
болуп бөлүнөт. Дем алуу жолу аркылуу берилүүчү Н. ингаляциялык наркоз деп 
аталат. Н-дун бул түрүндө адамдын организмине Н-ду пайда кылуучу заттар ар 
түрдүү жолдор менен (жыттатуу же кекиртекке түтүкчө сойлотуу аркылуу) 
өпкөгө киргизилет. Өпкөгө кирүүчү наркоз каражаттары алдын ала бууга 
айландырылып, андан кийин кычкылтек менен бирге аппарат аркылуу 
жыттатылат. 
Дем алуу жолунан тышкары жол менен берилүүчү Н. вена кан тамырына, булчуң 
этке, тери астына, көтөн чучукка куюлат. Азыр булардын ичинен вена кан 
тамырына жана булчуң этке куюу жолдору кеңири колдонулууда. Мындан 
тышкары атайын аппараттын жардамы менен электр тогун баш мээнин кээ бир 
участкаларына таасир этип «электр наркозун» пайда кылууга болот. 
Азыркы кезде Н-дун ингаляциялык жолу менен венага жиберүүнү 
айкалыштырган түрү колдонулат. Адегенде Н. заты венага куюлат, оорулуу 
уктагандан кийин атайын түтүктүн жардамы менен дем алуу жолуна жиберип, 
ингаляциялык жолго өтөт. Азыркы анестезиологиянын жетишкендиктери 
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өпкөгө, жүрөккө, мээнин ири кан тамырларына татаал операцияларды жасоого 
мүмкүндүк берди. 
Наркозго колдонулуучу дары каражаттары. Дем алуу жолу менен берилүүчү Н-
до негизинен төмөнкү заттар колдонулат: Азот кычкылы (ЛГ20) — түссүз, 
жытсыз газ. Жогорку басым астында атайын темир баллондордо суюк түрүндө 
сакталат. Баллонду ачканда газга айланат. Денеге өпкө аркылуу киргизилет. Этил 
эфири—өзгөчө ачуу, дүүлүктүргүч жыттуу, түссүз суюктук. Жакшы күйөт жана 
жарылуу касиетине ээ. Ошондуктан азыркы убакта электр тогу менен иштөөчү 
аппараттар кеңири колдонулууда. Бирок эфир өтө күчтүү болгондуктан аны 
менен эч бир аппаратсыз эле терең Н. берүүгө болот. Н. убагында ооруу сезими 
түк сезилбейт. Фторотан — бул түссүз, жагымдуу жыттуу суюктук. Сырткы 
чөйрөнүн температурасы 0° Сден жогору болсо газга айланат. Мунун таасиринен 
адам тез жана тынч уктайт.  
НАРКОЛЕПСИЯ — капысынан уйку басып кармаган оору. Ал кээ бир жугуштуу 
оорудан (эпидемиялык энцефалит, безгек жана башкалар). баш травмасынан 
пайда болот. Кээде ага мээдеги шишик себепкер, айрым учурда Н. тукум кууйт. 
Уйку басуу анча көп убакытка созулбайт. Суткасына ал бир нече жолу уйкуга шарт 
болбогон учурда деле (тамак ичкенде, сүйлөп жатканда, туруп турганда жана 
башкалар) кармайт. Өзү же акырын тийип койсо эле ойгонуп, андан кийин сергип 
калат. Оорунун экинчи белгиси — булчуңдардын бошоңдошу. Анда түнкү, кээде 
күндүзгү уйкудан кийин киши эс-акылында болсо да кыймылдай албай калат, ал 
учурда абдан коркуп кетет. Оору 1—30 мин. созулат. Кээде галлюцинация 
коштойт. Н. менен жабыркаган ооруларда зат алмашуунун, эндокрин 
системасынын бузулуулары кездешет. Н. менен көбүнчө жаш кезде ооруп, 
улгайган сайын азаят. Оору өнөкөт түрдө өтөт. Дарылоодо анын негизги себебин 
жоюуга көңүл бурулат. Оорулуу кезеги менен эс алууга мүмкүн болгон жумушта 
иштөө керек.  
НАШАТЫРЬ СПИРТИ — аммиактын суудагы 10%түү эритмеси. Кескин жыттуу 
тунук, учма суюктук. Аны менен дем алганда дем алуу жана кан тамырларды, 
кыймылдаткыч борборлорун дүүлүктүрөт. Ошондуктан, аны эстен танууда, 
ичкилик менен ууланганда жыттатат же 100 мл сууга 5—10 тамчы кошуп ичкенге 
болот. Хирургиялык практикада кол жууш үчүн колдонулат. Суюк дары 
майлардын составына да кирет. 
НЕВРАЛГИЯ — дененин бир бөлүгүнүн сыздап катуу оорушу. Ага нервдин, нерв 
түйүндөрүнүн оорусу, омуртканын же нервге жакын жайгашкан ткандар менен 
органдардын жабыркашы, травма, жугуштуу оорулар (грипп жана башкалар), 
үшүп калуу себеп болот. Үч ача желке жана кабырга арасындагы нервдин Н-сы көп 
кездешет. Үч ача нервдин Н-сы айрым оорулардын кабылдоосу же өз алдынча 
оору катары жолугат. Ал кээде тиш чыгып жатканда, тишти жулганда түбү калып 
калып сезгенгенде, ичке каналчалар жана тешикчелерден өткөн нерв 
тамырчаларын сөөк өсүп кыскандан пайда болот. Кулак, мурун көңдөйчөлөрүнө 
суук тийип, ириңдешинде, тиш, көз сезгенгенде да Н. болот. Оору капысынан 
башталып, бир нече минутадан бир нече саатка созулат. Оору башталар алдында 
беттин бир жери кычышып, кумурска жөргөлөп жүргөндөй сезилет, акырындап 
чыдатпай катуу ооруйт. Н. бир аз эле суукка урунса, оозду ачса, тамак чайнаса, 
жөтөлсө жана башкалар кайталап кармашы мүмкүн. Желке Н-сы көбүнчө моюн-
омурткасына суук тийүүдөн, желке бир нерсеге урунуудан болот. Кабырга 
арасындагы Н. аз кездешет, бирок аны жүрөк, өпкө, плевранын оорусунан 
айырмалоо зарыл. Н. курчалма лишай оорусунун (к. Учук) алгачкы белгилерине да 
окшоп кетет. Ошондуктан кабырганын арасы ооруса врачка кайрылуу керек. 
Дарылоону врач гана жүргүзүүгө тийиш. Н-нын алдын алуу үчүн денени чыңдоо 
маанилүү. 
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НЕВРАСТЕНИЯ (астениялык невроз) — невроздордун бир түрү. Ага нерв 
системасынын иши начарлап, чын тийбестик, ачуулуулук, тез чарчоо, алсыздык 
мүнөздүү. Н-га нерв системасынын өтө чарчашы, психикалык трамва чала уктоо 
(уйкусу канбоо), көп иштөө, кофе, чай, ичкиликти ашкере ичүү жана башкалар 
себеп болот. Ошондой эле көп жылы эс албай иштөө жана башкалар Н-га алып 
келет. Оорулуу майда-чүйдөгө эле жини келип, коркуп, чочуйт. Киши өзүн өзү 
кармай албай урушчаак, таарынчаак болуп, айланасындагыларды жактырбай, 
көңүлү чөгөт. Уйкусу качып, бир аз эле кыбыр-сыбырга ойгонуп, аз уктайт; 
ыйлаак, коркок болуп, чыр-чатакты көтөрө албайт, кыйынчылыктарга 
жолукканда өзүн жоготот. Эмгекке жөндөмү төмөндөп, өз ишине кызыкпай, акыл-
эси начарлайт. Эс алуудан кийин да күчү калыбына келбейт; башы ооруп, тез 
чарчайт. Жумушта өзүн карманганы менен үйүнө келгенде жакындарына 
каарданып, майда-чүйдөгө эле чатак чыгара берет. Эч нерсеге сүйүнбөйт, өтө 
сезгич келип, телевизорду да көргүсү келбей, катуу сүйлөгөндү, балдарынын 
кылык-жоруктарын да сүйбөйт. Көп учурда териси кычышат, кийген киймин да 
жактырбайт. Жакындары менен байланышкысы келбейт, обочолонуп, келечеги 
жөнүндө санааркайт. Оорулуу жыныстык турмушка да кызыкпайт. Тамакка 
табити тартпай, ич катыйт же өтөт. Вегетатив нерв ситемасында да өзгөрүүлөр 
(тердөө, кызаруу, бозоруу, жүрөктүн тез кагышы жана башкалар) байкалат. Эгер 
оорулуу өз убагында дарыланбаса жогоруда айтылган белгилер күчөйт. 
Н-ны өтө чарчоодон айырмалоо керек'. Ал болсо бир аз эс алгандан кийин тарап 
кетет. Н-га астениялык абалдар окшош келет. Алар ууланууда, жугуштуу 
ооруларда, травмада, гипертония оорусунда, атеросклероздо пайда болуп, бир аз 
эле эмоциялык же кара күч келсе жүрөк тез кагып, алы кетип, тердеп, башы 
айланат жана башкалар Мындай кишилер жакшы эле эмгектенет, бирок кошумча 
күч келсе көтөрө албай, астениялык симптомдор байкалат. 
Н. менен астениялык абалдардын башталышында эмгек менен эс алуу режимин 
туура түзүү, спортко катышуу, суу процедураларын кабыл алуу, өз убагында 
витаминдерге бай тамак менен жакшы тамактануу, үй-бүлөдө жана кызматта 
жакшы шарт түзүү тез эле эмгекке жарамдуулукка алып келет. Оору күчөгөндө 
бул чаралар жетишсиз. Ал үчүн көпкө созулган дарылоо жүргүзүлөт жана анын 
натыйжасы үйдөгү шарттарга, жакындарынын оорулууга туура мамиле 
кылганына жараша болот. Режимди туура колдонуп, өз убагында уктоо маанилүү. 
Н. менен жабыркагандар дене тарбия көнүгүүлөрүн жасайт, аны гипноз, 
психотерапия жана сеп алдыруучу дарылар менен дарылайт. 
Н-ны алдын алууда эмгек менен эс алууну айкалыштыруу зарыл.  
НЕВРИТ — четки нервдердин сезгенүү оорусу (к. Четки нерв системасы). Ага 
ичкилик, сымап, коргошун, мышъяк менен уулануу, жугуштуу оорулар, 
авитаминоздор, кант диабети, травма себеп болот. Завод, фабрикаларда жана кен 
чыккан жерден сымап, коргошун, мышъяк менен иштегендер гигиена режимин 
туура колдонбогондуктан Н-ке учурайт. 
Н-те нерв жайгашкан жер сыздап ооруп, булчуңдар атрофияга учурайт, нервдин 
сезгичтиги өзгөрүп, жабыркаган мүчө ийне менен сайгыласа да, жылуу же муздак 
нерсени сезбей калат. Ошондой эле кол, бут муздап, чымырап уктап калышы 
мүмкүн. Кээде оорулуунун буту-колу ооруп шалга айланат. Н-тин кээ бир түрүндө 
оорулуунун мүчөлөрү шишимик тартып, көгөргөнсүп, муздап, жараланып кетет. 
Көбүнчө бет, чыканак, билек, угуу нервдеринин Н-и кездешет. Бет нервинин Н-и 
суукка учуроо, ортоңку кулактын сезгенүүсү (к. Отит) жана башкалар менен 
байланыштуу. Анда беттин бир жагы шал болуп, ал жактагы маңдай тери 
бырышпайт, көз жабылбай калат; оорулууга катуу тиштенүү, кабагын түйүү, 
ууртун чулчуйтуу кыйын. Жабыркаган жагындагы ооз кычыгынан суюк тамак 
куюлат; көп учурда кулактын айланасы ооруйт. 
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Угуу нервинин Н-и зат алмашуунун бузулушунда нервге кан жетишсиз келгенде, 
мисалы, атеросклероздо жана башкалар пайда болот. Анда кулактын ичи 
шуулдап, угуу начарлайт. Чыканак, билек жана билектин ортоңку нервинин Н-
инде манжалар, колдун кыймылдары бузулуп, сезгичтиги начарлайт, кол 
булчуңдары ичкерет. 
Дарылоону врач гана жүргүзүп, оорунун негизги себебине жараша, ооруну 
басаңдатуу жана жабыркаган нервдин функциясын калыбына келтирүү үчүн 
аракет жасалат. Дарыланууну эрте жүргүзүү керек. Айыктыруучу гимнастика, 
физиотерапиялык процедуралар кеңири колдонулат. 
Н-ти алдын алуу үчүн эмгек гигиенасын сактоо, ошондой эле суукка учурабоо, 
травмага чалдыкпоо, ооруганда өз убагында врачка кайрылуу, ичкиликтен баш 
тартуу зарыл. Диабет менен жабыркагандар диспансерлик кароодон системалуу 
түрдө өтүп турушу керек. 
НЕВРОЗДОР — нерв системасынын функциясынын бузулушу менен мүнөздөлгөн 
оорулар. Ал өтө көп кезигүүчү оору. Азыр Н-дун ар кандай түрлөрү белгилүү, 
мисалы, неврастения, истерия жана жадатма абал. Булар жогорку нерв ишине 
психикалык травманын таасиринен болот. Ага үй-бүлөдөгү чыр-чатак, кемсинтүү, 
жумуштагы келишпестик, өтө чарчоо жана башкалар себеп болот, ошондой эле 
көбүнчө нерв системасы начар, денеси чың эмес, ар кандай оору менен 
ооругандар, тамактануу, эмгек, эс алуу режимин бузгандар Н-го тез чалдыгат. 
Баланы туура эмес тарбиялоо, анын кызыкчылыгын эске албай, жөндөн-жөн 
жемелөө анын өзүнө ишенчилигин кетирет. Же тескерисинче аны өтө эркелетип, 
ою менен болуп, өтө мактап, анын бардык талабын орундатып, көкөлөтүү да 
баланын психикасын бузат. Мындай балдар чоңойгондо турмуштун 
кыйынчылыгына чыдамсыз келишет. Баланы өтө катуу кармоо же өтө камкордук 
көрүү да мүнөзүнүн калыптанышына терс таасирин тийгизет. Айрым кишилер ар 
кандай кырдаалда Н-го окшош абалда болушат, мисалы, маанилүү бир окуя 
алдында тынчы кетиц, жүрөгү тез согуп, тердеп, денеси чымырайт жана өңү 
кубарат. Бул белгилер дени соо кишиде окуя болгондон кийин өтүп кетет. Ал эми 
Н. менен ооруган кишиде мындай белгилер узакка чейин байкалат. 
Н. менен ооругандар психикалык оорулардан айырмаланып, өзүнүн кылык 
жоругун башкара алат жана айланасындагы окуяларды туура баамдайт. Н-до 
оорулуунун алы кетип, урушчаак болуп, уйкусу бузулуп, башы ооруйт жана 
көңүлү чөгөт. Н-до көбүнчө органдарды жөнгө салуунун бузулушунан анын 
функциясы начарлайт, мисалы, жүрөктүн тез согушу жана оорушу миокарддын 
инфарктынын белгисине, карындын спазмы жана оорушу рак оорусунун 
белгилерине окшоп сезилет. Ошондуктан мындай оорулуулар абдан коркуп, улам 
бир врачка кайрылат. Оорулуу психотерапевт, психиатр жана невропатологго 
кайрылып, убагында дарыланышы керек. Н-дун кээ бир түрүндө оорулуунун 
тынчы кетип, курулай шектенип, ыргылжың тартып, тарынчаак жана эмоциялык 
туруксуз болуп кетет. Мындай өзгөрүүлөрдү калыбына келтирүү көп убакыт, 
аракет, чыдамкайлыкты талап кылат. Н-ду психотерапиялык жол менен 
дарылайт. Айыктыруучу физкультура, массаж, ар кандай тынчтандыруучу ванна, 
курортто дарылануу сунуш кылынат. Н-ду алдын алууда баарынан мурда 
психиканы жабыркатуучу таасирди токтотуу, үйдө жана жумушта жагымдуу 
психикалык шарт түзүү, аракечтик жана тамеки чегүү сыяктуу жаман адатты 
таштоо, эмгек жана эс алуу режимин туура сактоо керек. 
Организмди чыңдоонун, туура тарбия берүүнүр мааниси чоң.  
НЕВРОПАТОЛОГ — нерв системасынын ооруларына диагноз коюу, аны дарылоо, 
алдын алуу боюнча атайын даярдалган адис-врач. 
НЕВРОПАТОЛОГИЯ — медицинанын нерв системасынын ооруларынын өөрчүү 
себептерин изилдеп, аларды диагноздоо, дарылоо жана алдын алуу жолдорун 
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иштеп чыгуучу тармагы. Бул оорулардын хирургиялык жол менен дарылоо 
методдору — нейрохирургия; психикалык ооруларды психиатрия изилдейт. Н-
нын терапиялык негизин нерв системасынын түзүлүшүн, функциясын изилдөөчү 
неврология түзөт. Азыркы Н-нын максаты — мээ менен жүлүндөгү кан айлануу 
системасынын начарлашынын негизги себептерин терең изилдөө, алдын ала чара 
көрүү. 
НЕЙРО-ГУМОРДУК ЖӨНГӨ САЛУУ — организмдин ткань, орган жана 
системаларындагы физиологиялык процесстерди нерв система жана гумордук 
факторлордун (кан, лимфа ткань суюктугундагы биологиялык активдүү заттар, 
гормондор, медиаторлор жана башкалар) таасири менен башкаруу. Алар бири-
бири менен тыгыз байланышта болуп, организмдин ички чөйрөсүнүн 
туруктуулугун (гомеостазын) сактоодо жана тиричиликтин өзгөрүлүп турган 
шартына көндүрүүдө маанилүү роль ойнойт.  
Нерв системасы менен өтүүчү козголуунун ылдамдыгы организмдин кайсы 
болбосун бөлүктөрүнүн бири-бири менен катышуусун тезинен камсыз кылат. 
Бирок нерв козголуусу бат эле өчөт да, ал өз алдынча көп убакыт жөнгө салуу 
таасирин бере албайт. Аны нерв жана гумордук процесстер бири-бири менен 
байланышта болгондуктан гана камсыз кылат. Нерв импульсунун негизинде 
пайда болуучу медиаторлор сезгич нервдердин учуна таасир этип, рефлекс догосу 
аркылуу мээ менен жүлүнгө информация берип, натыйжада нерв импульсу 
борбордук нерв системасынан иштөөчү органдарга келет. Мээ менен жүлүндүн 
иштеши аларга келген сигналдарга жараша гана жүрбөстөн, ал зат алмашуу, нерв 
клетканын ткань суюктугунун химиялык, физикалык-химиялык жана 
биологиялык касиеттери менен байланыштуу. Мисалы, көмүр кычкыл газы дем 
алуу борборун дүүлүктүргөндө синапстарда медиаторлор (ацетилхолин, 
норадреналин жана башкалар) бөлүнүп чыгат. Алар канга өтүп, түрдүү 
функцияларды гумордук башкарууда катышат жана алар нейрошрмондор деп 
эсептелет. Биологиялык активдүү заттардын пайда болушу жана алардын 
таасири шарттуу рефлекстер аркылуу ишке ашат. Мээ кыртышында пайда болгон 
козголуу гипоталамустагы борборлорго өтөт. Анда нерв сигналдардын таасири 
менен норадреналин чыгып, ал ретикул формациясынын сезгич структураларына 
таасир этип, симпат нерв системасынын борбордук жана четки бөлүктөрүндө 
козголуу пайда болууга түрткү берет. Симпат нервдер менен келген импульсуар 
бөйрөк үстүндөгү бездердин мээ кыртышында адреналиндин чыгуусун күчөтөт. 
Бул кан менен гипоталамуска жетип, гипофизде адренокортикотроп гормону 
(АКТГ) синтезделет. АКТГнын канга чыгышы бөйрөк үстүндөгү бездердин 
кыртышында кортикостероид гормондорунун пайда болушуна негизги шарт 
болуп, гормон организмдеги көп нерв жана гумордук реакцияларын пайда кылып, 
организмдердин стресске ыңгайланышында активдүү катышат.  
НЕЙРОДЕРМИТ — теринин нерв-аллергиялык оорусу; тери өтө кычышат, 
кийинчерээк өзгөрөт, анын себептери аныктала элек. Нерв системасынын, ички 
бездердин, зат алмашуунун бузулушу, тукум куума ооруга жакындык, карын 
оорулары чоң роль ойнойт. Н-тин таралган (диффузиялык) жана чектелген эки 
түрү бар. Таралган Н. көбүнчө жаш балдарда (2—5 жаштагы) көп кездешет. Буга 
балдардын экзема, диатез менен оорушу түрткү болот. Көбүнчө бут-колдун 
салаасы, тизе муундары жана билектин ички бети, моюндун териси кызгылт 
күрөң тартат, кээде денеде да болушу мүмкүн. Көп тырмангандан теринин ошол 
жери бара-бара калыңдап, теринин сызыктары ачык-айкын көрүнө баштайт. 
Түнкүсүн катуу кычышат, кээде майда ириңдүү жаралар пайда болот (к. Теринин 
ириңдүү жаралары). Бет, айрыкча ооздун тегереги, көздүн айланасы кызарып, 
какачтар пайда болуп, эриндердин кычыгында кабырчыктар, кабыктар көбөйөт 
(к. Хейлит). Бала ачуулуу болуп, бат чарчайт, уйкусу качып, тамакка табити 

 
www.bizdin.kg

497



тартпайт. Чектелген Н. менен көбүнчө чоң кишилер ооруйт. Адегенде моюн, 
тизеде, балтыр жана жыныс органдарынын тегерегинде жаралар пайда болуп 
кычышат. Жабыркаган теринин орто жери катуу болуп, кара түскө келет, теринин 
издери даана билинип, пигменттик тактар көбөйөт, жаранын тегерегинде майда, 
ар кайсы жерде жылтыраган катуу түйүнчөлөр пайда болот. Оору кайгырганда, 
өтө чарчаганда, кээ бир тамактарды (апельсин, кулпунай, жумуртка, бал, шоколад 
жана башкалар) жегенде, алкоголь ичкиликтерин ичкенде кармайт. Оору жай 
айларында басаңдайт. 
Оорунун белгилери билинери менен врачка көрүнүп, дайыма анын көзөмөлүндө 
болуу керек. Дарылоо врачтын байкоосунда жүргүзүлөт. Оорулууга жашылча-
жемиш, сүт тамактары сунуш кылынат. Туура тамактануу, өз убагында эс алуу бул 
ооруну дарылоодо маанилүү. Сейилдөө, врачтын сунушу боюнча крахмал, ит 
уйгак тундурмасы менен ванна (37°) кабыл алуу пайдалуу. Синтездик кездемеден, 
жүндөн жасалган кийим кийүүгө болбойт. Тырмакты, айрыкча балдардын 
тырмагын өз убагында алып туруу керек. Курортто дарылануу врачтын уруксаты 
менен гана жүргүзүлүүгө тийиш. Туура тамактануу, көрсөтүлгөн эрежелерди так 
аткаруу, денени чыңоо жана өнөкөт ооруларды дарылоо, жакпаган тамактарды 
ичпөө, тиричиликте аллергия пайда кылуучу заттардан сактануу бул ооруну 
алдын алууда негизги чара болуп эсептелет. 
НЕЙРОЛЕПТИК ДАРЫЛАР — аң-сезимди бузбай, борбордук нерв системасынын 
функңиясын басаңдатуучу жана психоздордогу жөөлүү, галлюцинация жана 
башкалар симптомдорду жоготуучу же азайтуучу дары заттар. 
НЕЙРОН (неврон, нерв клеткасы) — нерв тканынын негизин түзүүчү бөлүкчө. Н-
дун денеси жана цитоплазмалык урчуктары (талчалары) болот. Н-дун денесинин 
цитоплазмасында (невроплазмасы) ядросу, 1 же 3 ядрочосу, Гольджи аппараты, 
митохондрийлер, ошондой эле нерв клеткасына мүнөздүү структуралар 
жайгашкан. Н-дун бир талчасы башкаларынан узун келип, анын учу чачыланып 
турат. Бул узун талчасы аксон деп аталат. Аксон Н-дун денесинен нерв 
импульстарын четки эфферент нерв учтарына берет. Н-дун денесинен бир же бир 
нече бутакташкан кыска талчалар тарайт. Булар дендриттер деп аталат. Бир 
нейрондун дендриттери 2000—3000 нерв клеткаларын байланыштырат. Булар 
аркылуу дүүлүгүү сезими Н-дун денесине келет. Н-дун дене формасы жана 
талчаларынын саны ар түрдүү. Булар чогулуп мээ менен жүлүндүн боз затын 
түзөт. Ал эми Н-дун аксондору (узун талчалары) мээ менен жүлүндүн ак затын 
түзөт. Н. борбордук нерв системасынан тышкары нерв түйүндөрүндө да 
жайгашкан. Кээ бир Н-дун узун талчалары топтошуп чогулуп, нейроглия 
клеткасынан турган атайын кабык менен нерв талчаларын түзүп, борбордук нерв 
системасынан чыгат. Андан алыстаган сайын ири нерв талчалары улам ичке нерв 
талчаларына тармактанып, бүткүл денени жана бардык органдарды аралайт. Н-
дор бири-бири менен байланышта болот. Мындай байланыштар синапс деп 
аталат. Н. борборго ташыгыч (сезгич), кабыл алгыч жана борбордон ташыгыч 
(кыймылдаткыч) болуп айырмаланат. Бул үч тектүү Н-дор жана борбордук нерв 
системасы аркылуу организмдин ар кандай дүүлүктүрүүлөргө жооп кайтаруу 
реакциялары, башкача айтканда рефлекстер ишке ашырылат. Териде сезгич Н-
дун узун талчаларынын (аксондордун) учтары тармакташып, рецепторлорду 
түзөт. Рецепторлор дүүлүгүү сезимин кабыл алат. Механикалык, химиялык, 
электрдик жана башкалар дүүлүктүргүчтөр таасир кылганда рецепторлордо 
туюнуу пайда болот. Организмде бул туюнуу сезгич талчалары аркылуу Н-дун 
денесине өткөрүлөт. Борбордук нерв системасындагы туюнуу кыймылдаткыч 
(борбордон ташыгыч) Н-го берилет. Булар аркылуу туюнуу борбордук нерв 
системасынан органдарга жиберилет.  
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НЕЙРОХИРУРГИЯ — медицинанын нерв системасынын жабыркашын, ооруларын 
изилдөөчү жана аларды дарылоонун хирургиялык методдорун иштеп чыгуучу 
бөлүгү. Н-нын нейроонкология (нерв системасынын шишиктерин), 
нейротравматология (нерв системасынын травмасын), кан тамыр патологиясы 
(мээнин кан тамырларынын жабыркашын), сезгенүү жана ириңдөө процесстери, 
анын кесепетин, нерв системасынын тубаса ооруларын жана башкалар изилдөөчү 
тармактары бар. Н. өз алдынча илим катары 20-кылымдын башында 
калыптанган. Н. физика, электроника, кибернетика, радиология жана башкалар 
илимдердин жетишкендиктерин колдонуп, мээ шишиктерин, баш оор 
травмаларын, талманы дарылоодо ролу чоң. 
НЕКРОЗ — тирүү организмдин айрым бөлүгүнүн, ткань же клеткаларынын өлүшү 
(жансызданышы). Н-дун пайда болушуна механикалык, физикалык (травма, үшүк 
алуу, күйүк), химиялык (кислота, жегич) таасирлер, кан менен жабдуунун 
бузулушу, кээде нервдештирүүнүн бузулушу жана башкалар себеп болот. Н-до 
клетка жана клетка аралык заттарда мүнөздүү өзгөрүүлөр болот. Клетканын ядро 
жана цитоплазмасы бүрүшөт, клетка мембранасынын өткөргүчтүгү күчөп, осмос 
тең салмактуулугу өзгөрөт, гидролиз ферменттеринин активдүүлүгү жогорулап, 
клетка эрийт. Н-го учураган ткань ажырап түшөт, ириңдеп, эрийт же туташтырма 
ткань өсөт. Н. болгон органдын структуралык элементинин бузулушу жана 
уулануусуна жараша функциясы начарлайт, к. ошондой эле Гангрена. 
НЕРВДЕР — мээ менен нерв түйүндөрүн, денени орган жана ткандар менен 
байланыштыруучу (иннервацияланган) нерв тканынан турган талчалар. Ал 
кыймылдаткыч (борбордон качуучу) жана сезгич (борборго умтулуучу) Н-ге 
бөлүнөт. Айрым Н. борборго умтулуучу жана борбордон качуучу нейрондордун 
учтарынан турат. Булар аралаш Н. деп аталат. Организмдеги бүт нервдердин 
жалпы тобу четки нерв системасын түзөт. Булчуңдар, муундар жана тери менен 
борбордук нерв системасын байланыштырып турган нервдер — четки, ал эми 
жүрөктүн булчуңдарын, дем алуу жана дем чыгарууну, бездердин ишин 
башкаруучу нервдер вегетатив нервдери деп аталат. Ар бир нерв талчалары жука 
туташтырма ткань кабыкча — эндоневрит менен курчалган. Ал талчалардын тобу 
нерв боочосун түзүп, ал боочолор периневрит менен капталган. Кишинин 
мээсинен 12 жуп, жүлүндөн 31 жуп Н. чыгат. Алардын ар бир жубу дененин 
белгилүү бөлүгүн нервдештирет, к. Баш мээ нервдери, Жүлүн нервдери. 
НЕРВ ООРУЛАРЫ — нерв системасынын жабыркашы. Оорунун пайда болушуна 
жугуштуу оорулар (менингит, полиомиелит, энцефалит), мээ кан тамырларынын 
атеросклерозу, гипертония жана башкалар оорулар, аракечтик, нерв 
системасынын кырсыкка чалдыгышы, шишиктери себеп болот. Ошондой эле нерв 
системасынын тукум куума өзгөчөлүгү да чоң мааниге ээ. Улгайган адамдарда 
нерв системасын жабдыган кан тамырдын жашка жараша өзгөрүшү да Н. о-на 
түрткү болот. Н. ошондой органикалык жана функциялык болуп айырмаланат. 
Органикалык Н. о-да нерв системасынын структурасы өзгөрөт. Функциялык Н. 
ошондой чарчап-чаалыгуудан, өтө кайгыруудан болот (к. Невроздор). 
Дарылоо оорунун себебине жана жабыркоонун мүнөзүнө жараша жүргүзүлөт. 
Н. о-н алдын алууда организмге инфекциянын киришинен, уулануудан (өзгөчө 
наркотик менен алкоголдон), кырсыктан сак болуу, баланы кичинесинен туура 
тарбиялоо, организмди чыңдоо, спорт менен такай машыгуу, туура тамактанып, 
эмгек менен эс алууну айкалыштыруу мааниге ээ.  
НЕРВ СИСТЕМАСЫ — эң эле ар түрдүү милдеттерди аткаруучу татаал 
системалардын тобунан турган организмди башкарып, аны тартипке салуучу 
татаал түзүлүштөгү система. Н. с-нын эң негизги милдеттеринин бири — 
организм менен сырткы чөйрөнү тыгыз байланыштыруу. Ал түрдүү сезүү 
органдарынын жардамы менен териде, ички органдарда, булчуңдарда жайгашкан 
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сезгич нерв талчалары аркылуу организмдин ички жана сырткы чөйрөсүнөн 
тынымсыз кабарларды алып, дүүлүктүргүчтөргө жараша ага жооп кайтарат. Н. с. 
организмдин бардык системаларын бириктирип тартипке салып турат. 
Н. с. борбордук нерв системасы (мээ, жулүн) жана четки нерв системасы (нервдер, 
нерв түйүндөрү, нерв чатыштары, нерв талчалары) болуп экиге бөлүнөт. 
Булардын баары негизинен нерв тканынан турат да, алар үчүн мүнөздүү болгон 
козголгучтук (дүүлүгүчтүк) жана өткөргүчтүк милдетин аткарат. 
НЕРВ ТАЛЧАЛАРЫ — нерв импульсун өткөрүүчү нерв клеткаларынын 
өсүндүлөрү жана кабыкчалары. Н. т-нын сырткы кабыкчалары (нейролеммо) 
нейролеммоциттер (шванн) клеткаларынан турат. Н. т. кабыгынын түзүлүшү 
боюнча миелиндүү жана миелинсиз болуп экиге бөлүнөт. Миелинсиз Н. т-нын 
сыртында леммоциттер бири бирине тыгыз жайгашып, бир катар 
протоплазмадан турат. 
Ал эми миелиндүү Н. т-нын сыртындагы кабык калың болот да, анын ички 
бетинде миелин бар. Миелиндүү талчалардын узуну боюнча туруктуу аралыкта 
туурасынан кеткен агыш сызык жана ичкерип кеткен жерлери талчаны 
бөлүктөргө бөлүп турат. Агыш сызык миелин чийиндери деп, ал эми ичкерген 
жери Н. т-нын түйүнү же Ранвье курчоосу деп аталат. Алар леммоциттердин бири-
бири менен чектешип турган жерине туура келет. Н. т. нерв учундагы аппараттар 
(рецепторлор, эффекторлор, синапстар) менен бүтөт. 
НЕРВ ТКАНЫ — дүүлүгүүлөрдү кабыл алып, аны импульс түрүндө башка 
ткандарга өткөрүүчү ткандар; нерв системасынын негизги структуралык бөлүгүн 
түзөт. Н. т. нерв клеткалары — нейрондордон (негизги кызматты аткаруучу) жана 
жардамчы клеткалар — нейроглиядан турат. 
НЕФРИТ — бөйрөктүн сезгениши. Бөйрөк түймөкчөлөрү менен кошо чел 
ткандарынын кобулдары (бош жери), майда кан тамырлары сезгенет. Мында бир 
учурда эки бөйрөктүн тең түймөкчөлөрү, майда кан тамырлары аллергия түрүндө 
сезгениши мүмкүн. Көпчүлүк учурда өпкөнүн сезгенишинен, тамак, кулактын 
ириңдүү ооруларынан, дем алуу органдарынын сезгенишинен кийин кабылдоо 
катары микроб, вирустар кан аркылуу бөйрөккө келип аны сезгендирет. Ошондой 
эле суукка урунуу да Н-ке түрткү берет. Н. кызыл жүгүрүк, түрдүү жүрөк 
ооруларынан (сепсистик эндокардитте канда ириңдин болушу менен жүрөктүн 
ички бетинин сезгениши) кийин, ошондой эле тукум куума болушу да мүмкүн. Н. 
кээде бөйрөктү толугу менен сезгендирсе, кээде айрым гана бөлүктөрүн дартка 
чалдыктырат. Н. катуу кармаган жана өнөкөт өтүшү мүмкүн. Катуу кармаган Н-
тин негизги белгилери: дене шишип, кан басымы жогорулайт (бөйрөк 
гипертониясы), бел-бөйрөк тушу ооруп, зааранын составы өзгөрөт (белок, 
эритроцит, цилиндр элементтери көбөйөт), акырындык менен бөйрөк иши 
бузулат. Көпчүлүк учурда билинбей жүрө берип, текшерүүдө гана билинет. Катуу 
кармаган Н-ти ооруканада дарылайт. Өзүн-өзү дарылоо туура эмес. Оорулуу врач 
көрсөткөн диета жана режимди бузбоо керек. Бул катуу кармаган Н-ти туура 
дарылоого мүмкүндүк берип, оорунун өнөкөт түрүнө өтүшүн алдын алат. Катуу 
кармаган Н-тен кийин өтө чарчап, суукка урунуудан сак болуу зарыл. Н. менен 
жаш балдардан тартып (айрыкча 7—10 жаш) 20—40 жашка чейинкилер 
ооругандыктан (75—85%ке чейин) мүмкүн болушунча алдын алуу зарыл. Жаш 
балдарда көп кезигүүчү сасык тумоо, грипп, бронхит, кептөөр, суу чечектен кийин 
зааранын анализин текшерип, врачтын кароосунда болуу, врачтан уруксатсыз 
аспирин, аналгин, антибиотиктер жана башкалар дарыларды узакка ичүүгө 
болбойт. Балдардын тиш, тамак ооруларын убагында дарылоо, бут кийимин 
кургак кармоо, спорт көнүгүүлөрүнө катыштырып, денесин чыңдоо зарыл. 
Организмдеги ириңдүү ооруларды өз убагында дарылоо, түрдүү уу заттардан 
этият болуу, васкулит, коллагеноз, кызыл жүгүрүк (эндокардит) дарттарын 
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дарылоодо зааранын анализин текшерип туруу, боюнда бар учурда жана 
төрөттөн кийин суукка урунбоого, түрдүү кабылдоодон сактанууга аракеттенүү 
керек. Өнөкөт Н. кайра-кайра кармап турат. Оору кармаганда катуу кармаган Н-
тин белгилери байкалат. Өнөкөт Н. менен ооругандар диспансердик каттоодо 
болуп к. Диспансерлөө, врач көзөмөлдөйт. Тонзиллит, фарингит ооруларын 
күчөтпөй өз убагында дарылоо маанилүү. Өнөкөт Н. менен ооруган киши врач 
сунуш кылган режимди туура сактап, жугуштуу оорулууларга жолукпай, суукка 
урунбай, өтө оор кара жумуш иштөөгө болбойт. Өнөкөт Н. менен ооругандарга 
кургак жана жылуу климатта болуу сунуш кылынат. Оорулуунун абалы 
жакшырганда Ошондой Азия жана Түштүк Крымдагы курортторго жиберсе болот. 
Эгерде оорулуу убагында врачка кайрылбай, дарылоо кеч башталса, ал врач 
сунуш кылган дарылоо, диета жана режимди туура сактабаса бөйрөк иши 
начарлап, организмде белок алмашуунун уу заттары чогулат (к. Уремия). Мурда Н. 
менен ооругандар уремиядан өлүмгө учураган. Медицинанын 
жетишкендиктеринин бири — “жасалма бөйрөк” аппаратын жасоо. Ал аппарат 
менен организмден уу заттарды чыгарат, ошондой эле суу-электролит балансын 
жана кислота-жегич тең салмактуулугун сактайт. «Жасалма бөйрөк» аппараты 
бөйрөктүн функциясын убактылуу аткарып, гомеостазды жана негизги 
физиологиялык функциялардын туруктуулугун сактап турат.  
НЕФРОЛОГИЯ — медицинанын бөйрөктүн түзүлүшүн, функцияларын, анын 
ооруларынын пайда болуу себептерин, өөрчүү механизмдерин изилдөөчү жана ал 
ооруларды дарылоо, алдын алуу методдорун иштеп чыгуучу бөлүгү. Н. 
проблемаларын изилдөө клиницист, морфолог, физиолог, радиолог жана 
башкалар адистер менен бирдикте жүргүзүлөт. Ал урология жана 
трансплантациялык хирургия менен тыгыз байланышта. Н. 20-кылымдын 2-
жарымында бир топ ийгиликтерге жетишкен. Гемодиализ, бөйрөктү алмаштыруу, 
диета менен дарылоо методдору бөйрөк ишинин начарлашында адам өмүрүн 
сактап калуунун бирден бир жолу болуп эсептелет. 
НИКЕ — аял менен эркектин жеке, ошондой эле мүлктүк мамилесин бекемдөөчү 
жана үй-бүлө куруу максатын көздөөчү, тарыхый шартталган жана коом 
жактырган биримдиги. Революцияга чейин кыргыздарда молдо Н. кыйган. 
Социалисттик коомдо Н. аял менен эркек бири-бирин сүйүп, урматтоонун 
негизинде каалаган адамы менен баш кошуп жашоого негизделген. Алардын 
никеси закон тартибинде катталып, башкача айтканда аялы менен күйөөсүнүн 
укуктары жана милдеттери белгиленген. Н-ге туруу үчүн жубайлардын макулдугу 
жана белгиленген куракка жетүүсү тийиш. Н. жана үй-бүлө ж-дөгү закондордун 
негизинде Н-ге турууга 18 жаштан уруксат берилет. Мурда Н-си барлар, 
туугандар, асыранды бала менен асырап алган адам ортосунда, кем акыл адам 
менен никелешүүгө закон жол бербейт. Туугандар ортосунда никелешүү 
тукумдун ден соолугуна зыян келтирет. Мындай Н-ден түрдүү кемтиктери бар 
жана тукум куума оорулуу балдар төрөлөт. Туугандар ортосундагы Н-ден тууган 
эмес Н-ге караганда балдар 2 эсеге көп өлүү төрөлөт. 
Никелик жана үй-бүлөлүк мамилелердин психологиясы. Үй-бүлө — эки же 
андан көп адамдын бирге жашоосу эле эмес, ал өзүнө гана таандык сапаттарга ээ 
коомдун баштапкы уюму. Үй-бүлө коом менен бирге өнүгөт. Жубайлардын үй-
бүлөлүк маселелерди кеңешип чечүү, кыйынчылыкты акыл-эстүү талдап, жеңүү 
жөндөмдүүлүгү анын жашашынын маанилүү шарты болуп эсептелет. Үйбүлөдөгү 
психологиялык жагымдуу шарт адамдын жан дүйнөсүн байытып, адамгерчилик 
сапатын арттырат. Бала кезинде ата-энеден эмгек тарбиясын албаган үй-бүлөдө 
чыр-чатак көп болот. Жакшы үй-бүлөдө бири-бирин түшүнүп, толуктоо принциби 
өкүм сүрөт, жубайлардын биринин билими менен мүнөзүн экинчисинин жөндөмү 
менен тажрыйбасы толуктап турат (мисалы, бирөөнүн токтоолугу менен 
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түнттүгүнө экинчисинин шайыр, жароокер мүнөзү жарашат). Жубайлардын 
бирөө өтө өзүмчүл болгон үй-бүлөдө турмуш бир беткей, кызыксыз өтөт, 
кыйынчылыкка дуушар болгон кезде мындай үй-бүлө оңой эле бузулат. Бири-
бирине кылдат мамиле жасап, үй-бүлөдөгү ынтымак үчүн ар кандай 
кыйынчылыктар менен келише билүү адепки бирге жашоо мезгилиндеги — 
жубайлардын бири-бирине «үйүр алышуу» учурунда чыр-чатактан сактайт. 
Адатта жаштар өз үй-бүлөсүн калыптандырууда ата-энесин туурашат. 
Үй-бүлөнүн эң маанилүү функциясы — балдарды тарбиялоо. Үй-бүлөдөгү 
ынтымак, ата-эненин өз ара ынак мамилеси, балдарга биргелешкен камкордугу 
аларды туура тарбиялоонун зарыл шарты болуп эсептелет. Туңгуч баланын бойго 
бүтүшү жана төрөлүшү жубайларга кошумча милдеттерди жүктөйт. Түйшүктүн 
көбөйүшү бири-бирине көңүл кош мамиле кылууга себеп болбоого тийиш. 
Салкын мамиледен айрыкча аялдар убайым чегет, төрөттөн жана бала багуудагы 
түйшүктөн алсыздаган аял таарынчаак болуп кетет. Мындай кезде күйөөсү 
аялына жөлөк болуп, өзүн баланын камкор атасы экендигин көрсөтүүгө тийиш. 
Айрым эркектер тескерисинче көңүл бурбайсың деп аялын күнөөлөй баштайт. 
Күйөөсү аялынын төрөттөн кийинки психологиялык гана эмес, физиологиялык 
абалына туура түшүнүүсү зарыл. Өзгөчө жаш жубайлар баланы багуудан чочулап, 
кээде невроздук абалга жетиши ыктымал. Экинчи баланын төрөлүшү да 
кыйынчылык туудурат. Биринчи баланы экинчи баланын төрөлүшүнө мурунтан 
даярдоо зарыл, анткени жалгыз өскөн бала өзүмчүл болуп, ата-энесин бөбөктөн 
кызганышы мүмкүн. Анын мүнөзү өзгөрүп, кежирленет. Бул кезде ага кылдат 
мамиле болбосо, ал неврозго дуушар болушу ыктымал. 
Балдар бойго жеткен мезгилде да айрым үй-бүлөдө кыйынчылыктар болот. 
Жубайлардын биринин өлүмү экинчисине чоң кайгы алып келет. Мындай учурда 
жакындары, достору анын көңүлүн жубатып, санаадан алаксышына 
аракеттенүүлөрү зарыл. 
Үй-бүлөдөгү бири-бирин түшүнбөстүктүн, чыр-чатактын таасиринен оорулуу 
болгондор врачка адатта кеч кайрылышат. Врачтар балдардын да, чоңдордун да 
неврозун дарылайт. Үй-бүлөдөгү болор-болбос чатак анын мүчөлөрүнүн 
психикасын бузуп, ооруга чалдыктырат. Айрыкча аракечтиктин үй-бүлө үчүн 
зыяны чоң. Мындай үйдөгү балдар ичкич атасынан кутулганына сүйүнүшөт. 
Айрым аялдар күйөөсүнүн ичкенине чыдап жүрө берип, ооруга чалдыгышы 
мүмкүн. 
Ынтымактуу үй-бүлөгө «кыйын мезгил» анча коркунучтуу эмес, тескерисинче 
аларды жакындаштырып, турмуш тажрыйбасын байытат. Бири-бирин урматтап, 
кылдат мамиле жасоо үй-бүлөдөгү ынтымактын негизги шарты болуп эсептелет. 
НИКОТИН — тамекиде жана кээ бир башка өсүмдүктөрдө болуучу алкалоид. 
Тамеки тартканда күчтүү уу организмге сиңет. Н. борбордук жана четки нерв 
системасын козгойт, кан басымын жогорулатат, майда кан тамырларды тарытат, 
дем алууну тездетет, тамак сиңирүү бездеринин секрециясын күчөтөт. Тамекини 
көп тартканда никотинизмге дуушарланат: акыл-эс, ишке жөндөмдүүлүк 
начарлайт, эндартериит, ичеги-карындын жара оорусу же гастрит, гипертония 
оорусу, стенокардия жана башкалар өөрчүйт. К. Тамеки чегүү.  
НОВОКАИН БЛОКАДАСЫ — органдын белгилүү бир жерине новокаиндин 
эритмесин куюп четки нервдердин сезгичтигин убактылуу токтотууга 
негизделген дарылоо ыкмасы. Аны А. В. Вишневский 1929-ж. сунуш кылган. 
Новокаин анестезия кылуучу таасирден тышкары четки нерв системасына бир аз 
дүүлүктүргүч таасир берип, анын азыктандыруу функциясын жакшыртат, 
сезгенүүгө жана аллергияга каршы да таасир берет. Н. б. бел, моюн, куймулчакка, 
бут-колго, сезгенген жердин айланасына жасалат. Н. б. менен сезгенүү процессти 
токтотууга болот. Кээ бир органдардын (ичеги, жатын, бут, колдун булчуңдары) 
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тонусун жана капиллярлардын кадимки абалын кайра калыбына келтирет. Н. б. 
холециститте, панкреатитте, жара оорусунда, бөйрөк коликасында, өпкөнүн 
сезгенишинде, менингитте, катуу кармаган полиартритте, шокту алдын алуу 
жана дарылоодо, күйүк оорусунда, ачык пневмоторакста, маститте, мастопатияда, 
бут, кол травмага учураганда (шокко каршы), көбүргөн, флегмона, абсцессте, 
жылан чакканда, геморройдо, сыздоок, чыйкандын тегерегинде, шакыйда, үч ача 
нервдин невралгиясында жана башкаларда колдонулат.  
НУКЛЕИН КИСЛОТАЛАРЫ — бардык тирүү жаныбарлардын организминде 
кеңири тараган, тукум куума информацияны сактоо, аны ишке ашырууга жана 
укумдан-тукумга өткөрүүгө жооптуу, эң активдүү биополимерлер. Н. к-нын 
организмде ар бир клетканын ядросунда бар экендигин жана составына фосфор 
кирерин 1-жолу швейцариялык илимпоз Ф. Мишер 1886-ж. ачкан. Кийинчерээк Н. 
к. жалаң эле клетканын ядросунда эмес цитоплазмада, хлоропластта, 
митохондрияда да бар экендиги аныкталган. Анын молекуласы узун полимерлүү, 
молекулалык массасы абдан чоң чынжырча. Анын чынжыры бири биринин 
артынан ырааттуулук менен келген нуклеотиддерден түзүлгөн. Алардын 
түзүлүшү татаал, бири-бири менен байланышкан азот негизги, беш көмүртектүү 
кант жана фосфор кислотасынын калдыгынан турат. Нуклеотиддер Н. к-нын 
молекуласында белгилүү ырааттуулукта орун алган, ошондуктан алар бири 
биринен айырмаланып турат. Н. к-нын чынжырындагы нуклеотиддердин 
жайгашышынын ырааттуулугу ошол гана кислотага таандык жана ал клеткада 
тукум куума информация катталат. Ырааттуу жайгашкан ар үч нуклеотид 
кандайдыр бир аминокислотаны чечмелейт. 
Н. к-нын химиялык түзүлүшү аныкталып, алардын эки түрү (ДНК жана РНК) 
белгилүү болгон (к. Дезоксирибонуклеин кислотасы, Рибонуклеин кислотасы). 
1953-ж. Ж. Уотсон менен Ф. Крик ДНКнын чынжыры кош кабат спиралдан 
турганын ачып, Н. к-нын биологиялык маанисин түшүндүргөн. Физиологиялык 
шартта ДНКнын кош кабат спиралдары 6 формасындагы спиралдарга окшош, ал 
формада негиздер биринин астына экинчиси төшөлүп орун алган. РНКнын 
молекуласы ДНКныкына караганда бир гана чынжырдан турат, алар кээ бир 
бөлүктөрүндө өзүнөн өзү буралып, оролуп кош спиралдуу чынжырчаларга 
айланат. 
ДНК менен РНК бири биринен химиялык, физикалык-химиялык өзгөчөлүктөрү 
жана клеткадан орун алгандыгы менен айырмаланат. ДНКда азот негиздеринин 4 
түрү — аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц) жана тимин (Т) бар. РНКнын составына 
тиминдин ордуна урацил кирет. Ошондой эле ДНКнын нуклеотиддеринин 
составына дезоксирибоза, РНКда рибоза болот. 
Н. к-нын организмде биологиялык мааниси эң чоң жана алар белоктордун 
функциясы менен тыгыз байланыштуу. Н. к-нын негизги мааниси — тукум куума 
информацияны сактоо, берүү жана белокторду синтездөө (к. Ген, Хромосомалар). 
Гендер туруктуу болгондуктан ата-эненин жышаналары укумдан-тукумга 
өзгөрүлбөй берилет. Айлана-чөйрөнүн таасиринен кээде гендер өзгөрүп кетет (к. 
Мутация). 
Н. к. клетканын белокторун синтездөөдө чоң роль ойнойт. Белоктордун 
составындагы аминокислоталардын тар типтүү орун алышы ДНКнын 
молекуласында сакталат. Жаңы белокторду синтездөөдө кээ бир Н. к. 
белоктордун молекуласынын түзүлүшү жөнүндөгү информацияны клеткаларга 
берет. 
Н. к. организмге тамак-аш продуктулары аркылуу кирет жана организмде аз 
болсо, өзүнчө синтезделүүгө жөндөмдүү. Булардын организмде өзүнүн майда 
бөлүкчөлөрүнө бөлүнүшү негизинен клетканын митохондриясындагы 
ферменттердин (нуклеазалардын) тийгизген таасири аркылуу жүрөт. Н. к-нын 
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алмашуусу бузулганда организм ар кандай ооруга чалдыгат. Мисалы, подаграда Н. 
к-нын ажыроосу бузулганда сийдик кислотасынын туздары ткандарга (муунга) 
чогулат. Н. к-нын ажыроосу күчөгөндө аз кандуулук, лейкопения, тукум куума 
ооруларга алып келет. Анын препараттары кан пайда болуу бузулганда (абдан 
оор түрүндө) жардам берет, себеби Н. к. кемикте кан пайда болууну күчөтөт, 
фосфор алмашууну жөнгө салат.  
НУР ЖИБЕРҮҮ — оорунун алдын алуу жана дарылоо максатында организмге нур 
энергиясын таасир этүү. Ал көбүнчө физиотерапияда, мисалы, күн нуру менен 
организмди чындоодо, ультракызгылт-көк нур итийди дарылоодо, инфракызыл 
нур жылытуу үчүн колдонулат. Организмге Н. ж. нур менен дарылоо жана рентген 
диагностикасында мааниси чоң. Физиотерапиялык процедураларда ченегич 
аспап менен дозасы так өлчөнөт. Рентгендик изилдөөдө нур өтө аз жиберилет, 
коопсуздук техникасы сакталган учурда ал организмге эч зыян келтирбейт. Нур 
менен дарылоодо ар бир учур так дозаланып, врачтык көзөмөлдө гана 
жүргүзүлөт. Өз алдынча күн ваннасын алууда өтө этият болуу керек. Күндө көпкө 
болуу катуу күйүккө жана ысык урууга дуушарлантат (к. Ысык уруу, Аба жана күн 
ваннасы, Күнгө күйүү).  
НУР МЕНЕН ДАРЫЛОО (радиотерапия) — дарылоо максатында иондоштуруучу 
нурлардын ар кайсы түрүн колдонуу. Көбүнчө шишик ооруларын айыктыруу же 
убактылуу абалын жеңилдетүү үчүн колдонулат. 
Н. м. д. иондоштуруучу нурлардын тканьдардын өсүү, көбөйүү процесстерин 
бузуп, татаал физикалык-химиялык жана биохимиялык процесстерди чакыруучу 
биологиялык таасирине негизделген. Соо жана шишик ткандардын 
радиосезгичтиги канчалык чоң болсо, айланасындагы соо ткандарга зыян 
келтирбей шишикти жок кылуу ошончолук жеңил болот. Н. м. д. өзүнчө дарылоо 
ыкма катары, ошондой эле хирургиялык же химия терапиясы менен бирге 
колдонулат. Ал операцияга чейин, ошондой эле операциядан кийин да 
жүргүзүлөт. Нур булагынын органдарга жайгашкан жерине жараша Н. м. д-нун 
эки түрү бар. Биринчисинде радиоактивдүү изотоптор организмге киргизилет. 
Анда изотоп акырындык менен орган жана тканда жайгашып, заряддалган 
бөлүкчөлөрдү, ошондой эле гамма нурларын чыгарат. Бул ыкма калкан сымал 
бездин шишигинде колдонулат, себеби ал без йодду, анын ичинде радиоактивдүү 
йодду өзүнө топтоого жөндөмдүү. Көңдөйлүү органдардагы шишиктерди Н. м. д. 
ыкмасында радиоактивдүү препарат колдонулат. Ал үчүн ооздун ичине, жатын 
кынына, табарсыкка, көтөн чучукка кичине атайын рентген аппарат, 
радиоактивдүү изотоп толтурулган резина баллон же кобальт шурусу 
киргизилет. 
Н. м. д-нун экинчи түрү — сырттан нур жиберүү. Анда нур булагы организмден 
тышкары жайгашат. Нур булагы катары рентген аппараты, телеграмматерапия, 
бетатрон, ошондой эле аппилакциялык дарылоо колдонулушу мүмкүн. 
Аппликациялоодо нур булагын дененин нур жибериле турган бетине 
радиоактивдүү изотоп жабыштырылган атайын ийилгич пластмасса 
пластинканы бастырып коёт. Бул ыкма негизинен тери же былжыр челдин 
ооруларында колдонулат. 
Н. м. д-до өзгөчө орунду радон менен дарылоо ээлейт. Радон процедуралары 
четки нерв системасынын, жүрөк-кан тамыр системасынын, кыймыл-таяныч 
аппараттын кээ бир ооруларында, ошондой эле зат алмашуунун бузулуусунда 
жана башкалар сунуш кылынат. Радон жалпы ж-э жергиликтүү радон ванналары 
түрүндө, ошондой эле радон суусу менен оозду чайкоо, микроклизма жасоо үчүн 
колдонулат. Кээде. радондуу сууну ичүүгө же радонго байыган аба менен дем 
алууга болот. Радон тери, былжыр чел, өпкө аркылуу организмге өтүп, аны жалпы 
нурга чалдыктырышы мүмкүн. 
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Зыяндуу шишиктерде иондоштуруучу нурлардын демейдегиден көбүрөөк 
дозаларын колдонууга туура келген учурларда нур таасиринен организмде 
жергиликтүү жана жалпы реакция пайда болушу мүмкүн. Жергиликтүү реакцияда 
тери демейдегиден кызарыңкы же шишимик тартып, кычышат. Бирок, ал бир 
нече күндөн кийин жок болуп, атайын дарылоону талап кылбайт. Нурга жалпы 
реакция болгондо алсырайт, баш айланат, баш ооруп уйку басат, көңүл айланып' 
кусат. Туура режим, кылдат багуу жана таза абада көп болуу бул жагымсыз 
абалдын акырындык менен жок болушуна көмөкчү болот. Н. м. д-дон кийин таза 
абада 2—3 саат болуу, жаткан бөлмөнү желдетүү, төшөктөгү оорулууга 
кычкылтек жаздыгын колдонуу зарыл, себеби өзгөрүлгөн ткандардын нурга 
сезгичтигин кычкылтек күчөтөт, нур таасиринен болгон жалпы реакцияны 
басаңдатат. Калориялуу ар түркүн жана витаминдүү азыктар менен тамактануу 
зарыл. Өткүр татымалдарды (горчица, уксус, калемпир), алкоголь пайдаланууга 
болбойт. Организмден бузулган клеткалардын калдыктарын сыртка чыгаруу 
үчүн суюктукту көп ичүү сунуш кылынат. 
Сезгенүү процесстерин Н. м. д-до териге дүүлүктүргүч заттарды (мисалы, йод) 
сыйпоого, тырмоого, жуунууга, компресс коюуга же муз басууга тыюу салынат. 
НУР ООРУСУ — иондоштуруучу нурлардын организмге тийгизген таасиринен 
пайда болгон оору. Н. о. катуу кармаган жана өнөкөт болуп бөлүнөт. Катуу 
кармаган Н. О. иондоштуруучу нурлардын чоң дозасы бир жолу же бир нече ирет 
таасир эткенде, согушта атом куралын колдонгондо, тынчтык мезгилде атом 
өнөр жайында, илим изилдөө мекемелериндеги авариядан пайда болушу мүмкүн. 
Өнөкөт Н. О. өнөр жайда, медициналык жана илим изилдөө мекемелерде 
коопсуздук техникасынын эрежелерин бузуунун натыйжасында көп убакыт бою 
радиоактивдүү нурлардын аз дозасы таасир этишинен келип чыгат. Мында 
организмдин бардык органдары менен системалары жабыркайт. Н. о-нун жалпы 
клиникалык белгилери тийген нурдун суммалык дозасына, мүнөзүнө жараша 
болот. 
Н. о-нун жүрүшү негизинен 4 мезгилге (алгачкы реакциялар, жашыруун мезгил, 
оорунун күчөшү жана аягы же айыгуусу) бөлүнөт. Нур таасир эткенде бир нече 
минута же сааттан кийин алгачкы реакциялар (окшуу, кусуу, алсыздануу, тамакка 
табити тартпоо, баш айлануу жана башкалар) пайда болот. 3—4 суткадан кийин 
ал белгилер басаңдап жашыруун мезгилге өтөт. Анда оорулуунун жалпы абалы 
оңолот, бирок оору күчөйт жана бир нече убакыттан кийин (2—3 жума) үчүнчү 
мезгилге өтөт. Н. ошондой канчалык катуу кармаса, жашыруун мезгилдин 
мөөнөтү ошончолук аз. Бул мезгилде оорулуунун жалпы абалы начарлап, алы 
кетип, дененин ар кайсы жерине кан куюлат, температурасы жогорулайт. Кан 
пайда кылуучу органдар жабыркап, кандагы лейкоциттер бир аз көбөйөт да, 
кайра кескин төмөндөйт, ал сепсистин пайда болушуна түрткү берет. Бул мезгил 
2—3 жумага созулат. Н. ошондой менен жабыркаган оорулууну өз убагында 
дарыласа акырындык менен айыга баштайт; оорулуунун жалпы абалы оңолуп, 
температурасы кадимкидей болот, борбордук нерв системасынын функциясынын 
бузулуулары жоголуп, кандын составы калыбына келет. Катуу кармаган Н. 
ошондой менен ооруп айыккандардын кээ биринде ал кетүү, тез чарчоо, баш оору, 
аз кандуулук жана башкалар байкалат. Дарылоо ооруканада жүргүзүлөт. 
Нурдун чоң дозасы организмге тийгенде Н. О. абдан катуу кармайт. Анда ичеги-
карын жабыркап, ич тез-тез өтүп, организмде суу, туз алмашуу, кан айлануу 
бузулат. Н. о-нун бул түрүндө киши биринчи суткаларда эле өлөт. 
Н. о-нун өтүшү жана организмдеги бузулуулар организмдин жеке жана жашка 
карай сезгичтигине жараша болот. Балдар менен улгайгандар нурдун таасирине 
туруксуз келгендиктен, алар нурдун аз эле таасиринен катуу жабыркашы мүмкүн. 
Түйүлдүктүн өөрчүү мезгилинде организмдин ткандары радиацияга өзгөчө 
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сезгич келет, ошондуктан кош бойлуулукта аз дозада болсо да нур менен дарылоо 
жүргүзүлбөйт. Н. о-нун оор түрүндө организмдин калыбына келүүсү бир жыл же 
андан көп убакытка созулат. Н. о-нун кийин пайда болгон кабылдоолорунан 
аялдарда тукумсуздук, эркектерде сперматозиоддердин жоюлушу байкалат. Бул 
өзгөрүүлөр көбүнчө убактылуу болот. Бир нече ай же жылдан кийин чечекей 
тунарып, нур катарактасы болушу мүмкүн. Кээде катуу кармаган Н. о-нан кийин 
зыяндуу шишиктер,  лейкоздор, тубаса оорулар, тукум куума оорулар пайда 
болот. 
Өнөкөт Н. ошондой акырындык менен көп жылга созулат. Алгачкы мезгилдерде 
ички органдардын, биринчи иретте жүрөк-кан тамыр системасынын 
нервгумордук башкаруусунун көпчүлүк функциялары, ферменттердин 
активдүүлүгү жана башкалар бузулат. Нур таасир эте берсе, оору күчөйт. 
Ошондуктан өнөкөт Н. о-н дарылоо үчүн оорулуу иондоштуруучу нур булагы 
менен байланышын толук үзүүдөн башталат. Өнөкөт Н. о-на диагноз коюу жана 
дарылоону тиешелүү адистер жүргүзөт. 
Н. о-н алдын алууда иондоштуруучу нурлардын булагы таасир эткен аймакта 
иштеген медициналык кызматкерлерди, ошондой эле радиологиялык жана 
рентгенслогиялык кабинеттердеги оорулууларды иондоштуруучу нурлардын 
уруксат этилген дозасынан жогору өтүп кеткен зыяндуу таасиринен коргоо 
чаралары жүргүзүлөт. Советтик саламаттык сактоо органдары коопсуздук 
техникасын сактоо эрежелерине жана эмгекти коргоого, ошондой эле 
радиациялык гигиенанын талаптарына өтө катуу көңүл бурат. 
Иондоштуруучу нурлар менен иштөөчүлөр ишке орношкондо жана андан кийин 
атайын медициналык кароодон өтүшөт. 
Алар атайын диспансерде каттоого алынат. Иштеген жумушуна карата 
кыскартылган жумуш күнү, узартылган отпуск, эмгек акысына кошумча акы 
берилет. Радиоактивдүү изотоптор менен иштегендер атайын кийим (маска, 
халат, комбинезон, кол кап жана башкалар) менен камсыз кылынат. 
Радиоактивдүү изотоптор менен тыгыз байланышты талап кылуучу жумуштар 
алыстан башкарылуучу атайын автоматташтырылган радиоманипулятордун 
жардамы менен жүргүзүлөт. Андагы адис иондоштуруучу нурларды өзүнө 
тарткан тосмонун (мисалы, кирпич, бетон, барит же коргошун) аркасында болот. 
Рентген кабинеттердеги азыркы аппаратура жана атайын коргоо курулмалары 
оорулуу менен врачты рентген нурларынын зыяндуу таасиринен сактап, 
оорулууну көп жолу изилдөөгө мүмкүндүк берет. 
 
 

О
ОБСЕРВАЦИЯ — карантиндик жугуштуу оорулар менен катнашкан адамдарды 
убактылуу бөлүп, медициналык байкоо жүргүзүү. Ал чума, холера, чечек жана 
башкалар ооруларда жүргүзүлөт. Аны санитария - эпидемиологиялык станциялар 
ишке ашырат. О-нын узактыгы жугуштуу ооруңун инкубациялык (жашыруун) 
мезгилине жараша болот. Байкоого алынган кишилер ар дайым врачтын 
көзөмөлүндө болуп, керек болсо, лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлөт, алдын 
ала кан сары суусу, гамма-глобулин куюлат; алдын алуу үчүн эмдөө жасалат. 
Медициналык байкоого алынган адамдарга эмгекке жарамсыздык баракчасы 
берилет. 
ОКШУУ — кусуу алдында болуучу жагымсыз сезим. Окшуганда карындын тушу 
жана кулкун салмактанып, кысылат, оорулуу тынчсызданып алы кетет, өңү 
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кубарып, башы айланат, тердеп, кан басымы төмөндөйт, карын секрециясы көп 
бөлүнүп, оозуна кара суу келет жана башкалар Ошондой сүйрү мээде жайгашкан 
кусуу борборунун дүүлүгүшүнө жараша болот. Бул борбор бир аз дүүлүксө адам 
окшуйт, өтө дүүлүккөндө кусат. Ошондой борбордук нерв системасынын 
функциясынын бузулушунун жана органикалык оорулардын (шакый, мээнин 
чайкалышы, менингит), мээдеги кан айлануунун бузулушунун көп байкалуучу 
белгиси; ошондой эле ууланганда да окшуйт. Ар кандай боор, бөйрөк, тамак 
сиңирүү органдарынын катуу кармама жана өнөкөт ооруларында (тамактан 
уулануу, гастрит, гастроэнтероколит жана башкалар), айрыкча боор жана өт 
жолунун ооруларында рефлекстик Ошондой болот. Кээде башка белгилер менен 
катар Ошондой тез жардам талап кылуучу аппендицит, холецистит сыяктуу 
оорулардын алгачкы белгиси болушу мүмкүн. Аны себебине жараша басууга 
болот, нашатырь спиртин жыттатып, валидол таблеткасын оозго салуу жардам 
берет. Гастриттеги О-да диета жана карынды тазалоо сунуш кылынат. Басылбаса 
врачка кайрылуу керек. 
ОЛИГОФРЕНИЯ — психиканын тубаса же төрөлгөндөн 3 жашка чейин пайда 
болгон кемчилдиги. Тубаса кем акылдыкты ар кандай оорунун кесепетинен улам 
пайда болгон психикалык иш-аракеттин төмөндөшүнөн айырмалай билүү зарыл. 
О-га психикалык кемчилдик жана оорулуунун начар өсүшү мүнөздүү. Мээнин 
сезгенишинен болгон психикалык кемчилдиги да О-га жатат. Анын пайда болуу 
себептери ар түрдүү. Ал генетикага байланышы да мүмкүн (к. Тукум куугучтук). 
Организмде айрым зат алмашуунун, мисалы, аминокислоталардын 
(фенилкетонурия), углеводдордун (галактеземия) жана башкалар 
жетишсиздигинен пайда болушу ыктымал. Ошондой бала курсактагы кезинде 
эненин жугуштуу оорулар менен оорушунан, токсоплазмоз, котон жара 
болушунан жана башкалар үч жашка чейинки баланы кокустатып алуудан, төрөт 
учуруңдагы травмадан; мээнин травмасынан болушу мүмкүн. О-да тааныпбилүү 
гана эмес, ошондой эле бүтүндөй ой жүгүртүүсү (кабылдоо, эске тутуу, көңүл 
буруу, сүйлөө, эмоция, эрк жана башкалар) кемчил болот. Көпчүлүк оорулууларда 
сезүү, кыймыл органдары да начарлап, айрым органдардын жана системалардын 
өнүгүшүндө кемчилдиктер (бойдун өспөй калышы, дененин, баш сөөгүнүн туура 
эмес түзүлүшү, жыныстык жактан кеч же тескерисинче эрте жетилүү) байкалат. 
Кем акылдык даражасына жараша О. идиотия, имбецилдүүлүк, дебилдүүлүк болуп 
бөлүнөт. 
О-дан жапа чеккендер врачтын көзөмөлүндө болууга тийиш, анткени О-нын 
айрым формаларына атайын дарылоо жүргүзүү мүмкүн, дарылоонун 
натыйжалуулугу анын өз учурунда башталышына жараша болот. Мисалы, 
фенилкетонурияда аминокислотасыз — фенилаланинсиз диета, галактоземияда 
айрым углеводдорсуз диета керек. Токсоплазмоздон болгон О-да да атайын 
дарылоо курсун жүргүзүү зарыл. Анын бардык түрүндө дарылоо психикалык 
көнүгүүнү жакшыртууга багытталат. О-дан жапа чеккен оорулууларды социалдык 
адаптациялоодо түрдүү дарылоо-педагогикалык иш-чаралар (оорунун 
даражасына жараша атайын окутуу, эмгекке үйрөтүү) жүргүзүлөт. Мындай 
чараларды кем акылдар үчүн түзүлгөн атайын мекемелер жүргүзөт. 
Саламаттыкты сактоо мекемелери менен катар бул ишке элге билим берүү жана 
социалдык камсыздоо бөлүмдөрү: балдар үйлөрү, бала бакчалар, көмөкчү 
мектептер, мектеп-интернаттар, атайын кесип тиктехникалык окуу жайлары, 
дарылоочу-өндүрүштүк мастерскойлор, инвалиддер үйлөрү катышат. О-нын 
алдын алуу боюнча боюнда бар аялдарды, жаш балдарды травмадан, жугуштуу 
жана токсиндүү (ууландыруучу) оорулардан сактоого багытталган медицина-
генетикалык жана социалдык иш-чаралар, ошондой эле ата-энелер арасында 
түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. 
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ОЛИМПИЯЛЫК ОЮНДАР — спорттун жайкы жана кышкы түрлөрү боюнча 4 
жылда 1 жолу өткөрүлүүчү эл аралык спорттук ири мелдештер. 
О. о-ды өткөрүү Байыркы Грецияда башталып, биздин заманга чейин 776-ж-дан 
ар 4 жылда 1 жолу өткөрүлүп келген. 
Азыр Ошондой ошондой дүйнөлүк спорттун өнүгүшүнө, элдердин ортосунда 
достуктун жана кызматташтыктын чыңдалышына түрткү берет. Биринчи жолу 
жайкы О.О. 1896-ж. Афиныда, кышкы түрү 1924-ж. Шамони шаарында 
(Францияда) өткөрүлгөн. Ошондой о-дын өткөрүү убагын, ордун, программасын 
жана өткөрүү шартын Эл аралык олимпиялык комитет аныктайт. Ар бир өлкөнүн 
командасын О. о-га даярдоо ошол өлкөнүн улуттук олимпиялык комитетине 
жүктөлөт. Жайкы О. о-дын программасына спорттун 24 түрү, ал эми кышкы О. о-
га 10 түрү кирет. Советтик спортсмендер биринчи жолу 1952-ж. жайкы, 1956-ж. 
кышкы О. о-га катышкан. Спортсмендердин даярдануу мезгилинде жана 
олимпиялык мелдештер убагында медициналык тейлөө системасы жогорку 
деңгээлде жүргүзүлөт. Мында медициналык тейлөөнүн негизги милдети О. о-га 
даярданууда жана мелдеш убагында спортсмендердин ден соолугун сактоо, 
оорулардын жана өтө чарчоонун алдын алуу, машыгуунун эң мыкты деңгээлине 
жетишүүгө жардам берүү болуп эсептелет. 
0. о. ар кайсы өлкөлөрдө өткөрүлгөндүктөн спортсмендер климаттын, убакыт 
алкагынын, деңиз деңгээлинен бийиктиктин жана башкалар кескин өзгөрүшүнө 
дуушар болушат. Ошондуктан спортсмендерди О.О. өткөрүлүүчү жердин шартына 
алдын ала көнүктүрүү чаралары уюштурулуп, иштелип чыгат. О.о. өткөрүү 
мезгилинде врачтар, массажисттер өз өлкөсүнүн спорттук делегациясынын 
составында болуу менен О. о. өтүп жаткан шаардын медициналык кызматкерлери 
менен байланышта спортсмендердин ден соолугуна байкоону улантат. 
Спортсмендердин, пресса кызматкерлеринин, меймандардын жана туристтердин 
көп чогула тургандыгына байланыштуу мелдеш өтүүчү жердин санитариялык 
абалын, тамак-ашын, спортсмендердин жайгашуусун, эс алуусун О. О. өткөрүлүүчү 
шаардын санитария - эпидемиология кызматы текшерип турат. 
ОМУРТКА ТУТУМУ — кишинин скелетинин негизги бөлүгү. Омурткалар бири-
бири менен кемирчек, муун, байламталар аркылуу кошулуп, тутумдашып, О. т-н 
түзөт. О. т. омурткалуу жаныбарлардын жана адамдын денесинин көкүрөк, 
курсак көңдөйлөрүн жана жамбаш чарасынын негизин түзүп, алардын ичинде 
жайгашкан ички органдарды жана жүлүндү сактайт. Жүлүн омуртка каналынын 
ичинде жайгашкан. О. т. адамдын башын көтөрүп турат. Ошондуктан жогортон 
төмөн карай омурткалардын көлөмү чоңоёт. Ал 33—34 айрым омурткалардан 
туруп, моюн (7), көкүрөк (12), бел (5), куймулчак (5) жана чычаң (4—5) 
омурткалары болуп бөлүнөт. 
Куймулчак омурткалары бири-бири менен кыймылсыз биригип, жамбаш 
сөөктөрүнө бекийт да, жамбаш чара- сын түзөт. Моюн, көкүрөк, бел жана чычаң 
омурткалары бири-бири менен кыймылдуу тутумдашат. Омурткаларга бекиген 
булчуңдар жыйрылып, 0. т-н кыймылга келтирет. 0. т-нун узундугу эркектерде 
60—75 см, ал эми аялдарда 60—65 см. Улгайган адамдардын О. т-нун узундугу 
орто эсеп менен 5 смге кыскарат, анткени улгайган сайын омуртка тутумунун 
иймектери көбүрөөк ийилип, омурткалардын ортосундагы кемирчек жукарат. О. 
т-нун алдынан артка, арттан алдыга карай ийилген жерлери бар. Эгерде О. т. сыр- 
тын карай ийилсе — кифоз, ичин карай ийилсе — лордоз, ал эми капталга ийилсе 
сколиоз деп аталат. Дени соо кишилерде О. т-нун физиологиялык ийилген 
жерлери, ошондой эле ар кандай оорулардын таасири астында, балдардын столго, 
партага туура эмес олтурушунан патологиялык ийрейиши мүмкүн (к. Омуртка 
тутумунун кыйшайышы). О. т-нун физиологиялык ийрейишине моюн жана бел 
лордозу, көкүрөк жана куймулчак кифозу, ошондой эле көкүрөк сколиозу кирет. 
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Физиологиялык лордоз менен кифоз бардык адамдарда кездешет. Көкүрөк 
кифозу менен бел лордозу эркектерге караганда аялдарда көбүрөөк өөрчүгөн. О. 
т-нун ийрилери адам тик турганда жакшы байкалат. Адамдын келбети О. т-нун ар 
кандай деңгээлде ийилишине жараша болот. О. т-нун ийрилүүсү киши төрөлгөн- 
дөн кийин гана пайда болот. Жаңы төрөлгөн баланын омуртка тутуму алдыга 
ийилген жаага окшош. Ал эми бала башын көтөрүп, токтотуп жана отура 
баштаган кезде моюн, желке булчуңдарынын өөрчүшүнүн таасири астында моюн 
лордозу пайда болот. Бала баса баштаганда бел лордозу, ошол эле мезгилде 
көкүрөк жана куймулчак кифозу пайда болуп, денени тикесинен тең салмакта 
кармап туруу үчүн ылайыктуу шарт түзүлөт. Ошону менен бирге О. т-нун 
ийрилери тикесинен турган адамдын омурткаларынын ортосундагы урунууну 
азайтып, басканда, чуркаганда, секиргенде алардын сынып кетишинен сактайт. О. 
т. боюнча  узата жайгашкан көп сандаган муундардын, кемирчектердин жардамы 
менен ар кандай кыймылдарды ишке ашырууга болот. Моюн жана бел бөлүгүндө 
кыймыл абдан өөрчүгөн, анда ичке жана сыртка карай айлануу кыймылдары ишке 
ашат. Ал эми 0. т-унун көкүрөк бөлүгүндө омурткалардын арткы урчуктары бири 
бирине жакын жана катталышып, алды жактан ага бекиген кабыргалар төш 
сөөккө биригип, көкүрөктү түзүп, омурткалардын арасындагы кыймыл болот. 
ОМУРТКА ТУТУМУНУН КЫЙШАЙЫШЫ — омуртка тутумунун түзүлүшүндөгү 
өзгөрүүлөр. Чоң кишинин омуртка тутумунун алдын (моюн, бел лордозу) жана 
артын карай (кифоз) ийилген жерлери болот. Омуртка тутумунун мындай 
түзүлүшү бала отуруп, туруп баса баштаганда калыптанат. Омуртка тутуму бир 
капталын карай (сколиоз), алдыга (лордоз), артка (кифов) кыйшаюусу мүмкүн. 
Омуртка тутумунун бир капталына кыйшаюусу (сколиоз) өтө көп кезигет. Мында 
көбүнчө омуртка тутумунун жогору жагы кыйшаят (кифосколиоз). Сколиоз сөөк 
өсүп жаткан мезгилде өтө байкалып, көбүнчө окуучуларда жолугат. Анын 
өөрчүшүнө итий, начар тамактануу, дененин начар өөрчүшү түрткү берет. Ичтеги 
баланын туура эмес өөрчүшүндө тубаса сколиоз пайда болот. Сколиозго 
кандайдыр бир оору (итий, полиомиелит, туберкулёз, плеврит, радикулит жана 
башкалар), травма (омуртка сынганда), келбетти туура эмес алып жүрүү, бир бут 
экинчисинен кыска болушу (физиологиялык сколиоз), баланын партада туура 
эмес отурушу, китеп кабын дайыма бир колдо көтөрүп жүрүүсү, баланы дайыма 
бир колунан жетелөө түрткү берет. Узак убакыт бир абалда болгон скрипкачылар, 
өтүкчүлөрдө кесипке байланыштуу сколиоз пайда болот. 
Сколиоздун башталышында отурганда бел булчуңдары тез талыйт. Ал бир аз эс 
алганда эле тарайт (бул биринчи стадиясы). Экинчи стадиясында омуртка такай 
кыйшайып, көкүрөк клеткасынын формасы бузулат. Омуртканын кыймылы 
азаят. Булчуңдар жана кабырга арасы ооруйт (невралгия). Сколиоз
өтө күчөгөндө ички органдардын жайгашуусу бузулуп, функциясы начарлайт. Бул 
кишинин эмгекке жөндөмдүүлүгүн жоготот.  
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Омуртка тутумунун туура эмес 
отуруудан пайда болгон 
кыйшаюусу. 

 

Омуртка тутумунун капталга кыйшаюусун алдын алуу үчүн гимнастикалык 
көнүгүүлөр комплекси: 1— буттун учуна туруп, колду жогору көтөрүп, манжаларын 
чиркештирип, улам бир капталга чайпалгыла; 2— бутту далынын кеңдигиндей коюп 
эки колду тең ылдый түшүрүп туруп бир колду колтукту көздөй көтөрүп, экинчи 
колду бутту көздөй жылдырып, ошол тарапка эңкейгиле (экинчи тарапты көздөй 
кайталагыла). 3— бутту далынын кеңдигинде коюп, эки колду тең төмөн түшүрүп, 
бир колду жогору көтөрүп, эки колду тең артка силккиле, колду улам алмаштырып, 
бир нече жолу жасагыла. 4— бутту далынын кеңдигинде коюп бир колду жогору 
көтөрүп, экинчи капталга ийилип, ал капталдагы колду артка кайыргыла, улам бир 
колду алмаштырып бир нече жолу кайталагыла; 5— омуртканын кыйшайбаган 
тарабын тепкичке каратып туруп, бир колу менен төмөнкү, бир колу менен жогорку 
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тепкичтен кармап, тепкич тарапка ийилгиле; 6— тизелеп туруп, колду бөйрөккө 
таянып, экинчи колду жогору көтөрүп, карама-каршы тарапка ийилгиле, колду 
алмаштырып экинчи капталга ийилгиле; 7— көмкөрөсүнөн жатып колду капталга 
ыргытып, ошол эле мезгилде чалкалагыла; 8— көмкөрөсүнөн жатып, колду жана 
башты, ошол эле мезгилде бир бутту жогору көтөргүлө; улам бир бут менен бир нече 
жолу кайталагыла; 9— колго таяк алып көмкөрөдөн жаткыла, таякты эки кол менен 
жогору көтөрүп, кайра ордуна алып келгиле; 10— эмгектеген абалда туруп, улам бир 
колду жогору көтөрүп, ошол эле мезгилде карама-каршы бутту артка сунуп, өйдө 
көтөргүлө. Бут менен колду улам алмаштырып, бир нече жолу кайталагыла. 11— 
тизелеп бутту баса, эки кол менен жер таяна отуруп, бир колду өйдө көтөрүп, карама-
каршы бутту артка сунгула. Кол менен бутту улам алмаштырып, бир нече жолу 
кайталагыла; 12— кол менен жер таяна тизелеп туруп, улам бир колду жогору 
көтөрүп, колдун учун карап денени бургула, улам бир кол менен бир нече жолу 
кайталагыла; 13—14 (1— жана 2— моменттери) — тизелеп, кол менен таянып туруп 
эки колду тең алдыны карай жылдырып, кайра ордуна алып келгиле; 15— тепкичте 
омуртка тутуму кыйшайган тараптагы кол менен асылып тургула; 16— эки колду тең 
алдыга кетирип, тизелеп жөрмөлөгүлө; 17— тизелеп туруп, улам бир колду алдыга 
сунуп, ошол эле жак бутту тартып жөрмөлөгүлө; 18— омуртка тутуму кыйшайган 
тарапка жантайма отургучка отуруп, бир кол менен бөйрөктү таянып, экинчи кол 
менен (омуртка кыйшайган тараптагы) кежигени кармагыла; 19— омуртка тутуму 
кыйшайган тарапка жантайма отургучка отуруп, омуртка кыйшайбаган тарапка 
ийилгиле; 20— (акыркы көнүгүү) чалкадан жатып, колду денени бойлото түз 
сунгула.  

Сколиозду дарылоого караганда алдын алуу жеңил. Анын биринчи белгилери 
байкалганда эле, балага омуртканын кыйшайган жагына аз күч келүүчү тийиштүү 
режим уюштурулат. Врач сунуш кылган физкультура көнүгүүлөрүн, массаж, 
кыймылдуу оюндарды так аткаруу керек. Тубаса сколиозду эрте байкоо, 
дарылоодо врачтын көрсөтмөлөрүн кылдат аткаруу жакшы натыйжа берет. 
Балдар сколиозун алдын алууда түз төшөккө жатуу, партага туура отуруу, сабак 
даярдаган жерге жарыктын туура түшүүсү, таза абада болуу, туура тамактануу, 
жетиштүү уктоо, эртең менен гимнастика жасоонун мааниси чоң. Кесипке жараша 
болгон сколиозду алдын алууда эмгек менен эс алууну туура уюштуруу, жумуш 
убагында тыныгуу, спортко катышуу, жалпы организмди жана булчуңду чыңдоо 
негизги роль ойнойт. Бут кыска болгондо пайда болгон сколиозду алдын алуу 
үчүн атайын ортопедиялык бут кийим, аппарат кийип жүрүү керек. 

  

Туберкулёздон 
жабыркаган омуртка 
тутумунун 
кыйшайышы. 

 
О. т. к-нын бул түрүн дарылоодо омуртканын формасын түзөөчү атайын 
гимнастикалык көнүгүүлөр врачтын же методисттин көзөмөлүндө жасалат. 
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Андан сырткары корсет кийүү сунуш кылынат. Өтө күчөгөн сколиоздо 
хирургиялык операция талап кылынат. 
Омуртка тутумунун артка кыйшайышы (кифоз) көкүрөк туштагы омурткада 
болуп, ар кандай ооруларда (туберкулёз, итий, сынык) кифоз пайда болот, ал 
омуртканын башка бөлүгүндө да болушу мүмкүн. Дого сымал кифоз демейде 
көкүрөк омурткаларында болуп (бүкүр), ал келбетти гана бузбастан дем алууну 
да начарлатат. Омуртка тутуму туберкулёздон жабыркаса (к. Спондилит), 
омуртканын көкүрөк тушу бүкүрөйүп чыгат. Мында омурткалар кысылып, бой 
кыскарат, төш алдыга чыгат. Бул өзгөрүүлөр ички органдардын функциясын 
бузат. Туберкулёз спондилитин өз убагында дарыласа бүкүр болбой эле айыгат. 
Көп учурда туберкулёзду өз убагында дарылаган менен спондилитти кеч дарылап 
бүкүр болуп калышат. Мындай бүкүрлүктү хирургиялык операция жасап да 
айыктырууга мүмкүн эмес. 
Кифозду дарылоо, алдын алуу сколиоздукундай. 
Омуртка тутумунун алдыга кыйшайышы (лордоз) демейде бел туштагы 
физиологиялык ийилген жерде өөрчүйт. Лордозго келбетти туура эмес алып 
жүрүү (жалпак далы), омуртканын кээ бир оорулары, курсакка майдын өтө 
чогулушу себеп болот. Лордоздо омурткалардын формасы бузулуп, ооруйт, 
кыймылы азаят. Лордозду көбүнчө ички органдардын (карын, ичеги, бөйрөк) 
түшүшү коштойт да, алардын иши начарлайт. 
Дарылоодо анын себебин жоготуп, гимнастика жана массаж сунуш кылынат. 
Бандаж кийүү ички органдардын ишин жакшыртып, ич булчуңдарын чыңдоого 
түрткү берет. Ошондой т. к-нын бардык түрүн алдын алууда сөөк, муун 
ооруларын убагында дарылоо, балдарды келбетти туура алып жүрүүгө үйрөтүү, 
күн сайын гимнастика жасоо маанилүү. 
ОНАНИЗМ (мастурбация) — оргазм чакыруу максатында эроген зонасын 
(көбүнчө жыныс органдарын) жасалма дүүлүктүрүү. Көпчүлүк сексологдордун ою 
боюнча жыныстык жетилүү мезгилинде болуп, ал жыныстык турмуш 
башталганда жоголот. Мындан башка бала чакта жыныстык жетилгенге чейинки 
мезгилдеги мастурбация жана өспүрүм балдарда бирөөнү тууроо менен болгон 
Ошондой да белгилүү. Жыныс органын кычыштыруучу оорулар (энтеробиоз жана 
башкалар) да О-ге түрткү болушу мүмкүн. 
0. жыныстык жетиле элек балдарда жаман адат катары жыныс органдарын тар 
кийим өйкөгөндө пайда болот. Андан кийин пайда болгон жагымдуу сезимди бала 
жыныс органын кармалоо менен чакыра баштайт. Ошентип бул жаман адат 
кайталана берет. Көп учурда ата-энё баланын чочогун, чурайын, курсактын төмөн 
жагын кытыгылап, өпкүлөп мындай сезимди пайда кылышат. 
Жыныстык жетилүү мезгилинде О-ден кийин бала өзүнүн эрки жоктугуна капа 
болуп, көңүлү чөгөт, муңайыңкы, түнт боло баштайт. О-ге көбүнчө пайдалуу иш 
жасабаган, бош убактысы көп, кароосуз балдар чалдыгат. Балдардын мындай 
жаман адатын таштатууга, алдын алууга болот. Аларга билгичтик менен 
талыкпай мамиле жасап аңгемелешип, жекече мамиле түзө билип, кеңешип, алгач 
физикалык жана гигиеналык туура тарбия берүү зарыл. Бул учурда баланы же 
өспүрүмдү жемелөө, коркутуу, уруп-согуу натыйжасыз же зыян болорун эстен 
чыгарбоо керек. 
О-ди алдын алууда баланын колун жууркандын үстүнө чыгарып жатуусуна, 
ойгонгондон кийин төшөккө көпкө жаткырбай, кийимине (тар болбосун) көз 
салып, күнүгө ич кийимин алмаштыруу маанилүү. Бала дайыма кыймылда болуп, 
организмин чыңдоого жана спорт менен машыгуусуна шарт түзүү керек. 
Балдардын мите ооруларын (к. Гельминттер) өз убагында дарылоо да маанилүү. 
Өспүрүмдөрдү шыгына жараша кызыктуу иштерге тартуу аны О-ден алаксытат. 
Балдарга ачуу, өткүр тамак, кызыл чай жана коюу кофе бергенге болбойт. 
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Ошондой байкалган балдарга сексуалдык сезимин козгоочу кинолорду көрүүгө, 
китепти окууга уруксат берилбейт. Жыныстык жетилүү мезгилинде кыздарга 
өзгөчө көңүл буруу жана гигиеналык жактан туура тарбия берүү маанилүү. 
Алардын кийимдери тар болбой, ыңгайлуу болушу зарыл. Чоңдордун камкор 
мамилеси, жардамы балдар менен өспүрүмдөрдү жаман адаттардан четтетет. 
ОНИХОМИКОЗ — тырмактын патогендүү мите козу карындар пайда кылган 
оорусу. Көбүнчө О. кандидоз, эпидермофития, трихофития, таз жана башкалар 
ооруларда кезигет. Кол, буттун манжалары катуу урунуудан эзилип, кан жүрүшү 
начарлап калганда микоз оорусуна чалдыгат. О. адатта ошол микоз оорусунун 
негизинде пайда болот. Жараланган тырмактар бузулуп, карарып жана калыңдап 
четинен сынат, түшөт, сыйрылат. Айрым учурда тырмактын баары, кээде айрым 
тырмактар жабыркайт. О. теринин, чачтын мите козу карын оорулары менен 
бирге, чанда өзүнчө болушу мүмкүн. Аны дарылоодо ооруга чалдыккан тырмакты 
алып таштоо зарыл. Ал үчүн тырмакты эрите турган, атайын дары кошулган 
майлар сунуш кылынат. Кээде хирургиялык жол менен тырмакты алып таштап, 
анын ордун дарылоо керек. О-дун алдын алуу үчүн кол-буттун тырмагын 
травмадан сактоо жана аны ырбатпай тез алдырып, аларды таза кармоо керек. 
Бут кийимди туура тандап кийүү талапка ылайык. Мончо, бассейнде атайын бут 
кийим сунуш кылынат.  
ОНКОЛОГИЯ — медицинанын шишиктердин пайда болуу, өөрчүү механизмин, 
клиникалык жүрүшүн изилдөөчү жана анын диагностика, дарылоо, алдын алуу 
методдорун иштеп чыгуучу бөлүгү. 19-кылымдын аягына чейин шишик аз 
жолугуучу оору деп эсептелген. Көптөгөн кылымдар бою жугуштуу оорулардан 
(чума, холера, чечек, келте, безгек) миллиондогон кишилер өлүмгө учураган. 
Микробиология, гигиена жана эпидемиологиянын тез өнүгүшү менен жугуштуу 
оорулар азайып, калктын өмүрү узарды. Анын ордуна жүрөк-кан тамыр оорулары 
менен катар коркунучтуу шишиктер көбөйө баштаган. Ошондой проблемалары 
медицина илиминин эң маанилүү маселелеринин бнри болуп калды. Клиникалык 
медицинанын цитология, генетика, биохимия, патология, иммунология, 
вирусология, радиология, ошондой эле хирургия тармактарынын 
жетишкендиктерине байланыштуу комплекстүү теориялык, эксперименттик 
жана клиникалык Ошондой калыптанган. Шишиктердин пайда болуу себебин 
билүү үчүн көптөгөн эксперименттер жүргүзүлгөн. Түрдүү сырткы таасирден 
жаныбарларда шишик пайда болору тажрыйбада далилденген. 1903-ж. 
шишиктерди вирустар пайда кылары жөнүндөгү гипотеза айтылган. Советтик 
илимпоз Л. А. Зильбер шишиктин пайда болушунун вирус генетикалык 
теориясын аныктаган. Шишиктин келип чыгышына химиялык бирикмелер 
(канцероген) да таасир тийгизери далилденген. 1915-ж. япон илимпоздору 
канцероген заттардын таасири менен жаныбарларда рак шишигин чакырышкан 
(таш көмүрдүн чайырын коёндун терисине такай сыйпоодон анын терисинде рак 
пайда болгон). Азыркы кезде канцерогендик таасирге ээ көптөгөн химиялык 
бирикмелер белгилүү. 1902 — 08-ж. рентген нурунун, кийинчерээк 
радиоактивдүү изотоптордун канцерогендик таасири аныкталган. Шишиктердин 
табиятын, өөрчүшүн аныктоодо иммунитетти изилдөө чоң мааниге ээ. 
Организмде атайын шишикке каршы иммунитеттин төмөндөшү анын өөрчүшүнө 
шарт түзөрү жөнүндө көз караштар келип чыгууда. 
Азыркы мезгилге чейин бардык шишиктердин пайда болуусу жана өөрчүшү 
жөнүндө бирдиктүү теория жок. Улуу Октябрь социалисттик революциясынан 
кийин Ошондой илиминин өнүгүшүнө шарт түзүлдү. Адистештирилген онкология 
жана рентген-радиология илим изилдөө институттар шишиктердин өсүү 
проблемаларын изилдөөдө. Биздин өлкөдө О. тармагындагы изилдөөлөргө 
атайын шарт түзүлүүдө. Кыргызстан онкология жана радиология илим изилдөө 
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институту 1959-ж. Фрунзеде уюшулган. Ал республикада рак оорусунун таралуу 
өзгөчөлүгүн, анын башталыш стадиясында табуу, дарылоо жолдорун изилдейт. , 
 

  

Кыргызстан онкология жана радиология илим изилдөө 
институтунун жалпы көрунүшү. 

 
ОНТОГЕНЕЗ — организмдин жекече өөрчүшү, түйүлдүк пайда болгондон тартып 
тиричилигинин акырына чейинки өмүрү. Ошондой удаалаш өтүүчү морфол., 
физиологиялык, жана биохимиялык өзгөрүүлөрдү ичине камтыйт. 
Жыныс жолу менен көбөйүүчү жаныбарларда жана өсүмдүктөрдө жаңы 
организмдин пайда болушу уруктануунун натыйжасында иш жүзүнө ашырылат. 
Ошондуктан Ошондой уруктанган энелик клеткадан — зиготадан башталат. О-де 
ар бир организм ырааттуулук менен бир нече мезгилди жана стадияны басып 
өтөт. Кишинин эмбриогенези негизинен түйүлдүк (эмбрион) жана түйүлдүктөн 
кийинки (постэмбрион) мезгил болуп бөлүнөт. Эмбрион мезгили — түйүлдүктүн 
өөрчүшү, ал жаңы организм туулганга чейин созулат. Бала төрөлгөн учурдан 
тартып өөрчүүнүн постэмбрион мезгили башталат да, ал өмүрүнүн аягына чейин 
созулат. О-ди клетка ядросундагы тукум куума информация тейлеп, ал кийинки 
муунга берилет. О-дин ар кайсы мезгилинде тукум куугучтукту тейлеген 
информация толук колдонулбайт. Организмдин өөрчүү мезгилине же стадиясына 
жараша анын клеткалары ал информациядан өзүнө ылайыктуу бөлүктөрүн 
пайдаланат. Мисалы, өмүр бою кишинин гемоглобин молекуласынын тиби 3 жолу 
алмашылат. Түйүлдүк мезгилинде эмбрион гемоглобини пайда болот. Бир нече 
убакыттан кийин бул молекулаларды тейлөөчү ген басаңдап, анын ордуна башка 
ген иштейт. Андан кийин чоң кишинин гемоглобини синтезделет. Гемоглобиндин 
алмашып турушу организмдин талабынан келип чыгат. Түйүлдүк мезгилинде 
организмди эненин каны камсыз кылат, ал убактагы гемоглобин чоң кишинин 
гемоглобинине караганда кычкылтек менен оңой байланышат. Ошентип 
эволюциялык өөрчүүдө организмдин маанилүү ыңгайлануусу пайда болгон. 
Эгерде түйүлдүк гемоглобини чоң кишинин гемоглобинине алмашылбай же 
жетишсиз алмашылып калса талассемия оорусу пайда болот. Тукум куугучтукту 
алып жүргөн гендердин ишине тышкы чөйрөнүн шарты да чоң таасир берет. 
Ошондой филогенездин кыскача кайталанышы болгондуктан, бул эки процесс өз 
ара тыгыз байланыштуу жана бири бирине көз каранды. 
О-дин белгилүү бир мезгилинде тукум куума оорулардын көбү пайда болору 
аныкталган. Мындай оорулардын өзгөчөлүгүн билүү аларды табууда жана 
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дарылоодо абдан маанилүү (к. Тукум куума оорулар). Ошондой эле тигил же бул 
ооруну алып жүрүүчү генди табуу медициналык генетиканын адистерине мындай 
ген тукумга коркунучтуу экендиги жөнүндө кабарлап, түрдүү кеңештерди берүүгө 
жардамдашат (к. Ген, Генетика, Медициналык генетика).  
ОН ЭКИ ЭЛИ ИЧЕГИ (жумур) аттын такасына окшоп, уйку безинин баш жагын 
тегерете курчап жатат. Узундугу 25—30 смдей. Ал боор, бөйрөккө байламталар 
аркылуу бекип, ич көңдөйүнүн артында жатат. Ал эми алдынан болсо, ич 
көңдөйүндөгү ич кабыгы менен капталган. Ошондуктан операция учурунда ага 
жетүү эң эле татаал. 
Ал карындын ылдыйкы учунан башталып, акырындык менен ичке ичегиге өтөт. 
Эгерде рентгенден караса, анда анын карындан башталган учунда «сүйрү пиязга» 
окшогон өзүнчө бөлүгү бар. Ал үч бурчтук формасында болуп, өзүнүн негизи 
менен карынга карай багытталат. Ошондой э. э. и-нин керегеси башка 
ичегилердикиндей эле үч катмардан (эң сырткысы — жылмакай, ортоңкусу — 
булчуң катмары жана эң ичкеси — былжырдуу катмар) турат. 
 

  

Он эки эли ичеги: 1—жогорку 
горизонталь бөлүгү; 2—төмөн 
кеткен ортоңку бөлүгү; 3—
төмөнкү горизонталь бөлүгү; 4— 
ичке ичегиге кошулуучу бөлүгү. 

 
Булчуң катмары карындан келген карын жинин аралаштырат жана акырындык 
менен ичке ичегиге өткөрөт. Ал эми карын жининдеги маңыздарды сиңирүүдө 
Ошондой э. э. и-нин ички былжырлуу катмары зор роль ойнойт. Анткени анын 
ичине өзүнүн былжырлуу катмары бөлүп чыгарган суюктуктар жана 
ферменттерден башка уйку бези менен боордон да ферменттер куюлат. Кишинин 
уйку бези бул ичегиде суткасына 500дөн 800 смге чейин өзүнүн зилин бөлүп 
чыгарат. Ал эми анын составындагы ферменттер белокторду, нуклеин 
кислоталарын, углеводдорду ажыратат. Боордон ага суткасына 6ООдөн 1000 млге 
чейин өт келип куят. Өттүн составы жана куюу мезгили тамактын составына 
жараша болот. Ичегиге куйган өт өзүнүн таасири менен негизинен ичип-жеген 
майды май кислоталарына чейин ажыратып, аны организмге сиңирүүгө шарт 
түзөт. 
ОН ЭКИ ЭЛИ ИЧЕГИНИН ЖАРАСЫ,к. Жара оорусу. 
ОҢКО КОЮУ негизинен дем алуу органдарынын (бронх, өпкө, плевра) сезгенүү 
процесстеринде, ошондой эле миозит, невралгия, неврит жана башкаларда 
колдонулат. Анын таасиринен кан жана лимфа айлануу күчөп, ткандардын 
азыктануусу жакшырат, организмдин ооруга туруктуулугу күчөйт, сезгенүү 
процесстери тез тарайт. Оңкону врачтын сунушу менен гана коюу керек. Өпкөдөн 
кан чыкса, туберкулёз, шишик жана башкалар бир катар ооруларда О. к-га 
болбойт. Сезгенген жерге жараша оңкону көкүрөккө (жүрөктүн тушуна койбойт), 
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аркага (далы астына жана далынын ортосуна), белге койсо болот. Металл 
таякчага же пинцетке кебезди ороп, аны спиртке же атырга малып (көп малынса 
аны силкип коюу керек, себеби күйгөн тамчылар териге түшүп кетпес үчүн) 
күйгүзүп, 1—2 секундага банканын ичине киргизип, бат чыгарып, банканы дароо 
териге жабыштыра коюу зарыл. Күйүп жаткан кебезди банканын четине 
тийгизбөө керек, себеби ысып кетип терини күйгүзүшү мүмкүн. Терини 
күйгүзбөө, банканын астына аба кирбесин үчүн оңко коёрдон мурда вазелин 
сыйпайт. Оңкону 15—20 минутага коюп, оорулууну жылуулап жабуу керек. Аны 
оорутпай чыгарып алуу үчүн банканын четинен терини бир колдун манжалары 
менен басып, экинчи колу менен акырын алуу зарыл. Андан кийин ал жер таза 
сүлгү менен акырын сүртүлөт.  
ООЗ, ООЗ КӨҢДӨЙҮ — тамак сиңирүү системасынын баштапкы бөлүгү. О. к. 
алдыңкы (ооздун кире бериши) жана арткы бөлүктөн (негизги ооз көңдөйүнөн) 
турат. Алдыңкы ооз сыртынан эрин жана уурт, ичинен кырка тизилген тиштер 
жана алардын тамырлары бекиген бүйлө менен чектелет. Ал эми арткы — 
негизги ооз көңдөйү болсо, катар тизилген тиштер менен бүйлөнүн арт жагында 
жатат. О. к. сыртка ооз тешиги аркылуу ачылат, ал эми арт жагынан болсо, кулкун 
менен чектелет. Ооздун үстүңкү керегесин катуу жана жумшак таңдайлар түзөт. 
Катуу таңдай эки үстүңкү-жаактын таңдай урчугунан жана таңдай сөөгүнөн 
турат. Ал эми жумшак таңдай болсо таңдайды көтөрүп жана түшүрүп туруучу 
таңдай тил жана таңдай-кулкун булчуңдарынан турат. Ал булчуңдар ооз 
көңдөйүнүн артындагы таңдай көшөгөсүн түзөт. Жумшак таңдайдын ортосунда 
кичине тил жайгашкан. 

  

Ооз көңдөйү: 1— катуу таңдай; 2— 
жумшак таңдай; 3— таңдайдын 
саңоорлору; 4— кичине тил; 5—
бадам сымал бездер; 6—көмөкөй; 
7—тил; 8— астыңкы жаак тиштери. 

О. к-нүн төмөнкү керегеси жаак, мууздоо булчуңдарынан жана тилден турат. 
Ооздун ичи бүт былжырлуу кабык менен капталган. Анда оозду жана жеген 
тамакты нымдоо үчүн керек шилекей бөлүп чыгаруучу эң көп майда бездер жана 
тамакты майдалап чайноочу отуз эки тиш жайгашкан. Ошондой эле ичкен 
тамактын ачуу, таттуу даамын татыган тил жатат. Оозго анын айланасында 
жайланышкан тил, жаак, кулак алдындагы бездерден шилекей тынымсыз агып 
келип турат. Ошентип ооздогу тамак майдаланып чайналып, шилекей менен 
нымдалгандан кийин Ошондой к-нөн ары кулкунга өтөт. Ооздо туруктуу 
микрофлора бар. Ал жугуштуу микробдорду өткөрбөй тосуп турат. Мындан 
сырткары ал сүйлөөгө да катышат. 
ООЗДУН ЖЫТЫ — бүйлө, тиш, кул кун, мурун кобулдарынын, кызыл өңгөч, 
карын, өпкө ооруларында ооздон чыккан жагымсыз жыт. Кээ бир учурларда кант 
диабетинин (к. Кант диабети), бөйрөктүн сезгенишинин (к. Нефрит) же ички 
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органдардын башка ооруларынын, айрыкча ичеги карын ооруларынын белгиси 
болушу мүмкүн. О. ж-нын себебин аныктоо жана дарылоо үчүн тиш врачка 
(стоматологго) кайрылып ооздун ичин дарылоо, андан кийин башка адистерден 
консультация алуу керек. Тиш эликсирлери жана лосьон менен чайкоо ооздон 
чыккан жытты убактылуу басат. Оозду чайкоо үчүн бир стакан сууга 20 тамчы 
эликсир кошулат. О. ж-нын алдын алуу үчүн оозду тамак ичкенден кийин чайкап, 
тишти, тиш протездерин күтө билүү керек. Ооз көңдөйүн өз убагында дарылоо; 
ичеги-карыны оорулуулар врачтын көрсөтмөсүн так аткаруусу зарыл. 
ООЗ КӨҢДӨЙҮН ДАРЫЛОО — ооз көңдөйүнүн ооруларын алдын алуу жана 
дарылоо үчүн көрүлүүчү чаралар. Ал үчүн тиштин чиришин күчөтпөө жана ал 
кабылдап пульпит, периодонтит өөрчүбөсү үчүн тиштин чиришин учурунда 
дарылоо жана пломбалоо, бузулган тиштерди алып таштоо, тиштин 
тегерегиндеги ткандардын оорусун (пародонтоз) дарылоо, тиш таштарын 
жоготуу, ошондой эле тиш-жаак системасынын аномалиясын өз убагында оңдоо 
жүргүзүлөт. О. к. д. мектепке чейин жана мектептеги балдарга жылына 2 жолу, 
боюнда бар аялдарга, туберкулёз, ревматизм менен жабыркагандарга милдеттүү 
түрдө жүргүзүлөт. Чириген тиштер өнөкөт инфекциянын булагы болуп, бүткүл 
организмге зыян келтирет. Ошондуктан О. к. д. көпчүлүк катуу кармаган жана 
өнөкөт ооруларды алдын алууда маанилүү чаралардын бири болуп эсептелет. 
Ооздун ичинде инфекциянын топтолушуна жол бербөө үчүн тишти жана ооз 
көңдөйүн таза кармоо маанилүү. Ал үчүн тишти жуугуч паста же күкүм менен 
щёткалап тазалоо, оозду чайкоо, тиштердин арасын жыгач же сөөк тиш чукуур 
менен тазалоо керек. Тиш, бүйлө, тил оорулардын белгиси болсо стоматологго 
кайрылуу зарыл, к. Тиштер.  
ООЗУЛ, к. Стоматит.  
ООР АТЛЕТИКА — спорттун бир түрү. Оор атлетика спортунун негизин 
оордуктарды (штанга, гиря) көтөрүү түзөт. Машыгууларда штанга, гирялар менен 
бирге гантелдер жана атайын тренажёрлордун системасы пайдаланылат. Оор 
атлетика менен машыгуу негизинен булчуң күчүн өнүктүрүп, күч кыймылдардын 
ылдамдыгын жана чыдамкайлыкты өстүрөт. Оор атлеттер өзгөчө байкалып, 
көрүнүп туруучу булчуңдардын өсүүсү менен айырмаланып турушат. Оор 
атлетика менен машыккан спортсмендер машыгууларында денени жалпы 
өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдү (чуркоо, гимнастика жана башкалар) колдонушат. Оор 
атлетика менен тажрыйбалуу тренерлердин жетекчилигинде атайын программа 
боюнча ден соолугу чың өспүрүмдөр 15—16 жашынан баштап машыкса болот. 
Оор атлетикалык көнүгүүлөр булчуңдарга оордукту жана чыңалууну пайда 
кылгандыктан жүрөк-кан тамыр системасынын жана таяныч кыймыл 
аппаратынын ишине өзгөчө талап коюлат. Буга байланыштуу оор атлетика менен 
машыгууга врачтын уруксаты менен жиберилет. Машыгууларда врачтын 
көзөмөлү жана өзүн-өзү текшертип туруу зарыл. 
ООРУ (сыркоо) — организмдин тиричилик аракеттеринин функциялык же 
морфологиялык өзгөрүүлөргө байланыштуу бузулушу. Анын натыйжасында 
кишилер күнүмдүк же биротоло эмгекке жарабай калышы мүмкүн. Оору 
организмге зыян келтирүүчү факторлордун күчү коргонуу реакциясынан ашып 
кеткенде пайда болот. Оору кээде ооруткуч агенттин бир гана жолу (мисалы, 
уулануу, кырсыкка чалдыгуу) же анын узак убакыт таасир этишинен (мисалы, 
тамактануу режими бузулганда ичеги карын оорусу, ашыкча тамактанууда зат 
алмашуу процесси бузулуп семирүүгө алып келет) болот. Кээ бир учурда оору өсүү 
кемтигинин же тукум куума майыптыктын кесепетинен да болот (к. Тукум куума 
оорулар). Сыркоону козгогуч агент организмге бузуучу таасир этүү менен бирге 
анын коргонуу жана көнүгүү реакциясын күчөтөт. Мисалы, сезгенүүдө ткандын 
бузулушу менен сезгенген жерде бактерия токсиндери топтолуп, ал жерге кандын 
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көп келиши жана клеткалардын функциясынын күчөшү сезгенген тканды 
ажыроо продуктусунан тазалайт, бузулган ткандын тез калыбына келишине шарт 
түзөт. Кээ бир учурда көнүгүү реакциясы өтө күчтүү болуп, белгилүү шарттарда 
оорунун өтүшүн күчөтөт. Мисалы, зыяндуу жана уу заттарды ичеги-карындан 
чыгарууда кусуу, ич өткөрүү маанилүү роль ойногону менен организм көп суу 
жоготот, ошондой эле катуу оорудан шок болушу мүмкүн. Оору бүтүндөй 
организмдин тиричилик аракетинин бузулушу болуп эсептелет. Оору ар түрдүү 
жана көп себептерден болот. Мисалы, өнөкөт гастрит тамактануу режими узакка 
бузулганда, ичкилик ичкенде, тамеки чеккенде; жугуштуу жана мите ооруларын 
козгогуч организмге таасир эткенде гана болот. Бирок көпчүлүк оору козгоочу 
микроорганизмдер эмгек жана тиричилик шарт начарлаганда, кошумча оору 
жана башкалар себептерден организмдин коргонуу реакциясы бузулганда гана 
оору пайда кылышат. Оору катуу кармаган, анча катуу эмес, өнөкөт болуп 
айырмаланат. Катуу кармоочу оору жашыруун (инкубациялык), ооруну  
билдиргич, оорунун күчөп турган жана айыгуу мезгилдерине бөлүнөт. Бирок көп 
оорулар өөрчүү жана өтүү закон ченемдүүлүгү менен бири-биринен айырмаланат, 
ошондуктан мындай мезгилге шарттуу түрдө гана бөлүнөт. Оорунун жашыруун 
мезгили оору козгоочу агент организмге таасир эткенден оорунун белгиси 
байкалганга чейин болуп, көз ирмемден (кырсыкка чалдыгуу) бир нече жылга 
чейин созулат (лепрада). 
Билдиргич мезгил оорунун алгачкы белгисинен баштап, анын бардык белгилери 
толук байкалганга чейин болот. 
Сыркоонун күчөп турган мезгилинде ошол ооруга тиешелүү белгилер ачык айкын 
байкалат. Кээде бул белгилер анча илинбей же такыр байкалбай калышы да 
мүмкүн. Кээ бир кошумча оорунун натыйжасында кабылдап кетиши ыктымал. 
Оору капысынан же акырындык менен аяктайт. Кээ бир орган же системада 
болгон туруктуу өзгөрүүлөрдүн натыйжасында оору өнөкөт формасына өтүп 
кетиши мүмкүн. Толук айыкканда организмдин функциясы калыбына келип, оору 
сезими жоголот. Сыркоонун толук сакайышы көпчүлүк учурда өз убагында 
дарылоого жана врачтын көрсөтмөсүн так аткарууга байланыштуу. Ошондуктан 
кичине эле оору белгиси байкалганда врачка кайрылуу керек. Өзүн өзү дарылоо 
же оорунун негизги белгилери жоголгондо эле дарылоону токтотуу өтө 
коркунучтуу. Оорулуунун мындай туура эмес мамилеси көпчүлүк учурда оорунун 
кабылдоосуна жана өнөкөт формасына өтүшүнө, инвалиддикке алып келет, ал 
тургай өлүмгө учуратышы да мүмкүн. 
Сыркоо ар тараптан изилденип, диагнозу коюлат жана дарылоо, алдын алуу 
методдору иштелип чыгат. Ооруну дарылоодо оорулуунун жеке өзгөчөлүгү, 
организмдин абалы, мурдагы жана коштоочу оорусу, үй турмушу, иштеген 
жеринин шарты эске алынат. Бир эле оору менен сыркоологон адамдарга ар 
түрдүү дары-дармек берилет, себеби бир кишиге жардам берген дары экинчи 
кишиге зыян келтириши ыктымал. Ошондуктан мурда башка кишиге жардам 
берген дары менен өз алдынча дарыланууга болбойт. Врач ооруну дарылоодо 
себебине жараша дары-дармек сунуш кылат, мисалы, жугуштуу ооруларда 
микробду өлтүрүүчү заттарды берет, же оору процессинин механизмине жараша, 
мисалы, гормон жана витамин жетишпегенде анын препараттары, ошондой эле 
өтө оор клиникалык белгилерге каршы каражаттар, мисалы, ооруну 
басаңдатуучу, жөтөлгө каршы дары-дармек берилет. Организмдин туруктуулугун 
жана организмдин коргонуу күчүн жогорулатуучу атайын дарылоо сунуш 
кылынат (витамин берүү, жакшы тамактануу). 
Врач оорунун стадиясына жараша дарылоо схемасын өзгөртүп, жаңы дары-
дармекти, физиотерапиялык процедураны, айыктыруучу физкультура, массаж 
жана башкалар белгилейт. Көп ооруларды дарылоо үчүн тынчтык талап кылынат. 
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Ошондой күчөп турганда төшөккө жатуу керек. Дарылоонун натыйжалуу болушу 
айрыкча үй шартында дарылоодо оорулууну туура багууга, врачтын көрсөтмөсүн 
өз убагында туура аткарууга жараша болот. Оорулууга тынчтык түзүү, бардык 
гигиеналык процедураларды жүргүзүү зарыл. Үй-бүлөнүн оорулуу адамга кылган 
мамилеси чоң мааниге ээ. Ооруну алдын алуу чаралары ар түрдүү.  
Диспансерлөөдөгү дарылоо жана алдын алуу чараларынын бирдиктүү принциби 
медициналык кызматкерлердин кыраакылык менен элдин ден соолугун 
текшерүүгө, ооруну өз учурунда алдын алууга, дени соо адамдарды ар кандай 
оорудан сактоого, өнөкөт ооруларды кабылдатпоого шарт түзөт.  Ар бир адам 
өзүнүн, үй-бүлөсүнүн жана башкалар коом мүчөлөрүнүн ден соолугун сактоого 
милдеттүү. Өздүк гигиенаны сактоо, организмди чыңдоо, дене тарбия 
көнүгүүлөрүн жасоо, эмгек жана эс алуу режимин сактоо, туура тамактануу, 
организмге зыян келтирүүчү адаттарды (ичкилик ичүү, тамеки чегүү, туш келди 
жыныстык катнашуу) четтетүү, оору башталганда тезинен врачка кайрылуу, 
анын көрсөтмөсүн так аткаруу ден соолукту чыңдоону жана активдүү 
чыгармачылыкта узак жашоону камсыз кылат.  
ООРУКАНА — оорулуулар жатып дарылануучу мекеме. Кыргызстанда калкка 
акысыз, стационардык, жогорку квалификациялуу жана адистештирилген 
медициналык жардам берилет. Аткарган функциясы жана администрациялык 
баш ийүүсү боюнча республикалык, областтык, шаардык, райондук жана 
участкалык ооруканалар болот. Профилине жараша (түрдүү ооруларды 
дарылоочу бөлүмдөрү бар) жана адистештирилген (туберкулёз, инфекциялык, 
психиатриялык, офтальмологиялык жана башкалар) ооруканалар иштейт. 

  

Пржевальск шаарындагы областтык 
оорукана. 

 
Балдарга медициналык жардамды балдар ооруканасы (ал да көп профилдүү жана 
адистештирилген болуп бөлүнөт) көрсөтөт. Клиникалык оорукана жогорку 
медициналык окуу жайынын же илим изилдөө институтунун базасы болот. 
Ооруканага кабыл алууда врач оорулууну карап көрүп, медициналык документ 
толтурулуп, керектүү санитария-гигиеналык чаралар жүргүзүлөт; дарылоо 
(хирургиялык, терапевттик жана башкалар), дарылоо диагностика (рентген, 
физиотерапевттик) бөлүмдөрүнөн жана лаборатория, аптека, ашкана, кир жуугуч 
жай жана башкалардан турат. Ооруканага поликлиника да кирет. Аны башкы врач 
жетектейт, медициналык жана тейлөөчү медициналык кызматкерлердин саны 
Ооруканадагы орунга жараша болот. Ооруканага оорулуунун абалына такай 
медициналык байкоо жүргүзүү жана дарылоо, диагноз коюуга муктаж болгондор 
жиберилет. Жолдомо кагазды амбулатория-поликлиника мекемесинин врачы, 
өтө шашылыш учурда медициналык тез жардам жана шашылыш медициналык 
жардам көрсөтүүчү (к. Ооруканага жаткыруу) врач берет. Дарыланып жаткан 
оорулуулар акысыз медициналык жардам, багуудан тышкары акысыз дары-
дармек, ич кийим жана башкалар менен камсыз кылынат. Оорудан сакайып кетүү 

 
www.bizdin.kg

519



жалаң гана медицинанын мүмкүнчүлүгүнө эмес, врачтын бардык белгилеген 
сунуштарын, мүнөздөп тамактанууну, оорукананын күн тартибин туура сактоого 
да байланыштуу болот.  
ООРУКАНАГА ЖАТКЫРУУ — оорулууну стационардык дарылоо үчүн 
жайгаштыруу. Ооруканага жаткырууга шашылыш тез жардам көрсөтүү керек 
болгондо жана пландуу (өнөкөт оорулуулар) түрдө жаткырылат. Стационарга 
поликлиниканын аймактык врачы жиберет. Эгерде оорулууга шашылыш тез 
жардам көрсөтүү керек болсо, медициналык тез жардам аркылуу ооруканага 
жеткирилет. Катуу кармаган ооруларды ооруканага канчалык эрте жаткырса 
дарылоо ошончо натыйжалуу болот. 
ООРУКАНАДАН СЫРТКАРЫ ЖАРДАМ — медициналык жардамдын кеңири 
тараган түрү. Аны поликлиника, амбулатория, диспансер, аялдар консультациясы, 
фельдшер-акушерлик пункт, медпункт, тез жана шашылыш жардам берүүчү 
станциялар көрсөтөт. О. с. ж. берүүчү мекемелер ал жерге келген, жабыр тарткан 
оорулууларга үйдө, өндүрүштө, транспортто, коомдук жайларда (к. Медициналык 
тез жардам), диспансердик көзөмөлдөгү дени соо кишилерге (к. Диспансерлөө), 
ошондой эле врачка, фельдшерге, акушерге кеңеш сурап кайрылгандарга жардам 
көрсөтөт. 

Бул үчүн эмгек жана турмуш шарты, эс алуусу изилденип, ага ылайык чаралар 
иштелип чыгат. О. с. ж. көрсөтүүчү мекеменин максаты — оорулууну жана 
кырсыкка чалдыкканды өз убагында ооруканага жаткыруу (к. Оорукана), ошондой 
эле эмгекке жарамдуулукту тактоо (к. Врачтык- консультациялык комиссия, 
Врачтык- эмгек эксперт комиссиясы). Көпчүлүк поликлиникаларда аллергология, 
гематология жана башкалар кабинеттери уюштурулууда. Шаардык ири 
поликлиникаларда, ар түрдүү бөлүмдүү ооруканаларда консультация-
диагностикалык борбор, эндоскопиялык бөлүмдөр (к. Эндоскопия), 
радиоизотоптук диагностика кабинеттери жана башкалар уюштурулууда. 

Айылда О. с. ж-ды жакшыртуу максатында врачтык амбулатория тармак- тары 
кеңейүүдө. Алыскы малчыларга О. с. ж-ды көчмө медициналык атайын 
кабинеттер берет. Айыл калкына О. с. ж-дын бардык түрүн көрсөтүү райондук, 
областтык поликлиникаларда жүргүзүлөт. 

 
Кызыл-Кыя шаарындагы оорукананын жалпы көрүнүшү. 
ООРУЛУУНУ БАГУУ — оорулууга ар тараптан көз салуу жана врачтын сунушун 
аткарууну камсыз кылуучу иш чаралар жыйындысы. О. б. дарылоонун бир бөлүгү. 
Медицина жаңы өнүгүп келе жаткан мезгилде, врач көпчүлүк ооруну дарылоого 
алы жете элек кезде оорулууну туура багуу гана оорулуунун жана жарадардын 
өмүрүн сактап калган. Азыркы мезгилдеги илимий техникалык прогресстин 
өсүшү, азыркы медициналык техника, өтө натыйжалуу дарылар болуп, операция 
абдан кылдат жасалса да, оорулуунун ишке жөндөмдүүлүгүн жана ден соолугун 
калыбына келтирүүдө О. б-нун ролу чоң. Оорулууну баккан киши ага жагымдуу 
жакшы шарт түзүү, гигиеналык талапты сактоо, врачтын көрсөтмөсүн так 
аткаруу менен айыкпайт деген оорулуунун өмүрүн сактап калууга болот. Ал эми 
тескерисинче, оорулуу туура эмес багылса оорусу көпкө созулуп же өмүргө зыян 
келген учурлар белгилүү. Оорулуу ачуулуу, санаа кор, таарынчаак болот. Бул 
абалдан чыгаруу же алаксытуу үчүн ар кандай аракеттер жасалат, ал үчүн 
оорулууга кылдат мамиле жасап, оорусунан толук айыгып кетишине ишендирүү 
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керек. О. б. ден соолукту калыбына келтирүүдө чоң мааниге ээ. Ар бир оору 
бөтөнчө багууну талап кылат, бирок бардык эле оорулуу адамды багууда сактай 
турган жалпы эреже болот. 

 
Катуу оорулуунун шейшебин алмаштыруу ырааттуулугу. 
 
Оорулуу жаткан бөлмө мүмкүн болушунча жарык, жылуу (абанын температурасы 
18—20°С) болууга тийиш. Үйдү күнүнө эки жолу ным чүпүрөк менен тазалоо 
зарыл. Кышкысын 3 жолу 10— 15 мин. желдетүү, жайкысын терезени такай ачып 
коюу сунуш кылынат. Желдетүү учурунда оорулууну жылуулап жаап, башын ороп, 
бетин ачык калтырат. Оорулуунун өздүк гигиенаны так сактоосуна көз салуу 
зарыл; күнүгө эртең менен жана кечинде жуунтуп, тишин 2 жолу тазалап, тамак 
ичкен сайын оозун чайкап, эгер мүмкүн болсо кемин- де жумасына бир жолу 
ваннага түшүрүү керек. Катуу оорулуунун бети колун күн сайын кайнаган сууга 
кебезди нымдап сүртүп, көзүнүн кычыктарына бор кислотасынын 2%түү жылуу 
эритмесин тамызып же кебез менен тазалоо, тилин, тишин жана тиштин этин бор 
кислотасынын 2%түү эритмесине же марганцовканын мала эритмесине кебезди 
нымдап тазалоо сунуш кылынат. Моюну менен көкүрөгүн, колтугун күн сайын 
жылуу, ным сүлгү менен сүртүп, кургата аарчуу зарыл. Эткел жана терчил 
оорулуулардын эти бышырбас үчүн колтугун, жука чурайын жана эмчегинин 
алдын жууп, арак же атыр менен сүртүп туруу керек. Катуу оорулуунун эти оюлуп 
кетпесин үчүн анын белин, куймулчагын камфора спирти менен сүртүп, 
куймулчагына таза жуулган эски жаздык тыш капталган тегерек резина коёт. 
Чачын күндө тарап, тырмагын дайыма алып, заара ушаткан сайын оорулуунун 
алдын кайнаган жылуу суу менен жууп туруу керек. Ич кийими менен 
шейшептерин кеминде жумасына бир жолу которуу сунуш кылынат. Оорулуу ным 
ич кийимчен жатууга болбойт. Оорулуунун төшөнчүсү менен кийимин 
которуунун өзгөчө ыгы бар. Оорулууну акырын төшөктүн четине жылдырып, 
шейшептин бошогон жагын оорулууну карай түрүп, таза шейшепти салып, кайра 
ордуна жаткырат. Эгер оорулууну төшөктө да кыймылдатууга болбосо шейшебин 
бутунан башын көздөй белге чейин түрүп, артынан жаңы шейшепти жылдырып, 
баш жагынан кир шейшепти сууруп алат, тазасын бырыштырбай тегиздеп салат. 
Катуу оорулуунун көйнөгүн чечүү үчүн колду анын далысына сойлотуп, көйнөгүн 
кежигесине жеткире жыйнап, эки жеңин удаа чечет. Оорулуунун бир колу майып 
болсо, адегенде соо колу, ал эми миокарддын инфарктында адегенде оң колу 
чечилет. Көйнөктү жаралуу колунан баштап, башынан ылдый карай бырышын 
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жакшылап жазып кийгизет. Эгер оорулууга такыр кыймылдоого болбосо, ачык 
көйнөк кийгизген оң. 
Төшөктөн турууга болбогон катуу оорулуунун астына күлтүк коюу үчүн 
куймулчак тушуна бир колду сойлотуп акырын көтөрүп, экинчи колу менен аны 
көчүктүн астына коёт. Күлтүктү бошотуп, ысык суу менен таза жууп, лизол же 
хлораминдин 3%түү эритмеси менен дезинфекциялайт, бул каражаттар болбосо 
марганцовканын коюу эритмесин колдонсо деле болот. Оорулуунун тамак-ашы ар 
түрдүү жана жагымдуу болууга тийиш. Аны күнүгө төрт, кээде андан да көп жолу, 
бир маалда тамактандыруу керек. Мүнөздөп тамактануу менен суюктуктун 
өлчөмүн врач дайындайт. Кыймылдай албаган оорулууну атайын идиштен же 
кичинекей чайнектен ичирген жакшы. Оорулууга тынчтык түзүү өтө зарыл шарт. 
Оорулууга дартынан айыкпасын айтууга болбойт. Өмүрүнүн акырына чейин анын 
көңүлүн көтөрүп туруу керек. 

 

 

Оорулуунун койнөгүн которуу 
ырааттуулугу. 

 
Дары врачтын дайындаган убактысы, өлчөмү менен берилет. Оорулуунун 
температурасы күнүгө эки жолу бир маалда (эртең менен саат 8—9, кечинде 5—6) 
10 мин. өлчөнөт. Кээ бир ооруда врачтын көрсөтмөсү боюнча температура тез-тез 
өлчөнөт. О. б-да жылыткыч, компресс, оңко, горчичник койгонду, ингаляция, 
клизма жасаганды, кээде ооруган жерге муз же кар салынган капчык басканды 
билүү зарыл. 
О. б-да жалпы эрежелерден башка тигил же бул оорунун өзгөчөлүгүнө жараша бир 
катар кошумча чараларды аткарууга туура келет.  
Д е м а л у у жолу ооругандарды багуу. Дем алуу жолу өтө катуу ооругандарды 
төшөгүндө улам бир капталына оодарып жаткырып турат. Деми кыстыкса башын 
бийик жаздап жаткызып же колуна таянтып отургузуп (же креслого отургузган 
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оң), бөлмөнү желдетип туруу зарыл. Оорулуу чыйрыкса, үстүнө жууркан жаап, 
ысык чай ичирип, жылыткыч коёт. Оорулууну соо капталына жаткырса какырык 
жакшы чыгат. Врачтын көрсөтмөсү менен дем алуу гимнастикасын жасатуу 
пайдалуу. Дем алуунун ылдамдыгына жана тереңдигине, какырыктын өлчөмү 
жана мүнөзүнө (кан, ириң, тамак аралашпы, жыты) көз салынат. Какырык оозу 
бек идишке чогултулат. Врач сунуш кылган дарыларды жана ар кандай 
процедураларды так аткаруу зарыл.  
Жүрөк-кан тамыр системасы ооругандарды багуу.  
Жүрөк-кан тамыр оорулары кабылдаганда төшөккө жаткыруу зарыл. Жүрөк 
ишинин жетишсиздигинде деми кыстыгып, көгөрөт, жөтөлүп, кан түкүрөт, ак 
шишик басат. Бул белгилер өзгөрсө, күчөсө, капысынан деми кыстыкса, көгөрсө, 
көбүктүү какырык түкүрсө баккан киши кайдыгер мамиле жасабаш керек. 
Анткени ал жүрөк астмасынын, өпкө шишигинин белгилери болгондуктан тез 
врач чакыруу зарыл. Врач келгенче оорулууну чалкалата огургузуп, бөлмөгө таза 
аба киргизип, мүмкүн болсо кычкылтек жыттатат (к. Кычкылтек дарылоо). 
Эгерде бутун ак шишик басса, ичкен жана бөлүп чыгарган суюктуктун өлчөмүнө 
көз салып, суюктукту жана тузду аз берген оң. Гипертония оорулары менен 
ооруган кишинин башы айланса, башы ооруса, тез врач чакырып, ал келгенче 
далысына горчичник коюп, мурда врач сунуш кылган дары берилет. Стенокардия 
оорулуунун төш сөөгүнүн тушу ооруса валидол, карвалол берип, жардам болбосо 
жүрөктүн жана төш сөөгүнүн тушуна горчичник коюп, нитроглицерин берген оң. 
Эгерде булардан натыйжа болбосо медициналык тез жардам чакыруу керек. 
Жүрөк-кан тамыр ооруларында врачтын сунушусуз дарыны өз алдынча колдонуу 
өтө коркунучтуу (к. Жүрөк-кан тамыр системасы).  
Ичеги-карын жолу ооругандарды багуу. Ичеги-карын жолунун ооруларында ич 
ооруйт, функциясы бузулат, бул учурда тез врач чакыруу керек. Диагнозу 
такталганча ооруну басаңдатуучу, ич алдырма дарыны берүүгө болбойт, клизма, 
жылыткыч коюу, кустуруу ар түрдүү кабылдоого алып келип, диагнозду тактоо 
кыйындайт. 

  
Оорулуунун алдына күлтүк (судно) 
коюу. 
 
Кусундуну же заңды врач келгенче сактоо зарыл. Карын жана ичегинин өнөкөт 
ооруларында (к. Гастрит, Колит, Панкреатит, Жара оорусу) жана алардын 
кабылдоосунда диета жана врач сунуш кылган дарыны колдонуу жана башкалар 
процедураны так аткаруу керек. Ар кандай «билермандардын» айтуусу менен 
алкоголду, өсүмдүктөн алынган жана татымал аралашмаларды колдонуу көбүнчө 
түрдүү кабылдоого алып келгендиктен, аларды таптакыр пайдаланууга болбойт. 
Боор жана өт баштыгынын ооруларында диета сактоо, витаминди жетиштүү 
өлчөмдө кабыл алуунун мааниси чоң. Ооруну басаңдатуучу дары, тюбаж, жылуу 
процедуралар врачтын сунушу менен гана колдонулат. Оорулуунун абалына 
(алсыроо, уйку басуу), теринин, заңдын жана зааранын өңүнө көз салуу керек, к. 
Сарык.  
3 ы я н д у у шишик оорулууларды багуу. Мындай оорулууларды багуунун 
өзгөчөлүгү бар. Оорулуу менен сүйлөшөрдөн мурда жакындары өз ара 
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макулдашып алганы оң. Ага айыкпастыгы жөнүндө айтпай, сакайып кетишине 
ишендирүү керек. Анын көңүлүн көтөрүп, жакшылап багуу абалын оңойт. 
Мындай оорулуу төшөктө көпкө жатса терисин оюлуудан сактоо чараларын көрүү 
керек. Дары (ооруну басаңдатуучу жана уктатуучу) врачтын сунушу менен гана 
берилет. Тамакты тез-тез аздан берүү сунуш кылынат.  
Хирургиялык оорулууларды багуу. Жеңил жарааттуу оорулууларды 
поликлиника жана травматалогиялык пунктта квалификациялуу медициналык 
жардам көрсөтүлгөндөн кийин гана үйдө багууга туура келет. Бут, колдун 
сыныктарында медициналык жардам көрсөтүлүп, врачка келүү күнү белгиленип, 
үйгө кетирет. Гипстеп таңылган болсо, жакшылап кургатуу керек. Таңгандан 
кийин шиший баштаса, оорусу күчөйт, манжалар көгөрүп, кыймылы азаят. Бул 
учурда врачка барып же үйгө чакыруу керек. Таңууну өз алдынча кесүүгө, чечүүгө 
болбойт. Гипс таңуу катыгандан кийин соо муунду, бут же колдун манжаларын 
кыймылдатуунун мааниси чоң. Гипс таңууну чечкенден кийинки айыктыруучу 
гимнастиканы такай жасоо сыныктын бүтүшүнө, ал органдын ишке 
жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүүдө мааниси чоң. Кабыргасы сынгандын дем 
алуусу кыйындаса чалкалата отургузулат. Көкүрөгү кысыла таңылып калса, кан 
түкүрсө врач чакыруу зарыл. Жараат, күйүк болгондо үйдө багууда баарыдан 
мурда таңуунун туура коюлганына жана кургактыгына көңүл бурулат. Эгерде 
таңуу жылып кетсе жараатты ачпай туруп, үстүнөн стерилденген таңуу менен 
таңган оң. Оорулуунун абалы начарласа врач чакыруу керек. 

 
Катуу оорулууну эртең менен жуундуруу ырааттуулугу. 
 
Жугуштуу оору менен ооругандарды багуу. Мындай оорулууларды туура багуу 
дарылоонун бир бөлүгү болуу менен эпидемияга каршы маанилүү чара болуп 
саналат. Жугуштуу оору менен ооругандарды мүмкүн болушунча өзүнчө бөлүп, 
башка кишилер менен жолуктурбай, бир гана киши бакканы оң. Өзүнчө идиш 
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бөлүнүп, кийим-кечеси, шейшеби өзүнчө жуулуп, кайнатылат. Оорулуу жаткан 
бөлмө күнүнө 2 жолу жуулуп, буюмдары дезинфекциялоочу эритме менен 
сүртүлөт, бөлмө күнүнө 3 жолу желдетилет. Ичеги-карын инфекциясы менен 
ооругандарды баккан адам колун улам-улам самын же хлор акиташынын 0,5%түү 
эритмеси (0,5 л сууга 1 чай кашык) менен жууп туруусу зарыл. Денеси ысып, 
калчылдаган оорулуунун үстүн жаап, жылыткыч коюп, ысык суюктук ичирет. 
Ысытма убагында оорулуунун ичеги-карынынын функциясы бузулат, анда ооз 
көңдөйүн таза кармоо керек. Антибиотик менен дарылоодо ооздун былжыр 
челинде ак кебер пайда болот, аны кырып алууга болбойт (к. Кандидоз).  
Н е р в системасы оорулууларды б а г у у. Нерв системасы жабыркагандар өтө 
оор абалда болуп, аны кыймылдатууга болбойт, ошондуктан ооруканага 
жеткирбей үйдөн дарылоого туура келет. Мээнин кан айлануусу бузулган 
оорулууга өзгөчө көз салуу сунуш кылынат. Инсульт болгонду башын өйдөрөөк 
жаздап, чалкасынан жаткырат. Тиш протези болсо кекиртегине тыгылып 
калбашы үчүн алып коюлат. Башына муздак басып, бутуна жылыткыч койгон оң. 
Эсин жоготкон оорулууга врач азыктандыруучу клизма жасайт (к. Жасалма 
тамактандыруу), акыл-эси менен болсо суюк тамакты (шире, компот, ботко, чай) 
кашык менен ичирүү керек. Заарасы чыкпай калса, врач же медсестра катетр 
менен заара кылдырат. Өпкө иши бузулбас үчүн оорулууну 3 — 6 күндөн кийин 
капталына оодарып, дем алдыруу гимнастикасынын элементтерин жасатса болот. 
7 —10 күн өткөндө пассивдүү айыктыруучу гимнастика, 10—15 күндөн кийин 
жеңил массаж жасаса болот. Шал болгон оорулуу бирөөнүн жардамына өтө 
муктаж (к. Шал). Талманын мүнөзү, булчуңдун түйүлүшү, акыл эсин жоготуусу, 
тилин чайноосу, оозунан көбүк чыгарышы жана башкалар жөнүндө врачка 
билдирүү керек. Талма кармаганда бир жерин кокустатып албашы үчүн башына 
жумшак жаздап, тилин тиштеп албас үчүн оозуна катуу нерсени чүпүрөккө ороп 
салат. Нерв системасынын катуу кармаган жугуштуу ооруларында, ошондой эле 
баш сөөгүнүн жабык травмасында психика бузулат. Мындай оорулууга өтө тынч 
абал түзүп, төшөккө жаткыруу зарыл, жеңил диета, жутуу бузулса 
азыктандыруучу клизма, жасалма же түтүк менен тамактандыруу керек. Жыныс 
органы ооруган аялдарды багуу. Мындай оорулуулардын жатын кынын жууп, ага 
дары киргизүүгө туура келет. Ошондой эле медициналык кызматчы массаж 
жасайт. Сырткы жыныс органы күнүнө эки жолу (эртең менен, кечинде) жуулат. 
Ак суюктук көп келсе, жатындан кан акса бат-бат жуунтуп, койгон чүпүрөктү тез-
тез алмаштыруу керек. Кош бойлууну, төрөгөн аялды, ошондой эле кош 
бойлуулук жана төрөттөн кийинки оорулар жөнүндө, к. Кош бойлуулук, Төрөттөн 
кайинки мезгил, Төрөт, Талгак. 3 а а р а бөлүп чыгаруучу органы оорулууларды 
багуу. Бул оору менен көбүнчө кары кишилер ооругандыктан, аларга өзүнчө көз 
салуу талап кылынат. Мындай оорулуулар өздүк гигиенаны сактабаса абалы 
начарлайт. Зааранын өңүнө, өлчөмүнө көз салып, врачка билдирип туруу зарыл. 
Оорунун мүнөзү, кайсы жери ооруганы, тез-тез заара кылгысы келүү же зааранын 
токтобой калышы жөнүндө да врач билиши керек. Заара чыкпай калганда 
табарсык тушка жылыткыч коюп, клизма жасап, улам бир капталына оодаруу да 
жардам берет. Бөйрөгү өнөкөт оорулуунун капыстан башы ооруп, уйку басып, 
айрым булчуңдарынын тартышы бөйрөк ишинин начарлашынын белгилери 
болушу мүмкүн (к. Уремия). Бул белгилер болгондо тезинен медициналык тез 
жардам чакыруу зарыл. Өнөкөт бөйрөк оорулуулар диетага чоң көңүл буруулары 
керек. Суюктук, туз, белок (айрыкча малдын) көп азыктар аз пайдаланылат. Тамак 
витаминдүү (өзгөчө С витамини) болушу керек. Мындай оорулуулар суукка 
чыдамсыз келишет, ошондуктан жылуу кийинип, сууктан сактанган оң. Операция 
жасалган оорулуунун дренажы кан, былжыр, туз менен бүтөлүп калышы мүмкүн, 
ошондуктан өз убагында жууп же алмаштырып турат. Операциядан кийин заара 
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жыйнагыч сунуш кылынса аны өз убагында бошотуп, жууп, 2—3 суткада бир 
кайнатып же дезинфекциялоочу каражат (марганцовка, фурацилин жана 
башкалар) менен тазалайт.  
Кулак, мурун жана тамак оорулууларды б а г у у. Катуу кармаган жана өнөкөт 
ириңдүү отитте врачтын сунушу боюнча кулакты күнүнө бир нече жолу тазалоого 
туура келет. Кулакка дарыны дене температурасындай жылытып, оорулууну 
капталына жаткырып, кулак калканын өйдө тартып туруп тамчылатат, андан 
кийин оорулуу 20—25 мин. жата турганы оң. Ангинада тамакты жылуу эритме 
менен чайкап, жууп туруу зарыл. Ингаляцияны үйдө жасаса болот (к. Ингаляция). 
Дем алуу жолун буу менен күйгүзүп албас үчүн кагаз түтүкчөсү аркылуу 
чайнектин чоргосунан дем алуу керек. Мурунга дарыны оорулууну отургузуп, 
башын чалкалатып же чалкасынан жаткырып тамчылатат. Көзү оорулууларды 
багуу. Мындай оорулууну багуучу киши медициналык кызматкердин көрсөтүүсү 
менен көз жууганды, дары тамчылатууну, май сүйкөөнү, көздү таңууну үйрөнүп 
алганы оң. Ным кебез менен көздү аңтарып, былжыр челге 1—2 тамчы дары 
тамызат. Көздүн алдыңкы терисин ылдый чоё тартып, айнек таякча менен көз 
майын салат, бул учурда оорулуу жогору кароого тийиш. Көзүн жумгузуп, жеңил 
массаж жасалат. Көздүн жугуштуу ооруларында тамчылаткыч, айнек таякча 
колдонулган сайын кайнатылат.  
Теринин жара оорулары менен ооругандарды б а г у у. Мындай 
оорулуулардын өздүк гигиенаны сактоосу, гигиеналык жана дары ванналарына 
(врачтын сунушу менен) түшүүсү маанилүү. Жугуштуу тери ооруларын 
таратпоого аракет жасоо өтө зарыл. Башы грибок оорусу менен ооругандар (к. 
Микроспория) даки же чүпүрөк топу киет. чачын кырганда чачты жана какачты 
жакшылап чогултуу зарыл. Эпидермофития менен ооругандар бут кийимин 
дезинфекциялап, башка киши кийбеши керек. Пиодермияда (к. Теринин ириңдүү 
жаралары) жаранын тегерегин спирт эритмеси менен тазалап, таңууну өрттөп, 
микробдун тарашына каршы чаралар көрүлөт. Экзема жана нейродермит менен 
ооругандардын көңүлүн көтөрүп, убагында уктоосуна көз салынат. Дарыга 
малынган кебез же чүпүрөк басууну, нымдуу кургаткыч таңууну, дары 
аралашмасы, май, паста сүйкөөнү билүү зарыл. Нымдуу таңууну 5—6 кат дакини 
дары аралашмага чылап, жаранын үстүнө коюп, үстүнө ным сиңдиргич кебез 
коюп таңат. Дары аралашманы кебез дакиге сиңирип коёт да, суткасына 2 жолу 
алмаштырылат. Дары май териге жука сыйпалат. Пастаны териге темир же жыгач 
шпатель менен сүйкөп, үстүн бош таңып коёт. Май жана пастаны өсүмдүк майына 
чылаган кебез менен тазалайт. Психикалык оорулууларды багуу. Мындай 
оорулуулар өтө түнт, киши менен ымаласы келишпейт же тескерисинче тынчы 
жок, урушчаак болот. Ошондуктан аларды багууда сабырдуу жана чыдамкай 
болуу керек. Бул оорулууларды үйдө дарылоодо жагымдуу шарт түзүү, ошондой 
эле оорусунан алаксытуунун мааниси чоң. Жакындары врач сунуш кылган 
дарыны өз убагында ичүүсүнө, режимине, кылык-жоругуна көз салып, ал жөнүндө 
врачка билдирип туруу керек. 
Оорулуу баланы багуу. Ар бир эне оорулуу баланы бага билүүгө тийиш. Оору 
баарыдан мурда баланын мүнөзүн өзгөртөт: бала чыргоолонуп колдон түшпөй, 
тамак ичпей шалдырайт. Мындай учурда анын температурасын ченеп, төшөккө 
жаткырып, врач чакыруу керек. Ооруп калган баланы поликлиникага алып 
барууга, врач келгенче дары-дармек берүүгө болбойт. Баланын ичи ооруса ага 
жылыткыч коюу, ич алдырма дары берүү опурталдуу. Эгер ичи өтүп, кусса врач 
келгенче тамак бербей, кайнаган суу же чай жуткуруу керек. Анын жалаяктагы же 
күлтүктөгү заңын (заарасын же кусундусун) врач келгенче сактоо зарыл. Оорулуу 
балага тынч абал түзүп, айрыкча эти ысыса сак болуу керек. Баланын керебети 
жарык жерде, бирок бетине жарык түшпөгөндөй турууга тийиш. Төшөнчүсүн күн 

 
www.bizdin.kg

526



сайын которуп, клеёнкасын сүртүп, ороо-чулгоосун жайып сергитип, бөлмөнү бат-
бат желдетүү сунуш кылынат. Балага врачтын көрсөтмөсү боюнча гана тамак 
берилет. Эгер тамакка табити тартпаса, аны зордобой, аз-аздап ичирүү керек. 
Эмчектеги бала ооруса, эмчекти саап же кайнаган жылуу суу берген оң. Оорулуу 
балага, өзүнчө анын эти ысыса, суюктукту аз-аздан тез-тез берүү сунуш кылынат. 
Баланын ичи ооруп өтсө, ал суюктукту көп жоготот, ошондуктан 15—20 мин. 
сайын суу ичирүү пайдалуу. Баланын денеси таза болушуна көз салуу зарыл. 
Кайнаган сууга кебезди нымдап, бетин, мойнун, кулагынын тегерегин сүртүп, 
колун бир нече жолу жууш керек. Заңдаган сайын баланын астын жууп, вазелин 
сүйкөө, эгер врач уруксат берсе, ваннага түшүрүү сунуш кылынат. Көзүн дайыма 
эртең менен бор кислотасынын 1 же 2%түү эритмеси менен (чыкыйдан мурдун 
көздөй) сүртөт. Көзүнүн былжыр чели сезгенип, көзү чылпактаса, жаздыгына бир 
нече бүктөм ороп төшөп, баланы капталына жаткыруу (оору көзү жагына) керек. 
Баланын мурдунан суу акса, даки же жумшак чүпүрөк менен сүртөт. Таноосун 
кебезди чыйратып алып чукуп тазалап, мурдуна дары тамызат. 
Жогорку дем алуу жолу ооруган баланы утуру бир капталына жаткыруу, көбүнчө 
колго алуу (боорго бекем кыспай) сунуш кылынат. 
Тери оорусунда ич кийим, шейшеби сөзсүз кайнатылып, үтүктөлөт. Төрт бүктөм 
даки же таза ак чүпүрөктү дарынын эритмесине малып, ооруган жерге басса 
болот. Ар 20 мин. сайын чүпүрөктү албай туруп, тамызгы же кашык менен ага 
суюк дары тамчылатып туруу керек. Бетке дары маска түрүндө сыйпалат. Ал үчүн 
дарыны дакиге салып, мурундун, ооздун, көздүн тушун тешип бетке жаап, 
дакинин учтарын кежигеге байлайт. 
Суюк дарыны кашык менен ичирет. Таблетканы жанчып, сууга эритип берген 
жакшы. Ачуу дарыны кашыкка салып, азыраак таттуу кошуп же артынан таттуу 
чай жуткузат. 
Үч жашка чейинки (айрыкча эмчектеги) балдардын оорусу көбүнчө ичи көөп 
ооруп тынчы кетүү менен коштолот. Мындай учурда 2—3 мин. киндигинин 
тегерегин солдон оңго айланта акырын укалоо керек. Акырында укалоо айланта 
сылоо менен бүтөт. Баланы жылытуу үчүн резина жылыткычты пайдаланууга 
болот, андагы суунун температурасы 50—60° Сден ашпоого тийиш, бир нече 
бүктөм даки же таза кездемени жылуу сууга (40— 50° С) нымдап, балага 
жылыткыч компресс жасаса болот. 
Баланы дарылоо ваннасына түшүрүү үчүн аны ийнине чейин сууга 
(температурасы 36°) чөмүлтүп, андан соң этияттык менен ысык суу куюп, анын 
температурасын 39 — 40° Сге жеткирет. Башын жуубайт. Ваннадан кийин баланы 
жылуу ороп, бутуна жылыткыч коюу керек. 
ООРУНУ БАСАҢДАТУУЧУ ДАРЫЛАР — оору сезимин жоготуучу же басаңдатуучу 
заттар. Алардын химиялык түзүлүшү жана тийгизген таасири ар түрдүү болот. О. 
б. д. көбүнчө нерв системасына таасир эткендиктен ооруну сездирбейт 
(аналгетиктер). Алар наркотиктүү жана наркотиксиз болуп бөлүнөт. Наркотиктүү 
аналгетиктерге апийимден алынган дарылар жана алардын ордуна колдонулуучу 
синтезделген дарылар кирет. Булар оору оезүүгө тандалмалуу таасир берип, эстен 
тандырбайт. Наркотиктүү аналгетиктер негизинен күйүктө, травмада, зыяндуу 
шишиктерде, миокарддын инфарктында катуу ооруну басуу үчүн колдонулат. 
Ооруну басуу менен бирге психикага таасир этип, эйфория абалын түзөт. Анда 
кишинин көңүлү чөкпөйт, өзүн өзү контролдобой, айлана-чөйрөгө сын көз менен 
карабайт, эч нерседен коркпой, тынчтанып калат. Бул дарыларды кайталап кабыл 
алуудан организм ага көнүп, дарынын өлчөмүн көбөйтмөйүнчө таасир этпей 
калат. Натыйжада бангилик пайда болот. Ошондуктан ал дарылар атайын так 
каттоого алынып, аларды врачтын уруксатысыз кабыл алуу кылмыш катары 
эсептелет. 
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Наркотиксиз аналгетиктерге ацетилсалицил кислотасы, амидопирин, анальгин, 
бутадион жана башкалар кирет. Булар түрдүү орган менен ткандардын 
сезгенүүдөн келип чыккан оорусун басат (к. Сезгенүүгө каршы дарылар). Ошондой 
эле дененин температурасын төмөндөтөт (к. Дененин ысышын төмөндөтүүчү 
дарылар). Бул дарыларды врачтын сунушу боюнча гана колдонуу керек. 
Анальгин, амидопирин, фенацетил дарыларын өз алдынча узакка кабыл алуудан 
кан пайда болуу процессинин бузулушу, аспиринди врачтын контролусуз такай 
ичүүдөн карындын былжыр чели бузулуп, канашы, кулак чуулдап, укпай калуу 
мүмкүн. 
Ички органдардын спазмы болгондо да оору катуу сезилет. Аны спазмды жазма 
дарылар, кан тамырды кеңейтүүчү дарылар басат.  
ООРУТПОО — хирургиялык операцияларда, травмаларда, кээ бир ооруларда, 
ошондой эле дарылоо жана диагнозду аныктоо үчүн болгон аракеттерде оору 
сезимин болтурбоо же анын алдын алуу. Анын акыл-эстен ажыратып жалпы О-чу 
(наркоз) жана белгилүү жерди (жергиликтүү) Ошондой ыкмалары бар. О-нун 
ачылышы хирургиянын тез өнүгүшүнө түрткү берди. Илгертен эле кишилер 
кокустаганда, хирургиялык операция жасаганда О-го аракеттенишкен. Ал үчүн 
операция жасала турган дененин айрым бөлүгүн муздатышкан, оорулууларга 
алкоголь ичимдиктерин ичиришкен, кээде оору сезимин азайтуу максатында 
канды эсинен танганга чейин агызышкан. 1846-ж. наркоз ачылгандан тартып 
толук О-го мүмкүн болду. Мурда колдонуп келген наркоздун терс жактары болуп, 
кээде өмүргө коркунуч келтирген. Ошондуктан жергиликтүү О-нун ар кандай 
ыкмалары колдонулган. Анын өнүгүшүнө ата мекендик окумуштуулардын, 
айрыкча А. В. Вишневскийдин эмгеги чоң. Ал жергиликтүү О-нун эң жөнөкөй 
методун иштеп чыккан. Операциянын мүнөзүнө жараша жергиликтүү -О-нун ар 
кандай жолу колдонулат. Мисалы, көзгө, ооз жана мурун көңдөйлөрүнө майда 
операция жасоодо, тишти сууруганда, манжаларга жасалуучу жана башкалар 
операцияларда колдонулат. Операцияда кесиле турган дене бөлүгүнүн сезимин 
жоготуу үчүн новокаин эритмеси ийне менен ткандардын ар кандай тереңдигине 
куюлуп, жергиликтүү анестезия кеңири пайдаланылат. Кийинки мезгилде 
практикалык жактан коркунучсуз наркоз иштелип чыгып, жергиликтүү анестезия 
аз пайдаланылат. Ал тез бүтүүчү операцияда же организм наркозду көтөрө 
албаган учурда колдонулат. 
ООРУУ — организмди кыйнаган, жагымсыз, кээде чыдатпаган сезим. Ал көбүнчө 
киши менен жаныбарлардын организмине күчтүү таасир тийгенден келип чыгат. 
О. — организмдин же анын кээ бир функцияларынын бузулгандыгынын 
субъективдүү көрсөткүчү. Органикалык дүйнөнүн эволюциялык процессинде 
Ошондой коркунучтун сигналына айланып, тиричиликти сактоону камсыз 
кылуучу маанилүү биологиялык фактор болду. 
О. оорутуучу дүүлүктүргүчтү жоготууга, орган менен физиологиялык 
системалардын иштешин кайра калыбына келтирүүгө организмдин коргонуу 
күчтөрүн жыйнайт. Аны менен бирге О. кишини абдан кыйнап, тынчын алат, 
эмгекке жарамсыз кылып, кээ бир учурда шоктун пайда болушуна себеп болот. 
Тери, былжыр чел, сөөк чели канчалык чоң жабыркаса Ошондой о. катуу сезилет. 
Ички органдардын функциялары бузулганда О-ну сезүү бул бузулууларга жараша 
болбойт: ичегинин иштеши бир аз эле бузулса ич катуу ооруйт, мээнин, кандын, 
бөйрөктүн орчундуу бузулууларында эч кандай О. сезилбейт. Организм 
дүүлүктүргүчтөргө оорутуучу бир кыйла өзгөрүүлөр менен жооп берет (мисалы, 
кан тамырлар ичкерип, кан басымы жогорулап, кандын уюшу күчөп. кандагы 
канттын өлчөмү көбөйөт). Ошондой катуу кармаган, сыздаган, сайгылашкан, 
ачыштырган жана башкалар түрдө сезилет. Оорулуу О-ну жабыркаган органдын 
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өзүнөн же андан алысыраак жерден сезет. Баш, жүрөктүн тушу жана ич оору 
менен коштолгон абал өмүргө коркунучтуу. 
Көкүрөктүн сол жагы же жүрөктүн тушу сайгылашып, сыздап же куушуруп 
ооруганда жүрөктүн ооруганын билгизет, ал көп учурда капысынан кармайт же 
акырындык менен башталат. Көкүрөктүн тушунан капысынан кармап, сол кол 
менен далыга тараган, күчтөнүүдө же тынч абалда пайда болгон куушурулган 
Ошондой стенокардияга мүнөздүү, ага тез жардам берүү керек. Көкүрөктүн сол 
жагы ревматизмде, ошондой эле жүрөк менен туташ болгон органдар, нерв 
түйүндөр жабыркаганда, өнөкөт ангинада, аз кандуулукта жана башкалар ооруйт. 
Көп учурда жүрөктүн тушу невроздордо, эндокрин системасынын 
бузулууларында, түрдүү ууланууда (тамеки чеккендерде, алкоголь ичимдиктерин 
ашкере ичкендерде) ооруйт. 
Жүрөк ооруганда аны пайда кылган себепке жараша дарылоо чаралары 
жүргүзүлүп, врачка кайрылууну талап кылат. Жүрөктүн тушу катуу ооруганда 
оорулууну тынч жаткырып же отургузуп, тынчтык түзүп, бөлмөнү желдетип, 
валокордин (корвалол), валидол берүү керек. Эгерде жүрөк катуу ооруп, сол кол 
же далыга тараса тил астына валидол же нитроглицерин салуу, көкүрөктүн 
ортосуна горчичник коюп, тезинен врач чакыруу зарыл. 
Ич О. көп учурда өмүргө коркунуч туудуруучу ооруларда кездешет. Ал ооруларга 
катуу кармаган аппендицит, карындын же 12 эли ичегинин жарасы тешилгенде, 
ичегинин өткөөл сүздүгү, ич көңдөйүнө кан куюлуу (көбүнчө жатындан тышкары 
бойго бүтүүдө), катуу кармаган панкреотит жана башкалар кирет. Бул ооруларда 
ич капысынан катуу ооруп баштайт. Айрыкча карындын, жумурдун жарасы 
тешилгенде катуу ооруйт, аппендицитте Ошондой акырындык менен күчөйт. 
Ичеги өткөөлсүздүгүндө мезгили менен Ошондой күчөп, толгоп ооруп турат. 
Жатындан тышкары бойго бүтүп, түтүк жарылганда ошол замат катуу ооруп, 
кийинчерээк басаңдайт. Бөйрөк коликасында ич абдан катуу ооруйт, бирок ал 
учурда тезинен операция жасоонун анча зарылчылыгы жок. 
Ич көңдөйүнүн органдарынын тезинен операция жасалуучу ооруларында 
организмдин жалпы абалынын начарлоосу (шок, дененин температурасынын 
жогорулашы, эстен тануу жана башкалар) мүнөздүү. Ичтеги О-ну туура таап, 
тиешелүү дарылоо ыкмасын врач гана белгилейт. Оорулуу же анын 
айланасындагылар О-нун себебин аныктап, өз алдынча дарылоо чараларын 
жүргүзсө, оорулуунун абалы начарлайт жана керектүү операцияны жасатууну 
кечиктирет. Ич көңдөйүнүн операция жасалуучу ооруларында ичеги-карынды 
тазалоого аракеттенүү коркунучтуу; клизма жасоо ичегинин бузулушун күчөтөт, 
ич көңдөйүнө кан куюлса кан аккан тамырлардын уюган кан менен тосулушуна 
тоскоол болот. Ооруну басаңдатуучу каражаттар убактылуу жардам берет, бирок 
врачты чакырууну кечиктирет, туура диагноз коюуга тоскоол болот. Жылыткыч 
менен жылытуу сезгенүү процессти же кан агууну күчөтөт. Катуу кармаган 
аппендицитте операция бир суткага, карындын жарасы тешилгенде бир нече 
саатка кечиктирилсе өмүргө коркунуч туудурат. Ошондуктан, убакытты 
создуктурбай ич абдан катуу ооруганда ошол замат врач чакыруу зарыл. 
ОПИСТОРХОЗ — описторхис тасма курту (уз. 4 —13 мм) пайда кылган мите 
оорусу. Жетилген описторхис мите курту адам менен жаныбарлардын боорунда, 
өт жолдорунда, уйку безинде мителейт. Анда алар тууган жумурткалар ичегиге 
өтүп, заң менен сыртка чыгат. Эгер сууга түшкөн жумуртканы үлүл (моллюска) 
жутуп алса, анда куйруктуу личинкага — церкарийге айланат. Ал моллюскадан 
сууга чыгып, балыктын денесине (тери алдына, булчуңдарга) кирет. Кишилер 
чала бышкан (куурулган) же чийки (тоңдурулган, туздалган) балыкты жегенде О-
ду жугузуп алат. Калтырап, титиреп, чыйрыгып, төш айбалкасы жана оң 
кабырганын асты ооруп, башы айланып, кусат. О-дун диагнозу заң же өттөн 
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описторхистин жумурткасы табылгандан кийин коюлуп, дарылоону врач 
жүргүзөт. О-ду жугузуп албоо үчүн балыкты абдан бышырып, майга кууруп (20—
30 мин.) жеш керек. Туздалган балык 10 —15 күндөн кийин гана жегенге болот. 
Алдын алууда агын суу, көлдөрдү булгануудан сактоо чоң мааниге ээ. 
ОРГАН ЖАНА ТКАНДАРДЫ КӨЧҮРҮҮ (орган жана ткандардын 
трансплантациясы) — бузулган жана оорулуу органды же анын бөлүктөрүн 
алмаштыруу операциясы. Көчүрүү максатында орган жана тканын берген киши 
же жаныбар донор, ал эми кабыл алган организм реципиент деп аталат. Бир эле 
организмден ошол эле организмге көчүрүү (мисалы, теринин өтө көп жери 
күйгөндө дененин башка жеринен тери алып жамоо — аутотрансплантация; бир 
кишиден башка кишиге же жаныбардан жаныбарга (бир түр ичинде) көчүрүү — 
аллотрансплантация; жаныбардан кишиге (мисалы, атеросклерозго учураган 
артерияны өгүздүн кан тамыры менен алмаштыруу) ксенотрансплантация деп 
аталат. О. ж. т. к-нү 1905-ж. франциялык хирург А. Каррель 1-болуп эксперимент 
катары итке бөйрөк көчүрүп тиккен. Дүйнөдө 1-болуп советтик хирург Ю. Ю. 
Вороной сулемага ууланып бөйрөгү иштебей калган 20 жаштагы аялга бөйрөк 
көчүрүп салган. Операция ийгиликсиз аяктаган. 1965-ж. Советтер Союзунда 1-
болуп советтик хирург Б. В. Петровский энесинин бөйрөгүн кызына ийгиликтүү 
жамаган. Бир жылдан кийин ал өлүп калган донордун бөйрөгүн ийгиликтүү 
көчүргөн. 20-кылымдын башында эле эксперименттик көчүрүүдө кээ бир учурда 
жамалган бөйрөк көпкө иштеген, ал эми айрымдарда операция мыкты жасалса да 
ал бир нече күн эле жашаганы байкалган. Мындан улам бөтөн ткандар 
сыйышпастыгы жөнүндөгү ойлор туулган. Ар бир организм бөтөнчө болот; ал 
организмдин айрым гистемаларынын (мисалы, кан, ткань суюктугу жана 
башкалар) белок молекуласынын өзгөчө түзүлүшүнө байланыштуу. Ошондуктан 
организмге жамалган башка ткань же орган бөтөн зат катары алынат; ал 
сыйышпастык реакциясы көчүрүлгөн ткань жана органдагы зат — антигендин 
санына жараша болот. Бир тукумдуу эгиздерде ткань сыйышпастыгы болбойт, 
анткени алардын антигенинин составы бирдей, ал эми энеата менен баланын 
антигени айырмаланат, бирок ал чоочун кишиге салыштырганда аз өзгөчөлөнөт. 
Башка кишиден көчүрүлгөн ткандын сыйышпастык реакциясы аларды өлүмгө 
учуратат. Акыркы жылдарда керексиз иммунитет реакциясын басууда ар кандай 
заттарды (иммунодепрессанттар) ийгиликтүү колдонуп, органды, айрыкча 
бөйрөктү ийгиликтүү көчүрүүгө түрткү берди. Иммунодепрессанттарга 
гормондор, химиялык дарылар, рентген нуру менен кактоо кирет.  
Көчүрүлгөн органды реципиенттин кан айлануусуна кошуу убагында анын иштеп 
кетүүсү чоң мааниге ээ. Организмден бөлүнүп алынган, айрыкча өлүктөн алынган 
органды башка организмге көчүргөнгө чейин бир канча саат өтөт; бул көчүрүлгөн 
органдын жашап кетүү мүмкүнчүлүгүнө коркунуч туудурат. Ошондуктан органды 
консервалоо, башкача айтканда ар кандай жол менен алынган органдын 
организмден тышкары жашап кетүү мүмкүнчүлүгүн бир нече саатка узартууга 
туура келет. Врачтар, биохимиктер, инженерлер же физиологдор түзгөн 
аппараттар жана атайын эритмелердин жардамы менен органдын жашоосун 24 
саатка чейин сактаса болот. Бөйрөктү көчүрүү клиникада ийгиликке жеткенден 
кийин окумуштуулар жүрөктү көчүрүп тигүүнү изилдей баштады. 1967-ж. 
Кейптаун хирургу Кристиан Бернард 1-болуп жүрөктү ийгиликтүү көчүргөн. 
Бирок кийинки бир топ операциялардын жыйынтыгы ийгилюссиз аяктаган. 
ОРГАНИЗМДИН КОРГОНУУ ФУНКЦИЯЛАРЫ — организмди айлана-чөйрөнүн 
өзгөрүүлөрүнөн коргоп, ага бактериялар, вирустар жана башкалар зыяндуу 
заттардын киришине тоскоол болуп, организмдин ички чөйрөсүнүн (кан, лимфа, 
ткань суюктугу) составынын жана касиеттеринин туруктуулугун (гомеостазды) 
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бир калыпта кармап турууну камсыз кылуучу өзгөчө физиологиялык 
механизмдер. 
О. к. ф-н тышкы жана ички тоскоолдор (барьерлер) аткарат. Тышкысына тери, 
дем алуу системасы, тамак сиңирүү системасы, анын ичинде боор, бөйрөк кирет. 
Тери организмди айлана-чөйрөнүн түрдүү өзгөрүүлөрүнөн сактап, жылуулукту 
жөнгө салууга катышат; организмди бактериялар менен токсиндердин 
киришинен сактайт жана зат алмашуунун продуктуларын тер менен чыгарууга 
жардам берет. Дем алуу системасы газ алмашуудан тышкары абадагы чаң жана ар 
кандай зыяндуу заттардан мурун жана бронхтордун эпителийинин жардамы 
менен тазалайт. Тамак сиңирүү системасына кирген заттар карын менен ичегиде 
сиңирилүүгө ылайыкталып, керексиз заттар, ошондой эле ичегиде пайда болуучу 
газдар ичегинин перистальтикасынын натыйжасында организмден чыгарылат. 
Тамак сиңирүү системасында боор коргоо милдетин аткарат; анда тамак менен 
кирген же ичегиде пайда болгон организм үчүн уулуу бирикмелер 
зыянсыздандырылат. Бөйрөк организмдеги кандын туруктуулугун жөнгө салат, 
организмди зат алмашуунун акыркы продуктуларынан бошотот. Ошондой эле 
тышкы тоскоолдорго ооз көңдөйүнүн, көздүн, жыныс органдарынын былжыр 
челдери кирет. 
Кан менен ткандардын ортосундагы ички коргонуу гистогемалык тоскоол деп 
аталат. Негизги коргоочу функцияны капиллярлар аткарат. Кан менен борбордук 
нерв системасынын. көздүн суюктугунун, кулак лабиринтинин эндолимфасынын 
ортосундагы жана башкалар адистештирилген тоскоолдор болот. 
Эне менен түйүлдүктүн ортосундагы бала тону да өзгөчө коргогуч болуп, өөрчүп 
келе жаткан түйүлдүктү сактайт (к. Кош бойлуулук). Ошондой эле организмди 
оору козгогучтардан бошотууда лимфа системасьшын ролу да чоң. Азыркы 
кездеги көз караш боюнча ички коргоо системаларына клеткалардын ичиндеги 
тоскоолдор кирет (к. Клетка). 
Оорулардын пайда болушуна тышкы жана ички тоскоолдордун түрдүү 
микробдорго, зат алмашууда (өзгөчө анын бузулушунда) пайда болгон зыяндуу 
продуктуларга туруктуулугунун бузулушу алып келет. 
0. к. ф-нын чөйрөнүн өзпөрүшүнө карата ыңгайланып турушу организмдин 
тиричилигинде маанилүү, алар аны оорулардан, уулануудан жана башкалар 
сактайт. Ал жашка, нерв жана гормондук өзгөрүүлөргө, нерв системасынын 
тонусуна жана башкалар себептерге жараша болот. О. к. ф. уйку бузулганда, ачка 
болууда, чарчоодо, травмада, иондошкон нурлар таасир эткенде жана башкалар 
бузулат. 
ОРГАНИЗМДИН КЫЙМЫЛЫ — айлана-чөйрө менен активдүү байланышты 
камсыздоочу тиричилик аракеттин бир белгиси. Кыймыл-аракет жаныбарлардын 
эволюциялык өсүп-өнүгүшүндө өзгөчө мааниге ээ жана барган сайын улам 
өркүндөйт. Кыймыл-аракеттин натыйжасында клеткаларда, органдарда жана 
организмде кыймыл такай пайда болуп, анын тиричилигин аныктайт. Ал эми 
адамдын жашоосунда кыймыл зор мааниге ээ. Орустун улуу физиологу И. М. 
Сеченовдун аныктоосу боюнча баш мээнин ар түрдүү ишкердүүлүгүнүн 
натыйжасы скелет булчуңдарынын жыйрылып, кыймылды пайда кылуусу менен 
аяктайт. Кыймыл адамдын жана көпчүлүк жаныбарлардын сөөк булчуңдарынын 
жыйрылуусунан пайда болот да, дененин айрым мүчөлөрүнүн бир калыптан 
экинчи бир калыпка келип өзгөрүп турушу алардын айлана-чөйрөгө ыңгайланып, 
жашоо шартын түзүп турат. Организмде мүчөлөр өздөрүнүн ар түрдүү кыймылы 
менен бири-биринен айырмаланат. Адамдын кыймыл-аракетин борбордук нерв 
системасы тейлейт. Мисалы, мүчөлөрдүн керектүү булчуңдарынын 
жыйрылуусунун негизинде адам өндүрүштө алдына коюлган ар кандай максатын 
татаал жана чебер кыймыл-аракет менен аткарат. Бул болсо кыймылдын татаал 
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түрү болуп саналат. Мындай кыймыл скелет булчуңдарынын белгилүү бир 
кезекте жыйрылышынын натыйжасында келип чыгат. Кыймылдын жөнөкөй түрү 
да бар. Айтсак адам байкоосуздан электр тогуна, ысык, өткүр же учтуу жана 
башкалар буюмдарга урунуп алган учурда денени (колду) тез тартып алат. Эркин 
кыймылды жаратуу, аны иреттөө процесси өтө татаал келет да, аны таяныч-
кыймыл аппараты иш жүзүнө ашырат. Таяныч-кыймыл аппаратын скелет 
сөөктөр жана анын муундары, байламталар, булчуңдар, тарамыштар түзөт. 
Булардын ичинен сөөктөр жана муундар организмде негизинен таяныч, денени 
бир калыпта кармоо милдетин аткарат. Ал эми булчуңдардын жыйрылып, 
кайтадан жазылып туруу касиетинин натыйжасында организмде кыймыл-аракет 
пайда болуп, адамдын айлана-чөйрөдө басып жүрүү мүмкүнчүлүгүн камсыздайт. 
Булчуңдардын жыйрылышынын негизинде муундарда кыймылдоо пайда болот. 
Айрым учурларда кыймыл сөөктүн же болбосо муундун катышуусуз эле 
булчуңдардын жыйрылуусу менен пайда болот. Мисалы, көздү ирмөө, баштын 
терисинин кыймылы жана башкалар 
Скелет булчуңдарынын жыйрылуу функциясын иш жүзүнө ашырууда борбордук 
нерв системасынын бардык бөлүктөрү (баш, мээ, жүлүн жана башкалар) катышат. 
Булчуңдарда, тарамыштарда атайын сезгич нерв бөлүкчөлөрү — рецепторлор 
жайгашкан. Булар аркылуу импульстар — сезимдер борбордук нерв 
системасынын клеткаларына жеткирилет. Натыйжада борбордук нерв 
клеткаларынан тийиштүү жооп кайрадан кыймылдаткыч нерв бөлүктөрү 
аркылуу тийиштүү сөөк булчуңдарын жыйрылтып иштетет. Мээнин эң жогорку 
бөлүгү болгон мээ кыртышы негизги ролду ойнойт. Анткени ал жерден орун 
алган ар кандай нерв борборлор сөөк булчуңдарынын өзгөчө татаал, максаттуу 
кыймылдарды аткарып туруусун ишке ашырат жана аны дайыма контролдоп 
турат. Адамдын жашоо турмушу, эмгектенүүсү жана башкалар дайыма активдүү 
кыймыл-аракетти талап кылат. Кыймыл организмдин сырттан болгон зыяндуу 
таасирлерге каршы туруу мүмкүнчүлүгүнө шарт түзөт. 
Акыркы жылдарда илимий-техникалык жетишкендиктер, кол эмгегин 
механикалаштыруу менен алмаштыруу, турмуш шарттын жакшыруусу, жол 
транспортторунун өсүшү кишинин эркин кыймылынын азайышына шарт 
түзүүдө. Натыйжада активдүү кыймыл азайып (гиподинамия), организмге өзүнүн 
терс таасирин тийгизүүдө. Ал семирүү, атеросклероз, гипертония жана жүрөктүн 
ишемия ооруларынын пайда болуусуна шарт түзөт. Улгайган адамдын 
организминдеги табигый өзгөрүүлөрдөн нерв, таяныч-кыймыл аппаратынын тез 
иштөө (кыймылдоо) мүмкүнчүлүгү азаят, кол-бут, муундар ооруксунуп, 
булчуңдардын бошоңдошу байкалат. Ал эми аз кыймылдаган кишилерде 
гиподинамиянын натыйжасында алар эрте пайда болот жана аны күчөтөт. 
Гиподинамиянын терс таасирин алдын алуу ар бир адамдын колунан келет. 
Өлкөбүздө массалык түрдө таралган физкультура жана спорт оюндары, 
өндүрүштүк гимнастикалар, акыл эмгегинен күч эмгегине өтүү, жөө басуу, чуркоо 
сыяктуу активдүү кыймыл аракет түздөн-түз гиподинамияга каршы чечкиндүү 
шарт болуп саналат. Ошондой болсо да активдүү кыймыл ар дайым организмдин, 
айрыкча жүрөктүн жекече иш аткаруу мүмкүнчүлүктөрүнө негизделүүсү тийиш. 
Анткени ашыкча күч келтирүү өзгөчө машыкпаган адамдарга пайда ордуна 
өзүнүн терс таасирин тийгизет. Ошондуктан өндүрүштө оор жумуш иштөө такай 
эмгектенүү эрежесин сактоо менен, ал эми спорт оюндарын врачтын контролунда 
жүргүзүүгө тийиш. Таза абада күч эмгегин өлчөмдүү иштөө же дем алуу өзгөчө 
улгайган адамдар үчүн өтө пайдалуу, ал кыймыл-таяныч аппараттагы табигый 
өзгөрүштөрдү басаңдатып, жүрөк-кан тамыр системасын жакшыртат. Көп учурда 
айрым улгайгандар дене тарбия машыгууларды өлчөөсүз аткарууга аракеттенет. 
Бул туура эмес, анткени нерв, өпкө, жүрөк жана башкалар органдардын иш 
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аткаруу мүмкүнчүлүгү улгайган адамдарда өтө аз, андыктан айрым учурларда 
организмде жагымсыз сезимдер, жашка карата табигый өзгөрүүлөр тез пайда 
болот. Мындай адамдар физкультура жасоодо сөзсүз врачка кеңешүүсү зарыл. 
Кыймылдын бузулушу түрдүү эркин кыймыл-аракетти башкарып, жөнгө салууга 
катышуучу нерв системасынын жабыркашынан (кырсыктар, сезгенүү 
процесстери, кан куюлуу, шишиктер) болот. Кыймылдын бузулушуна таяныч-
кыймыл аппаратынын сыныгында, муундан чыгып кетүүсүндө, булчуңдар 
ооруганда жана башкалар белгилүү кыймылды аткара албай калуусу кирбейт. 
Жалпы кыймылсыздык паркинсонизмде болот. Мээнин эркин кыймылды 
башкаруучу борбору, жүлүндүн кыймылдаткыч клеткалары же тийиштүү четки 
нервдери жабыркаганда такыр кыймылсыз же бир аз кыймылдабай калат (к. 
Шал). Мындай бузулууларда булчуң алсызданып, кыймыл өтө азаят. Кээ бир 
бузулууларда кыймыл өтө көбөйүп (гиперкинез) калтырайт. Оорулуу бир нерсени 
кармай албай, жазуу жана башкалар жумуш аткаруу кыйындайт. Кээде бир кол же 
бүт дене калтырайт. Ал дайым эле нерв системасынын ооруларынын белгиси 
боло бербейт. Кээде колдун калтыроосу диффузиялык ууландыруучу богокто, 
сымап, коргошун, наркотик менен ууланганда, өнөкөт аракечтикте болот. 
Кыймылдын бузулушун аны пайда кылган ооруларга жараша врач дарылайт. 
Бирок бардык учурда айыктыруу физкультурасы кеңири колдонулат. 
ОРГАНИЗМДИ ТИРИЛТҮҮ, к. Реанимация. 
ОРГАНИЗМДИ ЧЫҢДОО — аба ырайынын — климаттын жагымсыз 
шарттарынын таасирине организмдин туруктуулугун арттыруу үчүн жүргүзүлгөн 
иш-чаралар комплекси. Ошондой ч-нун негизги каражаттары — аба, суу, күн нуру. 
Алар дене көнүгүүлөрү менен айкалышканда О. ч-чу таасирлердин 
натыйжалуулугу артат. Ошондой ч-нун кеңири таралган, ар кимге жеткиликтүү 
түрү — таза абада болуу. Мында жыл мезгилинин өзгөчөлүктөрүн эске алуу 
зарыл. Жылдын жылуу мезгилинде денени чындоо үчүн таза абада узакка 
сейилдөө, абанын температурасы 16° Сден төмөн эмес бөлмөдө терезени ачып 
коюп уктоо пайдалуу. Ар күнү үйдүн ичинде бир минутадан баштап, ар бир 5—7 
күндө бир минутадан кошуп олтуруп, 10—15 минута жылаңайлак жүрүү 
пайдалуу. Денени чыңдоо үчүн жөө басуу, лыжада жүрүү, жеңил кийимчен «жай» 
жүгүрүү, коньки тебүү жана башкалар керек. О. ч. үчүн суу процедурасын 
пайдалануунун өзүнчө өзгөчөлүгү бар; абага караганда суу бир кыйла 
кубаттуураак фактор болуп эсептелет. Суунун жылуулук таасиринен тышкары 
капилярдык кан айланууну жакшыртуучу өзгөчө массаж катары териге 
механикалык таасир да тийгизет. Үй шартында сүртүнүү, куюнуу, душ алуу суу 
менен денени чындоонун кеңири таралган түрү. Денени температурасы 34— 
35°суу менен чыңдай баштоо керек. Ар күнкү куюнууда (сүртүнүүдө) 6—7 күндөн 
кийин суунун температурасын 1°ка төмөндөтүп олтуруп, 22—24°ка жеткирүү 
керек. Бул температурадагы суу менен 2—3 ай сүртүнүү жана куюнуу сунуш 
кылынат. Терс таасири болбосо (жогорку дем алуу жолунун сезгенишин, алсыроо, 
уйку качуу, тамакка табити тартпоо) денени төмөнкү температурадагы суу менен 
чыңдоого өтүп, 22°тан ар 10 күндө 1°ка төмөндөтүү керек; ар күнкү сүртүнүүдө 
(куюнууда) суунун температурасын 10—12°ка жеткирүү зарыл. Мында 3 
минутанын ичинде жылуу (40° Сдей) суу муздак сууга бир нече жолу 
алмаштырылат. О. ч-нун натыйжалуу ыкмасы болуп душ саналат. О. ч. 
факторлоруна ошондой эле күн нурунун таасири жана дене тарбия көнүгүүлөрү, 
башкача айтканда таза абада же желдетилген бөлмөдө эртең менен гигиеналык 
гимнастика жасоо (к. Гимнастика) да кирет. Суук күндөрү организм өтө үшүп 
кетпесин үчүн көнүгүүлөр таза абада жасалып, көпкө созулбаганы оң. Ысык, 
айрыкча нымдуулук жогору күндөрү өтө ысып кетпөө керек. Дене тарбия 
көнүгүүлөрүнөн кийин душ алуу сунуш кылынат. Ачык көлмөлөргө түшүү 

 
www.bizdin.kg

533



Ошондой ч-чу эң мыкты таасирге ээ, анткени суунун жылуулук жана 
механикалык таасири абанын, күн нурунун таасири жана сүзүү кыймыл-аракети 
менен айкалышат (к. Сууга түшүү). Кышында дени сак адамдар, «морждор» гана 
ачык сууга түшө алышат; ага чейин организмди акырындап суукка көнүктүрүү 
(бир жылдан кем эмес) керек. Муздак сууга түшүү 20—30 секундадан ашпай, 
кыймыл-аракет менен коштолуусу зарыл. Кышында сууга түшүүнү каалоочулар 
врачтын көзөмөлү астында болуулары тийиш. Буу мончосуна түшүү Ошондой ч-
чу зор мааниге ээ. Мында жылуулуктун, буунун, суунун таасири жана 
механикалык дүүлүктүрүү (жышынгыч менен жуунуу же шыпыргы менен 
чабынуу) айкалышып, зат алмашуу, дем алуу жана кан айланууну күчөтөт. Бирок 
улгайган адамдар тез - тез «бууланууга» болбойт (жумасына 1 — 2 гана жолу; 
бууда 10—15 минутадан ашык болуу жарабайт). 
Бала организмин төрөлгөндөн баштап чыңдай баштоо зарыл, бирок анын айрым 
органдары жана системалары али өсүп жетилбегендигин эске алып, этияттык 
менен үзгүлтүксүз жүргүзүү керек. Гипотрофиядан, итийден, кайталап кармаган 
же өнөкөт оорулардан начарлаган балдарга денесин чындоочу процедуралар 
өзгөчө керек. Бирок оорукчан жана начарлаган балдардын организмин чыңдоону 
врачтын көзөмөлүндө жүргүзүү зарыл. Бала таза абанын жетишсиздигин өтө 
сезгич келет. Желдетилбеген үйдө көпкө болгон балдар шалдырап чыргоолонот, 
уйкусу качып, тамакка табити начарлайт, башы ооруп, жүрөгү айланат. Баланы 
күндүз таза абада уктатуу пайдалуу. Баланын саламаттыгына жараша анын 
кийимин которгондо кыска мөөнөткө жылаңачтоо менен аба ваннасын алууга 
болот. Жарык жана күн ванналары өтө так дозаланышы керек, анда баланы улам 
оодарып жаткырып туруу керек. Оорукчан балдардын денесин чыңдоодо 
жуундуруу, нымдап сүртүү сыяктанган таасири азыраак суу процедуралары 
сунуш кылынат. Бир жашка чейинки балдардын денесин чындоо жөнүндө к. 
Эмчектеги бала макаласын. 
Улгайган адамдардын денесин чыңдоо этияттык менен врачтын кароосунда 
жүргүзүлүүгө тийиш. Анткени алардын денеге күч келтирүүчү 
дүүлүктүргүчтөрдүн таасирине адаптациясы начарлап, денени чыңдоочу 
процедуралардан кийин физиологиялык функциялары ясай калыбына келет. Аба 
ваннасын адегенде үйдүн ичинде, верандада, балкондо алууга, акырындык менен 
жеңил кийимчен сейилдөөгө көнүгүү керек. 
О. ч. режими жашына, жекече өзгөчөлүгүнө жана ден соолугуна жараша врачтын 
көрсөтүүсү боюнча түзүлөт. Ооруп калса денени чыңдоону убактылуу токтотуп, 
айыккандан кийин кайра башынан баштоо керек.  
ОРНИТОЗ — кишинин жана куштардын вирустар пайда кылуучу жугуштуу 
оорусу. Аны менен көбүнчө үй канаттуулары (өрдөк, күрп, каз, тоок жана 
башкалар) жана жапайы куштар ооруйт. Ооруган куш жем жебей, аз кыймылдайт, 
көзүнөн, мурдунан суюктук чыгат, кан аралаш чычкактайт. Алар 8—9 күн ооруп, 
көбүнчө өлүп калат. Оорулуу жана вирус алып жүрүүчү куштар заңы менен кошо 
оору козгогучтарды айлана - чөйрөгө бөлүп чыгарат. Адамга булганган кол менен 
оозго же көздүн былжыр челине түшкөндө, ошондой эле вирус менен булганган 
чаңды дем алганда жугат. О. көбүнчө куш фермасында, фабрикасында, зоопаркта, 
зоологиялык дүкөндөрдө иштеген адамдарда көп кезигет. Организмге кирген 
вирус тезинен кан аркылуу бүт денеге таралып, айрыкча өпкөгө топтолот. Ал 
жерде көбөйүп, өпкөнү жабыркатат. Ошондуктан О. оорусуна айрыкча өпкөнүн 
сезгенүүсү мүнөздүү. 
Оору жуккандан 1 — 2 жума оорунун белгиси билинбейт (жашыруун мезгил). Ал 
капысынан башталат: дененин температурасы тез арада 39—40°ка чейин 
көтөрүлөт, оорулуу чыйрыгат, алы кетет, башы катуу ооруйт, тамакка табити 
тартпайт, муундары сыздайт. Кээде мурду канайт, кусат. 
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О-дун оор түрүндө өпкөнүн сезгенишине менингиттин белгилери да кошулушу 
мүмкүн. Анда оорулуу жөөлүйт, башы катуу ооруйт, улам эсинен танышы 
ыктымал. Кээде өнөкөт түргө айланып, узакка созулат. Айрым учурда оорунун 
мүнөздүү белгилери билинбей өтөт. Оорунун алгачкы белгилери билинери менен 
врачка кайрылуу зарыл. Врач диагнозду коюп, дарылоо жүргүзөт. О-дун алдын 
алууда оорулуу куштарды жок кылуу, куш фермасында иштегендер үчүн 
санитария-гигиеналык эрежелерди так сактоо, алардын азыктарын даярдоодо, 
иштетүүдө атайын кийим кийүү, ооз-мурунду чаңдын киришинен сактоо зор 
мааниге ээ.  
ОРТОПЕДИЯ — медицинанын таяныч кыймыл аппараттын (сөөк менен 
булчуңдар) тубаса жана кийин пайда болгон деформацияларын жана 
функцияларынын бузулушун изилдөөчү, аларды алдын алуу жана диагноз коюу, 
дарылоо методдорун иштеп чыгуучу тармагы. О-ны франциялык врач Н. Андри 
илимий негиздеген. Азыркы мезгилде О. дарылоонун хирургиялык методун 
(остеосинтез, пластикалык операциялар), консервативдик ыкмаларды 
(физиотерапия, айыктыруу физкультурасы, санаторий-курорттук дарылоо жана 
башкалар), түрдүү ортопедиялык аппараттарды, протездерди колдонот. 
ОРТОПЕДИЯЛЫК АППАРАТТАР — адамдын кыймыл органдарынын 
деформациясын жана майыптыгын дарылоо жана алдын алуу максатында 
колдонулуучу атайын механикалык түзүлүш. Ошондой а-дын бир нече түрү: 
түзөтүүчү, кыймылдатпоочу, жеңилдетүүчү жана компрессия-дистракциялоочу 
аппараттар бар. 
Түзөтүүчү аппараттар дененин деформацияланган бөлүгүн акырындап түзөтөт. 
Буга корсеттер, ортопедиялык бут кийимдер, супинаторлор кирет. Жеңилдетүүчү 
аппараттар дене салмагын ооруган жерге эмес, жогору соо жерге түшүрөт. 
Демейде Томас, Воскобойников аппараттары колдонулат. 
 

  
Кол, бут муундарын кыймылдатпай 
кармоочу ортопедиялык аппарат 
(туторлор): 1—чыканак; 2— жамбаш; 3— 
кызыл ашык; 4— тизе муундарына 
кийгизилүүчү туторлор. 
 

  
Кол манжалары шал болгондо 
колдонулуучу ортопедиялык аппарат. 
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Полиомиелиттен жабыркаган бутка 
кийилүүчү ортопедиялык аппараттын 
түрлөрү. 
 
Компрессия-дистракциялоочу аппараттар (Илизаров, Сиваш аппараттары) кол, 
буттун деформациясын (жалган муун, буттун кыйшыгын жана башкалар) оңдойт. 
Кыймылдатпоочу аппараттар муундагы, омуртка тутумундагы кыймылды толук 
же бир аз азайтуу, оордукту жеңилдетүү үчүн колдонулат. Аларга туторлор, 
шарнирлүү (муунда бир аз кыймылды сактоочу) жана шарнирсиз аппараттар, 
протездер кирет. Мындай аппараттар катуу атайын материалдан дененин 
белгилүү бөлүгүнө ченеп жасалат. Бут протездери басканда денеге таянчык берет. 
Колго кийилүүчү протездер анын формасын, айрым учурда кызматын калыбына 
келтирет. О. а. өлчөмү туура келгендей, жеңил, жөнөкөй, оңой кийип-чечилгидей 
болушу керек. Аппаратты туура эмес колдонгондо тери жооруп, оюлуп кетиши 
мүмкүн. Андай сүрүлүүнү болтурбоо үчүн аппараттын астынан байпак, ич кийим 
кийүү сунуш кылынат. Жаш өспүрүмдөргө атайын чоңойтуп-кичирейткичи 
болбосо тез-тез алмаштырылып туруу талапка ылайык. Кээде О. а-ты көпкө 
кийүүдөн анын астындагы булчуңдар кысылып, алсызданат, арыктайт. Андыктан 
врачтын кеңеши менен аны киерде жана чечкенден кийин ал жерди укалап туруу, 
атайын булчуңдарды чыңоочу гимнастика сунуш кылынат. 
ОРТОИЕДИЯЛЫК БУТ КИИИМ, к. Бут кийим. 
ОРТОПЕДИЯЛЫК КОРСЕТТЕР — омуртка тутумунун ооруларында, 
кыйшаюусунда, мертинүүсүндө колдонулуучу ортопедиялык аппарат. Ал 
омурткалардын кыймылын азайтуу, жүгүн жеңилдетүү жана деформациясын 
түзөтүүгө арналган. О. к. жумшак, ийилгич, анча катуу эмес жана катуу болот. 
Корсеттер түрдүү материалдан (тери, кездеме, гипс, металл, пластмасса жана 
башкалар) протез-ортопедиялык мекемелерде жасалат. Ал чак, тыкан болушу 
үчүн оорулууга ченеп жасалып, гипс калыпка салынат. Врач оорунун мүнөзүнө 
жараша түрдүү (кыймылдатпоочу, жеңилдетүүчү, түзөтүүчү) Ошондой к-ди сунуш 
кылат. 
Кыймылдатпоочу жана жеңилдетүүчү корсеттер омуртка туберкулёзунда, 
сыныгында, мертингенде операциядан кийин жабыркаган омуртканы 
кыймылдатпоо жана ага келүүчү оордукту азайтуу максатында колдонулат. 
Түзөтүүчү О. к. омуртканын кыйшаюусунда сунуш кылынат. Өзгөчө балдарда 
омуртканын андан ары күчөп кыйшаюусун алдын алуу жана бир аз түзөтүү үчүн 
мааниси чоң. О. к-ди кийип жүрүү мөөнөтүн врач белгилейт. Аны көпкө кийүүдөн 
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дене булчуңдары алсыздангандыктан врачтын сунушу боюнча айыктыруучу 
гимнастика, массаж жасоо зарыл. 
 

  
Ортопедиялык корсеттер: 1—тери 
шакшактуу корсет; 2— скелеттелген тери 
шакшактуу корсет; 3— баш кармагычы 
бар тери шакшактуу корсет. 
 
ОРХИТ — эркектердин урук безинин сезгениши. О-тин катуу кармаган жана 
өнөкөт түрү болот. Бруцеллёз, паротит, туберкулёз, суу чечек, кызыл жүгүрүк 
ооруларынын кабылдоосу сезгендириши мүмкүн. Чоң кишилерде табарсыктын, 
простата безинин оорусунан кийин же калта кырсыкка учураганда Ошондой 
келип чыгат. Оорунун белгиси — эн безинин тушу катуу ооруп, көлөмү чоңоёт, 
дене ысып (39—40°), калтанын териси кызарып, шишип, ысый баштайт. Оору 
басканда, кыймылдаганда күчөп, жука чурайга жана белге тарайт. Оорулуунун 
абалы начарлап, башы ооруп, окшуп, кээде кусат. Оору күчөй баштаса сезгенүү 
жумурткадан жумуртканын кошумча безине, урук түтүгүнүн кабылдашына 
дуушарлантат. Айрым учурда эн бези кошумча бези менен кошо ириңдеп кетиши 
мүмкүн. 
Дарылоо ооруканада жүргүзүлөт, 5 — 6 күнгө чейин төшөктө жатуу, калтаны 
суспензория менен жогору көтөрүп, байлап ар кандай дарылар берилет, кээ бир 
учурда операция жолу менен алынып салынат. О-ти учурунда дарылабаса 
айрыкча жаш балдарда жыныстык функциянын начарлашына жана 
тукумсуздукка алып келет.  
ОСТЕОМИЕЛИТ — сөөк чучугу менен ткандарынын сезгениши. Аны ириңдетүүчү 
микробдор (ириңдүү О.) пайда кылат. Сөөктүн жана муундардын туберкулёзу О-
тин өзгөчө түрү болуп эсептелет. 
Ириңдүү О. көбүнчө ачык сыныктарда, согуш мезгилинде ок тийип жарадар 
болгондо оору козгогуч микробдордун киришинен болот. Организмдеги ириңдүү 
инфекция бар жерден микроб сөөккө кан агымы менен тараганда пайда болуучу 
гематогендик О. көп жолугат. Бул негизинен өспүрүм балдарда кездешет. Кээде 
жаңы төрөлгөн балдарда учурайт (киндик ириңдегенде). Айрыкча жиликтер 
(кашка, жото жана күң жилик) жабыркап, ириң сөөктүн муунга жакын учтарында 
пайда болот. 
Гематогендик О. капысынан башталат, сезгенген сөөк ооруйт, эт ысып чыйрыгат; 
кээде киши жөөлүйт. Бир нече күндөн кийин жабыркаган сөөктүн үстүндөгү 
ткандар шишип катууланат, териси кызарат. Кээде, айрыкча балдарда алгачкы 
күндөрдө ооруу жана сезгенүү жана башкалар белгилер билинбейт; муну врачтар 
гана изилдеп аныктай алат. Гематогендик О-ти эрте аныктоонун мааниси зор. 
Катуу кармаган О. улаарып кетсе, сөөк ткандары бүтүндөй бузулуп, жакын 
муундардын ириңдешине жана башкалар коркунучтуу кабылдоолорго учуратат. 
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Остеомиелитте езгөргөн сөөк жана жумшак 
ткандын схемалык берилиши (жара 
кесилген): 1 — секвестр капсуласынын 
тегерегиндеги сөөктүн калыңдаган жери; 2— 
жана 4— капсула көңдөйүндөгү сөөк 
секвестрлери; 3— кеу.ик; 5— булчуңдагы 
жылчык жолу; 6— жылчьктын сырткы 
тешиги. 
Кээде өзү жарылып ириң сыртка чыгышы ыктымал. Мында оору басаңдап, 
оорулуунун жалпы абалы жеңилдейт (температурасы түшөт жана башкалар). 
Ошентип катуу кармаган Ошондой айыкпастан өнөкөт түрүнө өтөт. Соо сөөк 
тканынан бөлүнүп ажыраган өлүү сөөктүн (секвестрлер) тегереги такай ириңдеп, 
тешилет жана О. улам ырбай берет. Өлүү сөөктүн көлөмү чоңоюп бөлүнүшү 
сөөктүн өзүнөн өзү сынышына алып келет (патологиялык сынык). Өнөкөт О-ти 
дарылабаса бир нече жылдарга созулушу ыктымал. 
О-тин алгачкы катуу кармама түрүн жеңил эле хирургиялык операциянын (кээде 
операциясыз) жардамы менен ооруну өнөкөт формасына жеткирбей айыктырууга 
болот. Өнөкөт ириңдүү Ошондой операция жолу менен дарыланат; кээде 
операцияны бир нече жолу кайталоого туура келет. Ошондуктан дене ысып, бут-
кол ооруса врачка тез кайрылуу керек. 
Гематогендик О-ти алдын алууда балдардын гематогендик инфекция булактарын 
— тонзиллит, ириңдүү отит, гайморит, тиштин чириши жана башкалар өз 
убагында дарылоо, ошондой эле жарааттуу сыныкта жараат тегерегин 
дезинфекциялоо, таңуу, транспорттук шакшактоо чоң мааниге ээ.  
ОСТЕОПОРОЗ — сөөк тканынын структурасынын сейректенүүсү. Белгилүү 
жердеги жана жалпы зат алмашуунун бузулушунун кесепетинен болот. Көбүнчө 
остеомиелитте, Иценко-Кушинг оорусунда, муундун сезгенүү ооруларында, ири 
кан тамыр жана нерв жабыркоочу травмада (айрыкча сыныкта), күйүктө жана 
үшүккө алдырууда, полиомиелит жана башкалар нерв системасынын 
жабыркоосунда, ошондой эле преднизолон менен узак убакыт дарылоодо, 
ууланууда (мисалы, рактын кийинки стадиясында) байкалышы мүмкүн. 
Рентгендик изилдөөдө гана билинет. О. темгилдүү, жайылган, айрым жердин 
жана системалуу болуп айырмаланат. 
0. демейде негизги ооруну дарылаганда эле айыгып кетет.  
ОСТЕОХОНДРОЗ — сөөк жана кемирчек ткандарында зат алмашуу 
продуктуларынын топтолушунан келип чыккан өнөкөт оору. Омурткалардын О-у 
көп жолугат. Анда омуртка дисктеринин дистрофияга учурашы жана 
жукарышынан омуртка сөөктөр өсөт, муун арасында артроз, көп учурда диск 
чуркусу өөрчүп, жүлүндү, жүлүн нервдеринин дүмүрчөктөрүн кысат. Андыктан 
омуртка тутумунун ийилгичтиги жана кыймылы төмөндөйт. Оорунун жүрүпгү ар 
кандай факторлорго (зат алмашуу жана эндокриндик бузулуулар, травма жана 
башкалар) байланыштуу. Омурткалар бири бирине салмагын тийгизип 
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баскандыктан, омуртка дискинин бийиктиги төмөндөп, омурткалардын 
ортосунда фиброздук шакекче чыгып, жүлүндүн элементтерине таасир этиши 
мүмкүн. Ошондой көбүнчө бел, моюн, көкүрөк бөлүгүндө кездешет. Оорунун 
негизги белгиси — белдин белгилүү жери ооруп, ал жамбашка жана бутка 
берилет. Көп учурда куяңга окшойт. Омурткалардын бузулган дисктин 
тушундагы кылкандай урчугу пальпация жасаганда ооруйт. Эгерде нерв 
кыпчылып калса, ал нервдештирген жерде оору сезилип, сезгичтик бузулат, 
буттун алсыздануусу жана башкалар байкалат. 
О-ду дарылоодо эң мурда горизонталдуу тегиздикте чоюу (ал үчүн кроваттын бут 
жагын 30—40 см көтөрөт), физкультура, новокаин менен электрфорез жана 
башкалар колдонулат. Радондуу минерал суулары бар курорттордо (Жети-Өгүз, 
Жыргалаң, Пятигорск жана башкалар) дарылануу жакшы натыйжа берет. Бел 
ооруса атайын ортопедиялык корсеттер сунуш кылынат. Мындан тышкары 
ооруну басаңдатуучу каражаттар да колдонулат. 
ОТИТ (булак) — кулактын сезгениши. Ал сырткы, ортоңку жана ички кулактын О-
и болуп бөлүнөт. Ички кулактын О-и лабиринтит деп аталат. Сырткы угуу 
өткөөлүнүн сезгенүүсү теринин сыйрылган жерине инфекция түшкөндө болот. 
Буга үпгүтүп же күйгүзүп алуу, кулакты шиш же ширенкенин талы менен чукулоо 
себеп болот. Мында көбүнчө кулак кычышып башталат, аны басканда, кулак 
калканын чойгондо, кээде оозду ачканда катуу ооруйт. 
Ортоңку кулактын сезгенишинин катуу кармаган жана өнөкөт түрү болот. Катуу 
кармаган О. көп тараган, айрыкча балдар көп ооруйт. Ал негизинен жогорку дем 
алуу жолдорун жабыркатуучу жугуштуу оорулардын (грипп, катуу кармаган 
сасык тумоо, кызамык, скарлатина жана башкалар) кабылдоосу катары пайда 
болот. Мурун - кулкуңдун сезгенүүсү тарсылдак көңдөйүнө өтөт. Ортоңку 
кулактын сезгенүүсүнө аденоиддер, полип, мурун тосмолорунун кыйшаюусу, 
мурундун бүтүшү, кошумча коңулдардын оорулары да түрткү болот. Ымыркай 
балдарда бул оору төрөт учурунда ортоңку кулагына каканак суусунун кирип 
кетишинен болушу мүмкүн. Оору адатта кулак катуу ооруп башталат, эти ысып, 
угуу начарлайт. Кулактан ириң ага баштаганда (көбүнчө алгачкы күнү) оорусу 
басаңдайт, температурасы төмөндөп, абалы жакшырат. Кийинки күндөрү оорулуу 
кулагынын начар укканын сезет. Көпчүлүк учурда оорулуу айыгып, угуусу 
калыбына келет. Кулактын ооруганын басуу, сезгенүүнү жоготуу үчүн врач 
жылыткыч компресс дайындайт. Аны ар бир 4—6 саатта которуу (балдардын 
кулагын күйгүзүп албоо үчүн тез-тез которуу керек) жана жылуу кургак таңуу 
менен алмаштыруу керек. Кээде ортоңку кулактын катуу кармаган сезгенүүсү 
өнөкөт формага өтөт да, кийин кулактын тарсылдак жаргагынын тешигинен 
мезгили менен көпкө чейин ириң агып, угуу начарлайт. 

  
Кулактын отитте жабыркоочу 
бөлүктөрүнүн схемалык берилиши 
(жара кесилген): 1—сырткы отитте 
жабыркоочу сырткы кулак; 2— ортоңку 
отитте жабыркоочу ортоңку кулак жана 
кулак тарсылдагы; 3— ички отитте 
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жабыркоочу ички кулак. 
 
кулактын тарсылдак жаргагынын тешигинен мезгили менен көпкө чейин ириң 
агып, угуу начарлайт. Көп учурда кулакка суу киргизип алуу өнөкөт сезгенүүнү 
күчөтөт. Ошондуктан сууга түшкөндө, башты жууганда вазелинге же майга 
малынган кебезди кулакка тыгып алуу максатка ылайык. 
Ортоңку кулактын катуу жана өнөкөт сезгенүүсүндө коркунучтуу кабылдоолор 
болушу ыктымал; ички кулактын сезгенишинде баш айланат, окшуйт, тең 
салмактуулук жоголот, мээ кабыкчасы сезгенет, бет нерви шал болот. Кээде 
ортоңку кулактын өнөкөт же катуу кармаган сезгенүүсүнөн кийин ортоңку кулак 
көңдөйүндө тырык калып, үн термелүүлөрүнүн өтүшүнө тоскоол кылат да, угуу 
начарлайт. 
Катуу кармаган О-ти алдын алуу үчүн организмдн чыңдоо, физкультура жана 
спорт менен машыгуу, мурун жана кулкун ооруларын өз убагында дарылоо керек. 
Кулактын сезгенишинин кабылдоосун алдын алуу үчүн оорунун алгачкы 
белгилери байкалар замат врач — оториноларингологго кайрылып, анын 
көрсөтмөлөрүн так аткаруу зарыл. Ортоңку кулактын өнөкөт сезгенүүсүндө 
дайыма врачтын көзөмөлүндө болуу керек. 
ОТОЛАРИНГОЛОГ — кулак, мурун, мурун жанындагы кобулдар, тамак, кулкун 
ооруларын дарылоо, алдын алуу жана диагноз коюу боюнча атайын даярдыктан 
өткөн адис-врач.  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ — клиникалык медицинанын кулак, мурун, мурун 
жанындагы кобулдар, тамак, кулкун, көмөкөй ооруларынын пайда болуу себебин 
изилдөөчү жана аларды дарылоо, алдын алуу методдорун иштеп чыгуучу бөлүгү. 
О-нын сурдология (кулак кереңин, анын клиникалык белгилерин, себептерин 
изилдейт), фониатрия (үн физиологиясын, үн пайда болуунун бузулушун жана 
анын алдын алуу, дарылоо методдорун иштеп чыгат) жана башкалар тармактары 
бар. Ошондой өз алдынча илим катары 19-кылымдын ортосунан калыптанган. 
Азыр О-да кулак, тамак жана мурундун кесипке байланыштуу оорулары жана 
алардын залдары (дүлөйлүк, дудуктук жана башкалар), вестибуль аппараты жана 
башкалар изилденүүдө.  
ОТОСКЛЕРОЗ — кулак оорусу. Мында ортоңку жана ички кулакта сөөк тканынын 
өсүп кетүүсүнөн уктургуч сөөктөр аркылуу добуш толкунун ички кулакка өткөрүү 
бузулат. Буга уктургуч сөөктөрдүн биринин кыймылсыз болуп калышы түрткү 
болот. Ошондой менен көбүнчө жаш аялдар ооруйт. Анын биринчи белгилери — 
кулак чуулдап, угуу начарлайт. Көп жылдар бою билинбей угуу начарлап отуруп 
дүлөйлүккө алып келет. Кээде Ошондой өтө жай өөрчүйт. Кээ бир жагымсыз 
таасирлер, мисалы, кесип зыяндуулугу (чуулдоо, дирилдөө, сымап, коргошун 
менен өнөкөт уулануу жана башкалар) жана инфекция оорулары О-дун өөрчүшүн 
тездетет. 

  
Кулактын түзүлүшүнүн схемасы (жара кесилген). 
Стрелка менен угузуучу сөөк (үзөңгүчө) 
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көрсөтүлгөн, ал отосклероздо кыймылдабай калат. 
Оңдо төмөн жакта соо угузуучу сөөктөр берилген 
(чоңойтулган): 1— үзөңгүчө; 2— балкача; 3— 
дөшүчө. 
 
Ошондой эле төрөттөн кийин да күчөшү мүмкүн. 
Оорунун башталышында дары колдонуу кулактын чуулдашын бир аз басат жана 
бир аз жакшы угуп калат. Бирок бул убактылуу гана болот. Укпай калганда 
угузуучу аппараттар колдонулат. Дарылоо хирургиялык операция жолу менен 
жүргүзүлөт. Бирок операция оорунун башталышында жасалса натыйжалуу болот. 
Ошондуктан оорунун биринчи белгилери башталганда эле врачка кайрылуу 
керек.  
ОТОСКОПИЯ — жарык кылуучу аспап, маңдай күзгүсү (рефлектор), кулак 
воронкаларынын жардамы менен кулактын сырткы өткөөлүн жана тарсылдагын 
изилдөө (кароо) ыкмасы. О. кулак ооруларын аныктоодо колдонулат. , 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ — клиникалык медицинанын көрүү органынын 
анатомиясын, физиологиясын, көз ооруларын изилдөөчү жана диагностика, 
дарылоо, алдын алуу методдорун иштеп чыгуучу бөлүмү. Поликлиника жана 
ооруканаларда офтальмологдор калкка акысыз жардам көрсөтөт. 
Офтальмологиянын жетишкендиктеринин натыйжасында көптөгөн көз 
оорулары айыгууда. Көз ооруларын жана көз травмасын алдын алууга 
багытталган чаралардын жүргүзүлүшү, көз ооруларын дарылоонун жаңы 
методдорунун пайда болушу сокурлардын жана көзү начар көргөндөрдүн санын 
кескин азайтты.  
ОЮЛУУ — тери, тери алдындагы клетчатканын көпкө басылуудан кан айлануусу 
бузулуп, жансызданышы. Көбүнчө алсыз, узак убакыт төшөктө жаткан 
оорулуунун сөөккө жакын жайгашкан териси оюлат. Чалкасынан жатса куйругу 
менен чычаңы, омурткалары, далы жана согончок тушу жабыркайт. 
Көмкөрөсүнөн жатса тизеси, жамбаш сөөгү, төшүнүн тушу; ал эми кырынан жатса 
жамбаш менен кашка жилик муунунун тушу оюлат. Ошондой гипс таңуунун 
астында (согончокто, чыканакта жана башкалар), ошондой эле ооздун былжыр 
челинде (тиш протези туура эмес салынганда) болушу мүмкүн. 
Жүлүн жабыркаганда, анын ооруларында же аны кысуучу ооруларда Ошондой 
айрыкча терең болуп, көпкө айыкпайт. Ири нерв жабыркаганда да Ошондой 
болот, мисалы, куймулчак нерви жабыркаса согончок оюлат. Витамин 
жетишсиздигинде, зат алмашуу бузулганда Ошондой күчөйт. Алсыз, жүрөк-кан 
тамыр системасы бузулган оорулуулардын бир сутканын ичинде териси оюлуп 
кетиши мүмкүн. 
Оорулууну начар багуу — төшөнчү, кийимине көз салбоо, омурткасы жабыркаган 
оорулуу жаткан катуу щит, ыңгайсыз төшөк, тамак калдыгы, заара менен 
булганып, тоголоктолгон шейшеп жана башкалар О-нун пайда болушуна түрткү 
берет. Адегенде тери көгүш-кызгылт тартып эпидермиси (теринин үстүңкү бети) 
сыйрылып түшөт. Ал жерде некроз болот, шишийт, тарамыш, булчуң көрүнүп 
калат. Ошондой кабылдап кетсе тилме, флегмона, сепсис, газ гангренасына алып 
келиши мүмкүн. 
О-нун алдын алууда оорулууга жакшы көз салып, эгерде мүмкүн болсо, аны улам 
бир капталына оодарып, болбосо атайын О-ну алдын алуучу матрацка 
жаткыруунун мааниси чоң. Кийимдин тигишине да көз салуу керек. Куймулчак 
жана чычаң тушка тегерек резина коюлат. О-чу жерлерге кебез-дакиден жасалган 
тегерек төшөлөт. Ным шейшепти дароо которуу керек. Теринин басылган жерин 
күнүнө 3—4 жолу камфора спирти, 0,5%түү нашатырь спирти, таниндин 1 — 
2%түү спирт эритмеси, 1%түү салицил спирти, уксустун суюлтулган эритмеси 
менен сүртүп туруу сунуш кылынат. Сүртүү менен жеңил массаж жасаган оң. 
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Териси кызарып, О-нун белгиси байкалса дароо врачка кайрылуу керек. К. 
ошондой эле Оорулууну багуу.  
ОЮНЧУКТАР — балдардын өз алдынча аракеттенүүсүнүн жана балдар оюнунун 
буюмдары. Балдарды эмгекке тартууга, активдүү эс алышына, ар тараптан 
гармониялуу тарбиялоого көмөк берет. Ошондой идеялык, көркөмдүк жана 
педагогикалык жактан жетиштүү болуп баланын жаш өзгөчөлүгүнө ылайык 
келиши керек. Ал балдарга педагогикалык активдүү таасир тийгизет. Бала өз 
убактысында ар тараптан өсүшү үчүн анын психикасына жана дене өсүшүнө 
жардам берүүчү, жөндөмдүүлүгүн арттыруучу О-ды тандоо зарыл. О-ды жасоого 
жана чыгарууга санитариялык көзөмөл жүргүзүлөт. Ошондой формасы жана 
конструкциясы боюнча учтуу, кырдуу болбой, ойноого ыңгайлуу болууга тийиш. 3 
айга чейинки балдарга көрүп алаксычу оюнчуктар (ачык түстөгү жыгачтан 
жасалган шалдырак, коңгуроо жана башкалар) ылайык. 7 — 8 айга чейинки 
балдарга кармалап көрүп ойногонго ар кандай формадагы кездеме, жыгач, 
резина, жумшак же катуу пластмассадан даярдалган О-ды берсе болот. Мезгил-
мезгили менен О-ды алмаштырып, бат-бат жууп, керек болсо дезинфекциялоо 
керек, анткени бала колуна эмне тийсе, оозуна салат. 1ден 3 жашка чейинки бала 
(к. Мектепке чейинки балдар) буюмдарды ажыратып таанып, аларды эмгек 
куралы катары ойносо жакшы. Балдар пирамида, куурчактар, машина, күрөк, 
калак менен ойноп, алар буюмдун көлөмү, формасы, өңү жөнүндө түшүнүк алат, 
кыймыл активдүүлүгү көбөйөт. 3 жаштан 7 жашка чейинки бала өзүнө жашташ 
балдар менен коомдук турмушту чагылдырган темадагы оюндар менен ойноп, 
социалдык аң-сезимин калыптандырат. Балдардын О-ын атайын бөлүнгөн, 
ойноого ылайыкталган бурчка сактоо керек. 
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Мектеп жашыка чейннки балдардын оюнчуктары. 
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Мектеп жашындагы балдарга татаалыраак, бүтүндөй системадагы, тематикалык, 
универсалдык конструкторлор, химия, физика боюнча тажрыйба жүргүзүүгө 
арналган приборлор техника боюнча чыгармачылыкты өркүндөтүүгө, келечекте 
кесип тандоого жардам берет. Кыймыл-аракетти күчөтүүчү О-дын мааниси чоң. 
Аларга спорт оюндары, топ, секиргичтер жана башкалар кирет. Балдар улам 
чоңойгон сайын О-дын ордуна спорттук шаймандар, лыжа, велосипед, коньки, 
бадминтон жана башкалар менен ойной башташат. Куурчак театрын көрүү сахна 
өнөрүн түшүнүүгө жардам берет. Шашка, шахмат, стол үстүндө ойнолуучу 
оюндарга да кызыга башташат. О-ды таза кармоо зарыл. Резинадан, 
пластмассадан жасалган О-ды ысык сууга соданын 2%түү эритмесин кошуп жууп, 
темир О-ды ысык суу менен тазалайт. 
Биздин өлкөдө О-ды жасоо көркөм өнөр жайдын бир түрү. Алар баланы өз 
өлкөсүнүн, дүйнө элдеринин улуттук маданияты менен таанышууга, билүүгө 
жардам берет. О-дын жаңы үлгүлөрүн сүрөтчү- дизайнерлер жаратат, аларды 
көркөм-техникалык совет бекитет. О-ды 800дөй ишкана чыгарат. 
 

Ө 
ӨЗГӨРГҮЧТҮК — тирүү организмдин тышкы факторлордун (тамактануу, 
температура, жарык, нымдуулук жана башка) таасиринен морфологиялык, 
биохимиялык жана физиологиялык белгилерин өзгөртүү жөндөмдүүлүгү. 
Түйүлдүктүн жетилген особго өөрчүшүндөгү үзгүлтүксүз өзгөрүүлөрдү 
эволюциялык процесстин натыйжасында келип чыккан генетикалык программа 
башкарат. Организмдердин кайсы гана клеткалары болбосун бири-биринен 
айырмаланат, себеби жеке өөрчүүдө (к. Онтогенез) түрдүү клеткаларда гендер 
активдүү болот. 
Касиеттердин өзгөрүүлөрү жетилген особдо да байкалат. Кээ бир өзгөрүүлөр ага 
пайдалуу болуп, анын айлана-чөйрөгө ыңгайлануу мүмкүнчүлүктөрүн 
жогорулатат. Мисалы, көп убакыт бийик тоолуу шартта жашагандардын канында 
эритроциттердин көбөйүшү абадагы кычкылтектин жетишсиздигин анча 
сездирбейт. Кээ бир өзгөрүүлөр зыяндуу, мисалы, организмдин кантты сиңирүү 
жөндөмдүүлүгүнүн бузулушу оорунун себеби болушу мүмкүн. Кээ бир пайдалуу 
касиеттер укумдан-тукумга сакталып, кээде ал касиеттер особь өлгөндө аны 
менен кошо жоголот. Буга байланыштуу Ө. тукум куума жана тукум куубаган 
болуп бөлүнөт. Бирок, алардын ортосунда тыгыз байланыш бар. Тукум куубаган 
(феногиптик) өзгөрүүлөр организмдин чөйрө факторлорунун белгилүү таасирине 
касиеттерин өзгөртүү менен жооп берүүсү болуп эсептелет. 

Тукум куума (генотиптик) өзгөргүч- түктүн негизин генетикалык 
материалдын өзгөрүлүшү түзөт. Тукум куума Ө. мутациялык жана 
рекомбинациялык Ө. болуп бөлүнөт. Мутациялык Ө.— укумдан-тукумга берилген 
мутациянын натыйжасында пайда болгон белгиннн өзгөрүлүшү. 
Рекомбинациялык Ө. жыныс клеткаларынын өөрчүшүндө жана андан кийинки 
уруктанууда гендердин жаңы жыйындысынын пайда болушунан келип чыгат. 
Тукум куума Ө-кө жекече өзгөрүүнүн бардык түрү — айрым белгилердин, 
касиеттердин өзгөрүүлөрү жана башка кирет. Тукум куума белгилер жана 
касиеттер организмдин жеке өөрчүшүндө гендер, алардын бири-бири менен 
болгон байланышы, ошондой эле айлана-чөйрөнүн таасири менен мүнөздөлөт. 
Башка касиеттердин (интеллекттин деңгээли, салмак, узундук жана башка) 
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өзгөрүү диапазону чоң, аларды негизинен чөйрө белгилейт. Ал тышкы айырмалар 
модификациялык белгилер деп аталат жана булар укум- дан-тукумга берилбейт. 

Особдун белгилеринин жыйындысы (фенотип) — чөйрөнүн конкреттүү 
шартындагы генетикалык информациясынын ишке ашырылышынын 
натыйжасы. Фенотип жеке өөрчүүдө уруктануудан тартып калыптанат. Кишиин 
ден соолугу, акыл-эси — укумдан- тукумга берилген өзгөчөлүктөрүнүн өмүр бою 
таасир этүүчү тышкы чөйрөнүн факторлору менен өз ара катышынын 
натыйжасы. 

Тукум куугучтук да, айлана-чөйрө да өзгөрүүгө учурайт. Дүйнө жүзүндө окшош 
эки киши табылбайт (бир жумурткадан өөрчүгөн эгиздерден башка), Ошондой 
эле өмүр бою окшош шартта жашаган адамдарды да табуу болбойт. Тукум 
куугучтук менен чөйрө бирдиктүү, алар бири-бирисиз болбойт. Тукум куугучтук 
укумдан-тукумга берилүүчү мыкты касиеттерди чыңдап, анын негизинде 
организмдердин үзгүлтүксүз эволюциясын камсыз кылат. Ошентип Ө. тукум 
куугучтук жана табигый тандалуу. Жер жүзүндөгү тирүү жандыктардын көп 
түрдүүлүгүн белгилейт. Бул көп түрдүү жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн 
ичинен киши өзүнүн муктаждыгына керектүүлөрүн тандап алат. Бирок киши 
жаныбарлар менен өсүмдүктөр организминдеги табигый Ө-түн натыйжасы менен 
гана чектелбейт. Мутагенездин генетикалык закон ченемдүүлүгүн изилдөө тукум 
куума ооруларды алдын алуу жана күрөшүү боюнча проблемаларын чечүүгө 
жардам берди. 
ӨЗДҮК ГИГИЕНА — гигиеналык эрежелер жыйындысы, аны сактоо жана аткаруу 
адамдын ден соолугун чың- доого көмөктөшөт. Акыл эмгеги менен күч эмгегин 
туура айкалыштыруу, физкультура менен машыгуу, жакшылап, үзгүлтүксүз 
тамактануу, уйкуну кандыруу бардык курактагы адамдар үчүн зарыл гигиеналык 
шарттар болуп эсептелет. Кийим-кечекти, турак жайды таза күтүү, ошондой эле 
тамак-аш даярдоодо гигиеналык талаптарды сактоо зарыл. Адамдын териси 
негизги сезгич орган. Ал организмдин жылуулук жана газ алмашуусунда каты- 
шып, зат алмашуунун акыркы продуктусун, суу буусун, тер, май бөлүп чыгарат. 
Бөлүнүп чыккан заттар терини дүүлүктүрөт, чаң, тер жана май бездеринин 
тешикчелерин бүтөп, микроорганизмдер, мите козу карындар булганч териге 
түшкөндө алардын өсүп өөрчүүсү үчүн ыңгайлуу шартка туш болушат. Дерматит, 
ириңдүү жана башка тери оорулары мына ушинтип пайда болот. Көбүнчө 
тырмактын алдында бактериялар көп чогулат, ошондуктан тырмакты таза күтүп, 
колду дайыма таза жууш керек. Ал эми коомдук тамак-ашта иштегендердин колу 
дайыма таза болгону зарыл. Ө. г-нын ыкмаларын балдарга жаш кезинен үйрөтүү 
керек. Тери таза болушу үчүн денени дайыма жылуу суу менен самындап жууш 
керек. 

Тери кургак, майлуу же нормада болушу мүмкүн. Ар бир адам өзүнүн 
терисинин өзгөчөлүктөрүн билип жана аны күтүүдө буларды эске алуу керек (к. 
Терини күтүү). Чаңдуу жерде иштегендер жана терчил кишилер күн сайын душка, 
ошондой эле жумасына бир жолу үйдө же мончодо сууга түшүп, ич кийимди 
сөзсүз алмаштыруу зарыл. Дененин булгануучу жерлери: кол, бет, моюн жана бут 
кошумча кароого муктаж. Колду бат-бат жууп, бетти жана моюнду эртең менен, 
уктардын алдында жууган жетиштүү. Бутту жатарда күнүнө, айрыкча жайкысын 
самындап жуу зарыл. Бутка жакшы карабай койгон учурда териде, буттун 
манжаларынын ортосунда тер жана кир чогулуп, микроорганизмдер көбөйөт. 
Ушун- дан улам ал жерде теринин ириңдүү оорулары жана мите козу карын 
оорулары пайда болот. Ооз көңдөйүн таза кароо тиштин бүтүн сакталышына гана 
көмөктөшпөстөн, ички органдардын көптөгөн ооруларын алдын алат. Тишти күн 
сайын тиш порошок, паста менен жууп туруу жана ар бир тамак ичкен сайын 
оозду чайкоо керек. Ооздо жаман жыт байкалса врачка кайрылуу зарыл. 
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Гигиеналык пасталар («Мятный», «Апельсиновый») атайын дарылоо-
профилактикалык максатта чыгарылат. Тиш щёткалары тиштин жана бүйлөнүн 
абалына жараша тандалат. Тиштин чириши башталганга чейин тиштеги ташты 
тазалоо, ооз көңдөйүн дарылоо жана башкалар чараларды көрүү үчүн жылына 2 
жолу стоматологго кайрылуу зарыл. Денени жана ич кийимди, жумушчу кийимди 
таза кармоо менен бирге турак жай бөлмөлөрүн, ашкана бөлмөсүн, ошондой эле 
өндүрүштүк жайларды да (к. Өндүрүштөгү эмгек гигиенасы) таза күтүү зарыл. Үй-
бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн өзүнчө төшөк-орун жана сүлгүсү болушу сунуш 
кылынат. Күн сайын зарыл болуучу бардык гигиеналык чаралар үй-бүлөдө 
кимдир бирөөсү ооруган учурларда өзгөчө мааниге ээ, анткени гигиеналык 
талаптарды сактабоо оорулууну курчаган адамдардын ден соолугуна терс 
таасирин тийгизиши мүмкүн. 
Балдардын организминин туура өсүүсүнө, аба, күн, суу процедуралары, дене 
тарбия көнүгүүлөрү, кыймылдуу оюндар, жетиштүү тамактануу чоң мааниге ээ (к. 
Аба жана күн ваннасы, Физкультура). 
Кыздардын жыныс органдарын таза кармоо өтө зарыл. Ар бир заара ушатып жана 
заңдагандан кийин кайнатылган суу менен артты карай сылап жууп, таза жумшак 
чүпүрөк менен аарчыйт. Эгер кызарып калса кайнатылган өсүмдүк майы менен 
майлап же кургаткыч сепме сээп коюу керек. Балдардын трусылары кыймыл 
аракетине тоскоол болбой, ыңгайлуу, жыныс органдарын кыспагандай болууга 
тийиш. Мектеп жашындагы балдар абада көп болуп, физкультурага катышып, 
сабак окуу менен эс алууну айкалыштыруулары өтө маанилүү. Оор жумуш 
иштөөдөн, мектепте жана сабак даярдап көпкө отуруудан омурткасы кыйшаюусу, 
жамбаш сөөктөрү деформациялануусу мүмкүн. Мугалимдер жана ата-энелер 
балдардын келбетине көңүл буруулары тийиш, ошондой эле балдарда алыстан 
жана жакындан начар көрүү өөрчүп кетпесине көз салуу зарыл. Аялдар гигиенасы. 
Өспүрүм кыздар Ө. г-нын жалпы эрежелери менен тааныш болуп, керектүү 
эрежелерди сактай билүүлөрү зарыл. Аларды акырындап этек кир келишине 
этият даярдоо керек. Энеси же эжеси, мектептеги медсестра же мугалим кыздарга 
аял организминин анатомия-физиологиялык өзгөчөлүктөрү жөнүндө, жыныс 
органдардан кан келүү физиологиялык норма экенин түшүндүрүү зарыл (к. Этек 
кир). Этек кир келген мезгилде кыздар денени жана ич кийимди таза кармап, 
гигиеналык эрежелерди сактоого тийиш. Физкультура менен машыгып, бирок 
секирүү же оор көнүгүүлөрдү жасоого жана мелдештерге катышууга болбойт, 
душтун алдына гана жуунуу керек. Күнүнө кеминде 2 жолу жыныс органды 
кайнатылган жылуу суу менен самындап жууп, этек кир келген мезгилде атайын 
гигиеналык даки же кебез пайдалануу сунуш кылынат. Өспүрүм кыздарга 
жыныстык тарбия жөнүндө да түшүндүрүү зарыл. Жыныстык катнаштагы аялдар 
этек кир мезгилинде 2—3 күнгө чейин жыныстык катнашты токтотуу керек, 
анткени жыныс органдарына инфекция козгогучтары кирип кетүүсү же кан көп 
келиши мүмкүн. Кош бойлуу аялдар алгачкы 2—3 айда жыныстык катнашууну 
азайтып, акыркы 2 айда толук токтотуулары зарыл. Ошондой эле төрөгөндөн 
кийин 6—8 жумага чейин жыныстык катнашууга тыюу салынат. Климакс 
мезгилинде жалпы гигиена эрежелерин сактап, күнүнө денени суу (36—22°) 
менен сүртүп, гимнастика жасап, таза абада сейилдөө, туура тамактануу керек. 
Жылына 2 жолу врач-гинекологго көрүнүп туруу зарыл. Эркектер гигиенасы. 
Өспүрүм эркек балдар өздүк гигиенанын ыкмаларын жаш кезинен үйрөнүп, 
денени, кийимди таза кармоого көнүүлөрү керек. Жыныстык тарбия берүүдө 
эркек баланы өз сезимин кармай билүүгө, кыздар менен туура көз карашта 
мамиле кылууга тарбиялоо өтө маанилүү. Ар бир өспүрүм эркек бала жана 
эркектер жыныс органдарын таза күтүүлөрү зарыл (к. Организмди чыңдоо, Терини 
күтүү макалаларын).  
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ӨЗҮН КОНТРОЛДОО. Дене тарбия көнүгүүлөрү дең соолукту чыңдоодо жана 
сактоодо маанилүү. Биздин өлкөдө физкультурниктер менен спортсмендердин 
ден соолугун коргоону врачтык контролдоо камсыз кылат. Ошондой эле Ө. к. 
жүргүзүлөт. Ал үчүн врач өзүнө байкоолорду кандайча жазууну үйрөтөт. Ө. к. 
күндөлүгү медициналык кароодон өткөндө врач менен тренерге көрсөтүлөт. 
Андагы көрсөткүчтөр врачка спортсмендин ден соолугунда болгон өзгөрүүлөрдү 
өз убактысында табууга жардам берет. Натыйжада врач машыгууну көбөйтөт же 
азайтат, өтө чарчоонун алдын алат. Ө. к-ну үй шартында жүргүзүү оңой. Ал үчүн 
атайын күндөлүк түзүп, жумасына 1—2 жолу эртең мененки гимнастикадан 
кийин күндөлүккө: салмагын, пульсун, дем алуунун ылдамдыгын, булчуңдардын 
күчүн, демигүүнү, кандай тердегендигин, оорунун белгисин, ичеги-карындын 
функциясын жазуу керек. Ошондой эле машыгуу учурунда эмне жасагандыгы 
жөнүндө жазат. Эгерде режимди кайсы бир жеринен бузса, ал жөнүндө да жазуу 
керек. Аялдар «кошумча жазуу» деген графада этек кирдин жүрүшү, төрөттөн 
кийинки мезгил жөнүндө маалымат берет. Ошондой эле күндөлүккө биринчи 
ирет машыгуудан кийин өзүн кандай сезгендиги жөнүндө жазуу зарыл. 
Эгерде зарядка методикалык жактан туура жүргүзүлсө, андан кийин киши күч 
алып, өзүн жакшы сезет. Машыгуудан кийин ал кетип, баш ооруп, баш айланса, 
кайсы бир функциялык бузулуулардын пайда болушун көрсөтөт. Зарядка, 
машыгуу туура жүрсө уйку кадимкидей тынч болот. Өтө чарчоодон уйку качат же 
тескерисинче уйку басат. Буларды да күндөлүккө жазуу керек. Кээде биринчи 
машыгуудан кийин булчуңдар ооруйт, андан чочубай, күндөлүккө белгилеп, 
такай машыгып, массаж, жылуу ванналарды жасоо сунуш кылынат. Кээ бир 
кишилерде машыгуудан кийин же машыгуу убагында оң же сол кабырганын 
(боор менен көк боордун тушу) алды ооруйт. Күч келүүдөн бул органдарга кан 
айлануу күчөп, бир аз ашык кан келип алардын капсуласы чоюлгандыгынан 
келип чыгат. Мындай учурларда кыймылдоо темпин азайтып, терең дем алуу 
керек. Ал жердин ооруганы басылбай, улам кайталаганы ошол органдардын 
функциясы бузулгандыгын көрсөтөт. Ошондуктан аны күндөлүккө киргизип, 
врач менен тренерге айтуу зарыл. Физкультура менен жаңы машыга баштагандар 
жана көп убакытка созулган тыныгуудан кийин эң башында өтө тердеп, 
организмден ашык суу чыккандыктан жана зат алмашуу абдан күчөп, майлар 
толук ажыроого учурагандыктан, дене салмагы азаят (бир эле машыгууда 1 кгга 
чейин), бирок сутканын ичинде ал кайра ордуна келиши мүмкүн. Машыгуу күчөп, 
туруктуулук жогорулаган сайын, дененин салмагы туруктуу болот. Таразага 
жумасына бир жолу эртең менен ач карын түшүү сунуш кылынат. Спорттук 
машыгуу тамакка табитти ачат. Анын начарлашы өтө чарчагандыкты белгилейт. 
Табит жөнүндө да маалыматтар күндөлүккө жазылат. Спортко дайыма 
катышкандардын булчуң күчү акырындык менен жогорулайт. Терең дем алууга 
үйрөнүү маанилүү. Эгерде дем алуу 1 минутада 16—20 болсо, кара жумуш 
иштегенде же машыкканда ал 40 же андан көп болушу мүмкүн. Бул организмдин 
кычкылтекти көп талап кылуусуна болгон физиологиялык реакциясы болуп 
эсептелет. Дем алуу өтө тездеп, күйүккөндө машыгууну токтотуп, күндөлүккө 
белгилеп, врачка кайрылуу керек. 
Жүрөк-кан тамыр системасынын иштешин пульс белгилейт. Эркектерде 
минутасына 70, аялдарда 80 жолу кагат. Спорт менен такай машыккандардын 
жүрөгүнүн иштеши үнөмдүү болуп, алардын пульсу 1 минутада 50—60 жолу 
кагат. Көнүгүүлөрдөн кийин пульс минутасына 180ге жетет. Жүрөгү соо 
кишилерде пульс тез эле калыбына келет. Эгер 1 —1,5 саатка чейин калыбына 
келбесе организмдин чарчагандыгын же жүрөк-кан тамыр системасынын 
бузулуусун белгилейт. Ал учурда врачка кайрылып, машыгууну убактылуу 
токтотуу зарыл. Спорттук жетишкендиктерди да белгилөө маанилүү. Туура 
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түзүлгөн машыгуу спорттук жетишкендиктерди жогорулатат. Спортко 
катышууда гигиеналык режимди (бир убакта уктоо, ойгонуу, тамеки тартпоо, 
ичкилик ичпөө жана башкалар) сактоо гана жакшы натыйжа берип, ден соолук 
чыңдалат.  
ӨЗҮН ӨЗҮ ДАРЫЛОО — дары каражаттарды, ыкмаларды врач же медициналык 
кызматкердин сунушу жана көзөмөлүсүз өз алдынча колдонуу; ал демейде ар 
кандай кабылдоолорго, кээде инвалиддикке, ошондой эле өлүмгө да алып келет. 
Ө. ө. д-дон күтүлбөгөн жерден жашоого коркунуч туудуруучу абалда (жүрөк 
ооруганда, травмада, кан агууда, күйүктө) өзүнө же өз ара врачка чейинки 
биринчи жардам көрсөтүүнү айырмалай билүү керек. Ө. ө. д-до оорунун 
себептерине карата эмес, оорунун айрым белгилерине (түрдүү ооруларда окшош 
болушу мүмкүн) карата дарылоо жүргүзүлөт. Ал оорунун белгилерин өзгөртүп, 
диагноз коюуга тоскоол болуп, натыйжада оору улаарып кетиши мүмкүн. Андан 
тышкары мында дарылар организмдин тукум куума жана кийин пайда болгон 
өзгөчөлүгү, бөйрөк, боор, эндокрин системасынын, ичеги-карын жолдорунун 
функциялык абалы, мурда ооруган оорулар, оорулуунун жашы жана башкалар 
эске алынбай колдонулат. Бир эле дары белгилүү өлчөмдө бирде натыйжалуу, 
кээде аз пайдалуу же зыяндуу болот. Мисалы, Ө. ө. д-до антибиотиктер, 
сульфаниламид дарылары, аары, жыландын уусу жана башкалар аллергиялык 
реакцияларды (к. Аллергия) пайда кылат. Аллергия оорулары (бронх астмасы, 
бөрү жатыш жана башкалар) менен ооругандар өзгөчө көңүл буруусу керек. 
Белгилүү дарыларды көтөрө албагандарда аны ичкенден кийин тери дүүлүгүп 
кычышат, кызарып, шишийт, киши чыйрыгат. Мындай учурда аны кайталап 
кабыл алууга болбойт. 
Организмдин дарыларга өтө сезгичтиги жаш өзгөчөлүгүнө байланыштуу болот. 
Картая баштаган организмде көпчүлүк бездердин активдүүлүгү төмөндөп, боор, 
уйку бези, бөйрөктүн функциялары өзгөрүлөт, дарыны бөлүштүрүү жана бөлүп 
чыгаруу жайланат. Анын үстүнө улгайган кишилерде бир нече оору болушу 
мүмкүн; бир оорусун Дарылоо, башкасын күчөтөт. Ошондуктан дарылоо врачтын 
көзөмөлү менен гана жүргүзүлөт. Айрыкча кош бойлуу аялдар менен балдарга өз 
алдынча дарылануу коркунуч туудурат. Себеби, түйүлдүк менен кичине 
балдардын организми түрдүү таасирлерге (анын ичинен дарыларга) өтө сезгич 
келет. Дарылардын организмге тийгизген таасири абдан татаал жана көп түрдүү. 
Аларды туура колдонбосо (өлчөмүн бир аз көбөйтүү же азайтуу, дарыны кабыл 
алуу иретин бузуу жана башкалар) терс таасир бериши мүмкүн. Кээде дарынын 
кабыл алуу иретин бузганда (тамакка чейин же тамактан кийин) кабылдоолор 
болот. Мисалы, ацетилсалицил кислотасы (аспирин) карындын былжыр челине 
дүүлүктүрмө таасир берип, кан агууга алып келиши мүмкүн. Уктатуучу 
дарыларды дайыма кабыл алганда организм көнүп, дарынын кадимки өлчөмү 
таасир этпейт, анын өлчөмүн дайыма көбөйткөндө организмди уулантат. 
Мезгили менен ич өтүп, ич катып, баш ооруса врачка кайрылуу зарыл. Баш 
ооруганда фенацетин, амидопирин кошулган дарыларды абайлап ичүү керек. 
Ичтин катуу оорушу көбүнчө хирургиялык жардамды талап кылуучу оорулардын 
(мисалы, аппендицит) бирбелгиси, ошондуктан анда Ө. ө. д. коркунуч туудурат. 
Дарынын өлчөмүн өз алдынча көбөйтүү же окшош дары менен алмаштыруу да 
кабылдоолорго алып келиши мүмкүн. Кээ бир дарылар өзүнүн физикалык-
химиялык касиеттери боюнча бир-бирине туура келбей, алардын өз ара 
аракетинен организмге зыяндуу заттар пайда болот, өз ара нейтралдашат же бир 
дарынын таасири күчөйт же басаңдайт. Мисалы, кээ бир витаминдер бир-бирине 
карама-каршы таасир этет. 
Ө. ө. д-нун зыяны түрдүү дарыларды кабыл алуу менен гана чектелбестен, 
дарылоонун башка ыкмаларын (түрдүү диета, ачка болуу жана башкалар) өз 
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алдынча колдонгондон да болот. Арыктоо үчүн жүрөк-кан тамыр, эндокрин, нерв 
системаларынын абалына жараша диета белгиленет. Дем алуу, нерв жана жүрөк-
кан тамыр системаларынын өнөкөт оорулары менен жабыркагандарга дене 
тарбия көнүгүүлөрүн, йогдордун гимнастикасын өз алдынча пайдалануу ден 
соолукка, кээде өмүргө зыян келтириши мүмкүн. Сасык тумоодо ар түрдүү 
мончолорго түшүү зыяндуу. 
Курорттук факторлорду өз алдынча пайдалануу да ден соолукка зыян келтирет. 
Өзгөчө картайган, улгайган кишилер климатты кескин өзгөртүү, жүрөк-кан 
тамыр, эндокрин, нерв системасы оорулууларга терс таасир тийгизет. 
Ден соолукту чыңдоо, дарылануу боюнча врачка кайрылуу зарыл, себеби врач 
сунуш берүүдөн мурда ар кандай ыкмаларын колдонуп, корутунду чыгарат. Ар 
бир киши Ө. ө. д-дон баш тартуу менен бирге, табыпчылык жана илимий жактан 
аныкталбаган дарылоо ыкмаларды колдонбоого тийиш.  
ӨЙКӨЛҮҮ — бир нерсенин механикалык таасиринен теринин айрым 
бөлүктөрүнүн сезгениши. Бут кийим тар болсо согончок, бут манжалары 
жарылып, ал узак убакка чейин айыкпайт. Тар кийим кийгенде колтукта, моюнда, 
кайык айдаганда, күрөк менен иштегенде алакан өйкөлөт. Күн ысык мезгилде 
алакан жана таман тердеп Ө-гө шарт түзүлөт. Өйкөлгөн тери алгач кызарат, 
шишип ооруйт, суюктук толгон ыйлаакчалар пайда болот. Ыйлаакча жарылганда 
ал жер сууланып, кызарат, кокус инфекция түшсө, ириңдеп, кетиши мүмкүн. 
Өйкөлүп, шишип, кызара баштаган жерди марганцовканын мала эритмесине 
салыш керек, 2%түү бор кислотасы менен жууп, упа сээп же ар кандай бет майды 
(«атласный», балдар бет майы) сүрткөн оң. Эгерде ыйлаакча пайда болсо аны 
бриллиант жашылы менен жакшылап тазалап, ыйлаакчаны жарып стерилдүү 
даки менен таңып же бактерициддик пластырь жабыштырып койсо да болот. Көп 
жер өйкөлүп кабылдап кеткен учурларда токтоосуз врачка кайрылуу талап 
кылынат. Сүрүлүп, өйкөлүп, жооруп калууну алдын алууда бут кийимдерди туура 
тандап, башка кийимдерди да денени кыспагандай кенен кийген жакшы. Кийген 
кийим адамдын кыймыл-аракетине тоскоол болбос керек.  
ӨЛҮМ — организмдин тиричилик-аракетинин кайра калыбына келгис 
токтолушу; биологиялык особдордун жеке жашоосунун бүтүшү. Киши менен 
татаал түзүлүштүү жаныбарларда негизги функциялар (дем алуу, кан айлануу) 
токтор замат клетка, ткандарда калыбына келгис өзгөрүүлөр болбойт. Түрдүү 
ткандар менен органдарда зат алмашуунун токтошу жана структурасынын 
бузулушу бир мезгилде жүрбөйт. Мисалы, өлгөн кишиден алынган айрым 
органдар атайын чөйрөдө көпкө чейин иштейт. Өлгөн кишинин айрым 
органдарын тирүү кишиге көчүрүү ушуга негизделген. Айрым учурда 
тиричиликти калыбына келтирип, организмди тирилтүү мүмкүн. Мындай Ө. 
клиникалык Ө. деп аталат. Клиникалык Ө. дем алуу, кан айлануу бузулганда, 
мисалы, сууга чөккөндө, муунганда, операция убагында жүрөк токтоп калганда, 
миокарддын инфарктында жана башкалар нерв системасынын клеткаларына 
кычкылтек жетпей калышынан болот. Анын орточо узактыгы 2—6 мин. созулат. 
Бул мезгилде негизги функцияларды калыбына келтирүүгө болот. Андан 
кийинки биологиялык Ө-дө бул функциялар калыбына келбейт. Ө. себебине 
жараша табигый (физиологиялык) жана мезгилсиз (патологиялык) болуп 
бөлүнөт. Табигый Ө. организмдин акырындап картаюусунун натыйжасында, 
мезгилсиз Ө. ар кандай оорудан, кырсыктардан, өзүн өзү өлүмгө кыюудан болот. 
ӨМҮРДҮН УЗАКТЫГЫ — кишинин туулгандан өлгөнгө чейинки жашоо мезгили. 
Кишинин өмүрүнүн узактыгы биологиялык, тукум куума өзгөчөлүктөрү менен 
гана чектелбестен, социалдык шарттарга (турмуш-тиричилик, эмгек, эс алуу, 
тамактануу жана башкалар) байланыштуу. Кээ бир киши 110 жана андан да көп 
жыл жашайт. Ө. у. калктын турмушунун деңгээлин белгилейт. Өмүрдүн орточо 

 
www.bizdin.kg

549



узактыгын ар кандай жашта жашаган жана өлгөндөрдүн эсебин чыгарып 
эсептейт. Жашагандардын эсеби калкты каттоодон билинет. Өлгөндөрдүн эсеби 
мурдагы статистикалык каттоодон табылат. Өмүрдүн орточо узактыгы — 
коомдун калктын ден соолугун чыңдоо, өлүмчүлүктү азайтуу боюнча аракетинин 
көрсөткүчү. Экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө өмүрдүн орточо узактыгы 70 жашка 
жетти.  
ӨНДҮРҮШТӨГҮ ГИГИЕНА — гигиенанын эмгек процесси менен өндүрүштүк 
чөйрө ортосундагы өз ара байланышты жана анын кишиге тийгизген таасирин 
изилдөөчү бөлүгү. Ал гигиеналык нормативдерди, жагымдуу эмгек шартын 
камсыз кылуучу чараларды иштеп чыгат. Күч эмгегинде адамдын дене 
булчуңдарына, ал эми акыл эмгегинде нерв-психикага күч келет. Өндүрүш 
шартындагы санитария-гигиеналык абалга өндүрүштө иштеген жумушчуну 
курчаган бардык факторлор: химиялык заттар, чаң, ызы-чуу, дирилдөө, 
электрмагниттик толкундар, иондоштуруучу нурлануу, метеорологиялык 
(температура, нымдуулук, абанын кыймылы), жарык, биологиялык факторлор 
(микроорганизмдер) жана башкалар кирет. Бул факторлордон коргонуу чаралар 
начар жүргүзүлсө эмгекчилердин ден соолугуна жагымсыз таасир тийгизет. Ө. г-
нын негизги маселеси — ушул жагымсыз таасир тийгизүүнүн алдын алуу. Биздин 
өлкөдө эмгек шарттарын жакшыртуу жалпы мамлекеттик мааниге ээ. Өнөр жай 
ишканаларын долбоорлоодогу санитариялык нормалар, өндүрүштүк жабдууларга 
коюлган гигиеналык талаптар жана технологиялык процесстерди уюштуруудагы 
санитариялык эрежелерде баяндалгандай эмгекти коргоо боюнча эреже, 
нормаларды сактоо, коопсуздук техникасы боюнча жаңы каражаттарды колдонуу, 
зыянсыз, коопсуз эмгек шарттарын түзүү ишкана жетекчилеринин милдети. 
Санитария-эпидемиологиялык станциянын кызматкерлери өнөр жай 
ишканаларын долбоорлоодо, курууда, реконструкциялоодо жана ишке 
киргизүүдө жаңы технологиялык жабдууларды, машина, механизмдерди, жаңы 
нормалардын, эрежелердин сакталышын, эмгек шарттарын текшерет; кесип 
ооруларынын пайда болуу себептерин изилдейт; аялдардын, өспүрүмдөрдүн 
эмгегин коргоого көңүл бурулат. Эмгек гигиенасын текшерүү үчүн түрдүү 
методдор пайдаланылат. Аларга санитария-гигиеналык жактан изилдөөлөр, 
физиологиялык жана статистика методу кирет. Жумушчуларга зыяндуу 
шарттары көп өндүрүштө дарылоо-профилактикалык максатта акысыз тамак 
берилет. Жумушчулар алдын ала же мезгил-мезгили менен медициналык 
кароодон өткөрүлөт. 
Өзгөчө мындай жерде иштеген аялдарга көп көңүл бурулуп, алардын төрөөсүнө 
залалын тийгизген факторлору (ууландыруучу заттар, иондоштуруучу нурлануу, 
вибрация) бар жерде аялдар иштөөгө болбойт. Кош бойлуу аялдар көтөргүч 
механизмдерде, шаардык транспортто, радиоактивдүү заттарды жана башкалар 
колдонгон ишканаларда иштөөгө тыюу салынат. Өнөр жайда иштеген 
жумушчуларды медициналык жактан тейлөөнүн артыкчылыгы, илимий 
негизделген гигиеналык нормативдерди, эмгектеги рационалдуу режимдерин 
киргизүү кесип ооруларынын азайышына, эмгек шарттарын жакшыртууга 
жардам берет.  
ӨНДҮРҮШТҮК ГИМНАСТИКА — организмдин ишкердүүлүк абалын жакшыртуу, 
эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, ден соолукту чындоо максатында күн сайын 
жумуш жана окуу мезгилинде жасалуучу татаал эмес дене көнүгүүлөрүнүн 
комплекси. Ө. г-ны үзгүлтүксүз уюштуруу кээ бир кесип ооруларын алдын алууга 
жардам берет. Илимдин жана техниканын тез өсүшү, өндүрүштү 
автоматташтыруу жана механикалаштыруунун натыйжасында кыймыл-аракетти, 
күчтү көп талап кылбай, нерв системасына күч келтирип, нервдик чарчоо 
көбөйүүдө. 

 
www.bizdin.kg

550



  
Орточо кара жумуш иштегендер үчүн өндүрүш гимнастикасынын комплекси: 
1— манжаларын бириктирип, колду жогору көтөрүп, буттун учуна туруп, 
керилип, дем алгыла; колду ылдый түшүрүп, дем чыгаргыла; 2— сол колду 
бөйрөккө таянып, оң колду капталга сунуп, сунулган кол жакка денени 
буруп, дем алгыла; сунулган кол менен бөйрөктү таянып дем чыгаргыла; 3— 
колду капталга сунуп, дем алгыла; колду алдыга ылдый түшүрүп, 
кайчылаштырып, көпкө дем чыгаргыла; 4— бир орунда секирүү, жеңил 
чуркоо жана басуу; 5— колду каптал менен жогору көтөрүп, бутту далынын 
кеңдигинде коюп, дем алгыла; алдыга эңкейип, кол менен улам бир бутка 
жетип, көпкө дем чыгаргыла; 6— сол колду капталга сунуп, оң кол менен 
кежигени кармап, андан кийин оң колду сунуп, сол кол менен кежигени 
кармап, дем алгыла, колду ылдый түшүрүп, дем чыгаргыла. Ар бир көнүгүүнү 
5—6 жолу кайталагыла. 
 

  
Туруп иштегендер үчүн өндүрүштүк гимнастика комплекси (4— көнүгүүдөн 
башкасын тактада отуруп жасоо керек): 1— бутту согончок менен жылдырып, 
алдыга сунуп, оң колду кежигеге алып барып, сол колду капталга сунуп, дем 
алгыла; колду төмөн түшүрүп, дем чыгаргыла; ошол эле кыймылды берки кол 
менен жасап, 6— 8 жолу кайталагыла; 2— бутту алдыга сунуп, колду көкүрөктүн 
алдына кармап, отуруп, денени бир оңго, бир солго буруп, колду капталга суна, 
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эркин дем алгыла; 3— бутту согончогу менен жылдырып, алдыга сунуп, колду 
жогору көтөрүп чалкалап, андан кийин эңкейип, колдорду жерге тийгизип, кайра 
баштапкы абалына келип, эркин дем алгыла; 4— столду эки колдоп таянып туруп, 
сол бутту артка сунуп, буттун учуна отуруп; ошол эле кыймылды берки бут менен 
жасап, 8—10 жолу кайталагыла; эркин дем алгыла; 5— бутту алдыга сунуп, 
бөйрөктү таянып олтуруп, буттун башын өйдө-ылдый кыймылдатып, буттун учун 
жерге тийгизгиле; андан кийин бут кетменин сыртка жана ичке карай буруп, 
таманды жерге тийгизгиле; 10—12 жолу кайталагыла; 6— отургучка отуруп, 
колду каптал менен жогору көтөрүп, чалкалап, бутту бир аз көтөрүп учуна коюп, 
кайра эңкейип сунулган буттун алдынан алаканын чаап, кайра алгачкы 
калыбына келүү; ошол эле кыймылды экинчи бут менен жасагыла; 6—8 жолу 
кайталагыла; 7— отургучка отуруп, колду ийинге коюп, сол бутту алдыга сунуп, 
кайра баштапкы абалга келип, колду капталга сунгула; 5—6 жолу кайталагыла; 
эркин дем алгыла. 
 
Узак убакыт аз кыймылда болгон жана бир орунда олтуруп иштеген кишилердин 
зат алмашуусу, кан айлануусу жайлап, булчуңдары алсызданып, келбети бузулат. 
Алардын башы көп ооруп, жүрөк-кан тамыр системаларынын оорулары, зат 
алмашуунун бузулушу жана башкалар менен жабыркашат. Ө. г. бир катар 
кесипчиликте кыймыл активдүүлүгүнүн жетишсиздигин толуктайт. Ал эми оор 
кара жумуш иштегендердин булчуңдарынын чарчоосун азайтып, аз кыймылдаган 
булчуңдарды иштетет. Ө. г. ар бир кесиптин өзгөчөлүгүнө, иштегендердин 
(окуучулардын) ден соолугуна ылайык атайын көнүгүүлөрдүн комплекси 
такталып түзүлөт. Ө. г-нын булчуңдардын иштөө күчүнө, ошондой эле нерв-
психикалык чыңалуунун түрүнө жараша 5 типтүү комплекс иштелип чыккан: оор 
кара жумуш иштегендерге; орто оордуктагы кара жумуш жана акыл эмгеги менен 
иштегендерге; нервге күч келтирүүчү иште иштегендерге; акыл эмгеги менен 
иштегендерге; узак убакыт тике туруп иштегендерге. 
Ө. г. башталганга чейин (жумуш алдындагы гимнастика) жана жумуш (окуу) 
мезгилинде (физкультуралык тыныгуу жана физкультуралык минута) 
уюштурулат. 
Адамдын эмгек өндүрүмдүүлүгү жумуш күнү башталганда эле жогору болбойт. 
Жумушка жөндөмдүүлүктү жогорулатуу, мурдагы чарчоону жоготуу, эмгек 
өндүрүмдүүлүгүн көтөрүү үчүн жумушка (окууга) 10—15 мин. убакыт калганда 
5—7 мин. Ө. г. өткөрүлөт. Жумуш алдындагы гимнастика үчүн жумуштун 
өзгөчөлүгүнө карай атайын көнүгүүлөр комплекси тандалып алынат. 

 
Акыл эмгеги менен иштегендер үчүн өндүрүш гимнастикасынын 
комплекси: 1—колду жогору көтөрүп, манжаларды бириктирип кериле дем 
алгыла, колду төмөн түшүрүп — дем чыгаргыла; 2— бутту артка сунуп, эки 
кол менен кежигени кармап — дем алгь1ла; колду түшүрүп, бутту ордуна 
алып келип — дем чыгаргыла; 3— колду алдыга сунуп, кол чеңгелин бош 
кармап, бир аз отуруп, колду ылдый түшүрүп — дем чыгаргыла, кайра 
буттун учуна туруп, колду артка суна — дем алгыла; 4— бөйрөк таяна, 
буттун учу менен секирүү; 5— эки колду капталга сунуп, денени бир солго, 
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бир оңго буруу; 6— колду жогору көтөрүп, артка чалкалап, дем алгыла; 
бөйрөктү таяна. эңкейип, дем чыгаргыла; 7 — бутту далынын кеңдигинде 
коюп, колду көкүрөктүн алдында бүгө кармап туруп, улам бир колду 
капталга сунуп — дем алгыла; колду түшүрүп — дем чыгаргыла. Ар бир 
көнүгүүнү 6—12 жолу кайталагыла. 
 

  
Отуруп иштегендер үчүн өндүрүш гимнастикасынын комплекси: 1 — 2—отургучка таяна 
отуруп, буттун башына туруп, колду каптал менен жогору көтөрүп — дем алгыла; кайра 
мурунку абалга келип — дем чыгаргыла, 3—4 жолу кайталагыла; 3—5— отургучту 
таянып туруп, колду капталга, бир бутту артка сунуп — дем алгыла; кайра мурдагы 
абалга келип — дем чыгаргыла, ар бир бут менен 3—4 жолу кайталагыла. 6— отургучтун 
кырын таянып туруп, оң бутту капталга сунуп, сол колду баштан жогору көтөрүп — дем 
алгыла, кайра мурдагы абалга келип дем чыгаргыла; ар бир бут менен 5—6 жолу 
кайталагыла; 7—9— отургучка арты менен, колду ылдый түшүрүп туруп, колду жогору 
көтөрүп—дем алгыла; колду ылдый түшүрүп, эңкейип, артындагы отургучту кармап — 
дем чыгаргыла; 3—4 жолу кайталагыла; 10—11-—отургучту алдыга коюп, колду ылдый 
түшүрүп туруп, отургучтун кырын кармап отуруп, туруу, отурганда — дем чыгаргыла, 
турганда — дем алгыла; 4—5 жолу кайталагыла; 12—14— отургучту алдыга коюп, колду 
төмөн түшүрүп туруп колду алдыга сунуп, улам бир капталынан отургучтун жөлөнгүчүн 
кармоо; капталга бурулганда — дем чыгаргыла; баштапкы абалга келгенде дем алгыла; 
5—6 жолу кайталагыла; 15 —16—отургучту таяна отуруп, улам бир бутту жогору 
көтөрүү; 6—8 жолу кайталагыла; 17— отургучта бутту алдыга сунуп, таяна отуруп. колду 
капталдан жогору көтөрүп —дем алгыла, баштапкы абалга келип — дем чыгаргыла, 3—
4 жолу кайталагыла. 18—19— отургучту капталга коюп, колду ылдый түшүрүп, кол 
менен отургучтун кырын таянып туруп, оң бутту капталга, оң колду алдыга сунуп, дем 
алгыла, баштапкы абалга келип дем чыгаргыла; ошондой кыймылды сол кол, сол бут 
менен жасагыла; 5—6 жолу кайталагыла; 20— отургучту капталга коюп, сол кол менен 
отургучтун кырын таянып, оң колду жогору көтөрүп, кежигени кармап — дем алгыла, 
баштапкы абалга келип, дем чыгаргыла; ошол кыймылды сол кол менен жасап, 3—4 
жолу кайталагыла. 
Дене тарбиялык тыныгуу, дене тарбиялык минута. Жумуш күнү мезгилинде 
организмдин активдүү эс алуусуна жетиштүү жана мезгилсиз чарчоодон арылуу 
максатында физкультуралык тыныгуу же минута уюштурулат. Мектеп 
окуучуларына сабак убагында уюштурулган физкультуралык тыныгуу алардын 
чарчоосун алдын алып, иштөө жөндөмдүүлүгүн сактайт. Көнүгүүлөр комплекси 
окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө карай түзүлөт. Тез жана так кыймылдарды, 
өзгөчө кунт коюуну талап кылуучу кесипте иштегендер (операторлор, радио 
аппаратура оңдоочулар) үчүн физкультуралык тыныгууну жумуш күнүндө 1—3 
жолу уюштуруу керек. Акыл эмгегинин өкүлдөрү, ошондой эле жеңил, орто 
оордуктагы кара жумуш иштегендер, эртеден кечке тике туруп иштеген ар бир 
кызматчы физкультуралык тыныгууларды өз алдынча аткарса болот. 
Комплекстеги көнүгүүлөрдү ар бир 10—14 күндө алмаштырып туруу талапка 
ылайык. Жумуш күнүнүн биринчи жарымында физкультуралык тыныгуу 3 
сааттан кийин уюштурулат. Ошондой эле жумуш күнүнүн экинчи жарымында 

 
www.bizdin.kg

553



өткөрсө да болот. Ө. г. жумуш аткарган жерде, мүмкүн болушунча музыканын 
коштоосунда өткөрүлгөнү оң. Аны үзгүлтүксүз жасоо организмди чыңдап, 
адамдын сергек жүрүшүнө өбөлгө болот. Ө. г-нын көнүгүүлөрү радиодон да 
берилет. Алар негизинен акыл эмгеги менен иштегендерге жана жеңил кара 
жумуштагы кишилерге арналат. Радиодон берилүүчү Ө. г. көнүгүүлөрүн аткаруу 
бардык эле ишкананын жумуш күнүнүн тартибине туура келбейт. Ошондуктан 
радиодон берилген көнүгүүлөр комплексин магнитофонго жаздырып алып, 
ыңгайлуу учурда колдонсо болот. Түшкү тамакка белгиленген убакытты Ө. г. 
жасоо үчүн пайдаланууга болбойт.
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Кара жумуш иштегендер үчүн өндүрүштүк гимнастика көнүгүүлөрүнүн комплекси: 1— 
бөйрөктү таянып, көкүрөктү кере, чыканакты артка кетирип, буттун учуна туруп — дем 
алгыла; чыканакты алдыга буруп — дем чыгаргыла; жай темп менен 4 жолу 
кайталагыла; 2— бутту чогуу кармап, колду ийинге коюп турган абалда, колду жогору 
көтөрүп — дем алгыла; колду жай ылдый түшүрүп — дем чыгаргыла; 6 жолу 
кайталагыла; 3— отургучта кол менен таяна олтуруп — дем алгыла; кол, бутту алдыга 
сунуп, бир аз эңкейип, буттун башын кармоого аракеттенип — дем чыгаргыла, кайра 
өйдө болуп — терең дем алгыла (4 жолу кайталагыла); 4— отургучка таяна, бутту 
алдыга суна отуруп, бутту капталды көздөй жылдырып, башты артка чалкалата, дем 
алгыла, бутту кайра бириктирип, башты эңкейтип — дем чыгаргыла; 4 жолу 
кайталагыла; 5— бутту далынын кеңдигинде коюп, колду ылдый түшүрүп туруп, колду 
жогору көтөрүп, манжаларды бириктирип — дем алгыла; эңкейип колду эки буттун 
ортосуна ылдый түшүрүп — дем чыгаргыла; 6 жолу кайталагыла; 6— колду ылдый 
түшүрүп, бутту бириктирңп тургула, колду жогору көтөрүп бир бутту артка сунуп, буттун 
учуна коюп — дем алгыла; буттун учу менен отуруп, колду жерге таяп — дем чыгаргыла. 
 
Эгерде ишкана шар тында абанын нымдуулугу 70%тен ашык, температурасы 
25°тан жогору болсо Ө. г-ны өндүрүштүк имаратта жасоого болбойт, ал үчүн 
сыртка же болбосо атайын бөлмөгө чыгуу талап кылынат. 
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3—4-класстын окуучулары үчүн физкультминута: 1— бутту алдыга сунуп, колду 
партанын үстүнө коюп отуруп, колду жогору көтөрүп, кериле дем алгыла; мурдагы 
абалга келип — дем чыгаргыла (колду жогору көтөргөндө, денени бир оңго, бир солго 
буруп жасаса болот); 2— туруп турган калыбында, оң колду каптал менен түшүрүп, ошол 
тарапка эңкейип, сол колду колтукту көздөй жылдырып — дем алгыла; ошол эле 
кыймылды экинчи тарапка жасагыла (вариант: оңго эңкейгендеоң колду аркага, сол 
колду кежигеге алып баргыла; мурдагы калыбына келип, экинчи тарапка жасагыла; 
эркин дем алгыла); 3— колду партанын үстүнө коюп, отуруп, партаны таяна тургула, 
колду артка алып, чалкалап — дем алгыла, кайра түзөлүп, колду партанын үстүнө коюп 
— дем чыгаргыла. 

 
1 — 2-класстын окуучулары үчүн фнзкультминута: 1— партада колду эркин ылдый 
түшүрүп отуруп, колду жогору көтөрүп, бутту сунуп керилип — дем алгыла, кайра 
мурдагы калыбына келип — дем чыгаргыла; 4—6 жолу кайталагыла; 2— колду 
бөйрөккө таяна партада отуруп, оң колду жогору көтөрүп, сол капталга кыйшайып — 
дем алгыла; мурдагы калыбына келип — дем чыгаргыла; 4—6 жолу кайталагыла; 3— 
партанын отургучуна бутту сыртка сунуп, бөйрөктү таянып отуруп, бутту бүгүп кучактап 
— дем алгыла; мурдагы абалга келип — дем чыгаргыла. 4—6 жолу кайталагыла. 
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ӨНӨКӨТ АРАКЕЧТИК — спирт ичкиликтерин дайыма көп ичүүдөн пайда болгон 
оору. Бул оору анда-санда ичүүдөн башталып, бара-бара адам көп иче баштайт. 
Ичкиликти көтөрүмдүүлүгү жогорулап, көп ичет да, ичкиликтин өлчөмүнө 
контроль жасай албай калат. Мындай абал оорунун алгачкы белгилери болуп 
саналат. Эч бир шартка карабастан шылтоо таап ичүүгө аракет жасайт, өзүнчө же 
көрүнгөн киши менен ичет, соо күндөрү аз болот. Бул стадия 5—7 жылга созулат. 
Экинчи стадиясында ичкиликти самоо, ичпей тура албай калуу абалына жетет, өз 
жүрүм турумун баамдай албай калат. Мас кезинде оорулуу жанданып, 
соолукканда шалдырап, мажүрөө тартат. Мас кезиндеги кылыктарын унутуп 
калат. Масы тарагандан кийин бир нерсе жетишпегендей туюлат, шалдырап, алы 
кетет, чыйрыгат, кускусу келет. Кийин ага баш оору, баш айлануу, көңүл чөгүү, 
туталануу кошулат. Мындай абал кайрадан ичкилик ичкенден кийин жакшырат. 
Бир нече күн баш көтөрбөй ичүү алкоголдон көңүл калуу сезими пайда болгондо 
гана токтойт, оорулуу бир эки жума ичпей жүрө алат. Бирок ичкиликке 
кумарлануу кайра башталып, тынбай ичүү кайталанат. Психикалык бузулуулар: 
көңүл чөгүү, кыжырлануу, галлюциноз жана башкалар пайда болот. Бул стадия 
10—15 жылга созулуп, үчүнчү стадияга өтөт. Мында ичкиликти көтөрө албай, аз 
эле ичсе мас болот, акыл-эси начарлайт, күчтөн тайып, эмгекке жөндөмдүүлүк 
жоголот. Ичкиликке биротоло берилет, узакка баш көтөрбөй ичет, оорулуунун 
өмүрүнө коркунуч туулуп, көп учурда организмдин психофизиологиялык 
бузулушу менен аяктайт. Бул аракечтиктин акыркы стадиясы, мында оорулуу 
башка оорулардын кошулушунан өлүмгө учурайт. 
Ө. а.— оорулуунун өзү, о. эле коом үчүн да коркунучтуу дарт. Ал адамды 
психикалык жана күч жагынан жакырланууга дуушар кылат : адегенде чарчоо, 
алы кетүү, туталануу пайда болот, уйкусу качат, тамакка табити тартпай, ичеги-
карын жана башка органдар бузулат. Аракечтик акырындык менен адамдын 
моралдык-этикалык касиетинин, интеллектисинин төмөндөшүнө (арыктайт, 
акыл-эси, чыгармачылык жөндөмү начарлайт), ал тургай кем акылдыкка 
жеткирет. Алар туруксуз, чабал, тартипсиз, чыдамсыз, шалаакы болушат, эч 
нерсеге кызыкпайт. Ө. а-тен жүрөк-кан тамыр жана тамак сиңирүү системалары 
жабыр тартат. Өзгөчө боорго зыян, ал — боордун циррозунун (кара сарык) 
бирден-бир себеби. Нерв системасы начарлап, организмди башкаруу, басуу, 
кыймыл бузулат, невритке дуушарлантат. Өзгөчө көрүү органдарынын неврити 
коркунучтуу, анда көрүү начарлайт, ал эми алкоголдун суррогаттарын ичкенден 
сокур болуп да калат. 
Аракечтерди өлүмгө учуратуучу себептерге: жүрөк-кан тамыр системасынын баш 
көтөрбөй ичүүдөн кескин бузулушу, травма, бөөдө кырсык, иштен чыгышы, катуу 
панкреатит, суук тийүү, өлтүрүү, мээнин шишип кетиши, катуу кармаган психоз 
жана башка кирет. 
Ичкиликтин коом менен келишпестиги анын керт башынын адептик-этикалык 
жакырданышын тездетет. Ал жалган айтып, актанууга аргасыз болот. 
Акырындык менен социалдык жакырдануу да келип чыгат: квалификациясын 
жоготот, иштен куулат, үй-бүлөдөн ажырайт. Аракечтик үй-бүлөнү биротоло 
бузбаса да, аны бүлүндүрүп, анын жок эле дегенде эки муунунун жашоо - 
турмушуна жана ден соолугуна залалын тийгизет. Укум-тукумунан бери ичкилик 
ичкендерде ичкилик ичпегендерге караганда талма, олигофрения, өсүү 
кемтиктери көп жолугат. 
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Аракечтерден төрөлгөн балдар: солдо кем акыл бала; 
оңдо мурун жана оң көзүнүн тушундагы мээ чуркусу бар 
бала. 
Үй-бүлөдөгү жагымсыз кырдаал балдардын туура эмес тарбияланышына, нерв 
жана психикалык оорулардын пайда болушуна алып келет. Ө. а-тин таралышы 
адептүүлүктү азайтып, кылмыштуулукту көбөйтөт. 

 
Өнөкөт аракечтиктен болгон боор ңиррозу: туташтырма ткань өсүп, 
боордун бети күдүрөйүп, чоңоюп кеткен; солдо салыштыруу үчүн таза 
боор берилген. 
 
Дарылоо. Оору өнөкөткө өтө электе ар бир эрки бар адам ичкиликти токтото 
алат. Өнөкөт оорудан айыгууга ар ким өзү аракет жасабаса дарылоо натыйжасыз 
болот. Организмдин алкоголь менен өнөкөт уулануусунун кесепетинен аракеч 
көпкө ичпей канчалык карманганы менен бир ичсе өзүн кармана албай көп ичет. 
Дарылоонун максаты — спирт ичкиликтерин ичүүнү токтотуу, ууланууну жоюу, 
жалпы абалын жакшыртуу, ичкиликке ынтызарланууну басуу, функциялардын 
бузулушун калыбына келтирүү, спирт ичкиликтерин жек көрүүнү пайда кылуу, 
дайыма сергек жүрүү кырдаалын түзүү. Ичкилик ичүүнү өз эрки менен оорунун 
башталышында гана таштай алат. Өзүнүн таптакыр бузулуп кала электигин 
түшүнгөн оорулуу опуртал- дуу абалын сезгенде ичпей коюшу мүмкүн. 
Ичкиликти адатта психоздон кийин өзү таштап коёт, бирок ал көп учурда жарым 
жылга гана созулат. Айрым учурда дарыланууга башка бирөөлөрдүн түрткү 
болушу зарыл. 
Анын жакындары өзүнө караганда масчылыктын ооруга айланып бара 
жаткандыгын эртерээк байкай алышат. 
Врачка канчалык эрте кайрылуу — ошончолук натыйжалуу. Дарылоо кечеңдеген 
сайын оорунун өтүшүп кетүү коркунучу көбөйөт. Оорунун башталышын билбей, 
врачка кеч кайрылган учур көп кездешет. Ичкиликке берилген адам адегенде 
ичүү үчүн шылтоо издейт, ал эми ооруп калгандан кийин киши кейпинен кетип, 
аракеч досторунан ажырабай, өзүн «колго алууну» каалабай калат. Аракеч адам 
жана анын жакындары кырдаал өзгөргөндө «эсине келип», ичүүнү токтотот деген 
үмүттө болушат, бирок аракеч ичүүгө себеп издеп, шылтоо таап жатканын өз 
учурунда түшүнүү зарыл. Ичкилик ичүүгө шылтоо издөө ичкиликке берилүүнүн 
накта белгиси экендигин эске тутуу керек. Узак мезгил бою анын жакындары 
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аракечтин ичкиликти таштайм же аз ичем деген убадасына ишенишет. Мындай 
убадалар ынанымдуу болот, ал тургай ага оорулуунун өзү да ишенет, бирок 
ичкиликке болгон ышкы ар кандай асыл ниеттерден күчтүүлүк кылып кетет. 
Кандайдыр бир мөөнөткө ичпей койгонун аракеч эркинин күчтүүлүгүнүн далили 
катары бетине кармайт. Бирок, мындай көрүнүш ичкиликке берилүүдө боло бере 
турган нерсе. Көп учурда оорулуулар дарылануудан баш тартышат. Ичкилик 
адамдын кулк-мүнөзүн, кебетесин канчалык өзгөртсө, бирок өзүнүн оорулуу 
экендигин мойнуна албаса, анда аракечтиктин өтүшүп кеткендигин билдирет. 
Мындай учурда жакындары талапты катуу коюп, туруктуулукту көрсөтүп 
дарыланууга жиберүүлөрү тийиш. Дарыланып келгенден кийин үй-бүлө 
чөйрөсүндө «сыйлоо» иретинде «кичине ичип коюуга» уруксат берүүгө болбойт. 
Оорулуу айланасындагылардын таасири астында, көңүлчөөктүгүнөн ичкилик 
ичип койсо, оору кайра башталат. Дарылоо курсунан өткөн оорулууга катуу 
оорудан айыккан адам катары мамиле кылуу зарыл: ага эмгектенүү жана эс алуу 
режимин түзүп, маалы менен тамак ичүүсү керек (ачка болуудан ичкилик ичүүгө 
көңүлдөнүү пайда болушу мүмкүн). Катуу кайгыруу да ооруну күчөтөт. Дарылоо 
канчалык кеч башталса, дарылоодон кийин кайра ичип алуу мүмкүндүгү 
ошончолук көп болот. Көп учурда оорулуу муну Өзү сезбейт, бирок ал туталанып, 
бир нерсеге канааттанбаган абалда болот. Арак түшүнө кире баштайт. Оорунун 
кармап калуу коркунучу врачтын тез жардамын талап кылат, ошондуктан 
тезирээк ооруканага жаткыруу керек. Аракечтиктен дарыланган адамдарга 
активдүү эс алууну уюштурууга көмөктөшүү зарыл. 
ӨНӨР ЖАЙ УУЛАРЫ (кесиптик же өндүрүштүк) — коопсуздук техникасын жана 
эмгек гигиенасынын эрежелерин сактабоонун натыйжасында адам организмине 
зыян келтирген өнөр жайда колдонулуучу химиялык заттар. Алар ошол замат же 
акырындык менен ууландырышы мүмкүн. Коргошун, сымап, ароматтык 
бирикмелер, нитрожана аминобирикмелер, фосфор органикалык заттар 
организмге, түйүлдүккө таасирин тийгизип, зыян келтириши мүмкүн. 
Организмди уулануудан алдын алуу үчүн өндүрүш технологиясында уу заттарды 
аз колдонуу зарыл, ал анча уусуз заттар менен алмаштырылат. Уу заттар менен 
иштеген адамдарга жумуш күнү кыскартылып, отпуск мөөнөтү узартылып, 
имаратты желдетип, коргоочу кийим (к. Жеке сактануу каражаттары), 
противогаз, респиратор колдонуп, ич кийимдерин күнүгө которуу керек; 
жумушчулар мезгили менен медициналык кароодон өткөрүлөт (к. Медициналык 
кароо), дарылоо, алдын алуучу чаралар жана тамактануу жана башкалар 
белгиленет. Айлана-чөйрөнүн гигиеналык нормалары, жумуш зонасындагы абада 
зыяндуу заттардын уруксат берилген концентрациясы белгиленет, башкача 
айтканда иштегендер иш процессинде ооруга чалдыкпай, ден соолугуна зыян 
келтирбеши зарыл. Өнөр жай ишканаларын долбоорлоочу уюмдар иш 
зонасындагы абада зыяндуу заттардын эң аз концентрациясы болушуна 
жетишүүлөрү керек, к. Кесип оорулары, Кесип зыяндуулугу макалаларын. 
ӨӨРЧҮҮ КЕМТИГИ — түйүлдүктүн өөрчүү процессинде организм түзүлүшүндөгү 
пайда болгон ар кандай тубаса кемтиктер. Ө. к. кош бойлуулуктун 6—12 
жумасында (түйүлдүктүн органдары калыптанат) бир катар жагымсыз фактор 
таасир эткенде өөрчүйт. Ата-эненин, айрыкча эненин аракечтиги, венера 
оорулары, котон жара өтө коркунучтуу фактор болуп эсептелет. Ошондой эле кош 
бойлуу аялдын кээ бир вирустуу оорулар (кызылча, кызамык, грипп, эндемиялык 
паротит, вирустуу гепатит) менен оорушу да Ө. к-не себеп болот. Болочок эненин 
туура эмес тамактануусу, тамеки тартуусу, ошондой эле ата-эненин кээ бир 
оорулары (мисалы, кант диабети), дарыны баш аламан коштонуусу Ө. к-не түрткү 
болушу мүмкүн. Жалгыздап жана көптөгөн кемтик дененин сыртында, ошондой 
эле ички органдарда да болушу мүмкүн. Жалгыз кемтикте кандайдыр бир орун 
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(мисалы, кол-бут) чала жетилет же такыр жок болот, көңдөй орган (мисалы, 
кызыл өңгөч, карын, көтөн чучук жана башкалар) бүтөлүп калышы мүмкүн. 
Таяныч-кыймыл системасынын кемтиктери өтө көп жолугат, мисалы, тубаса 
сөөктүн муундан чыгышы, майыптык, манжалардын аз же ашык болушу, кээде 
манжалардын биригип калышы. Беттин Ө. к-нен эриндин, таңдайдын, үстүңкү 
жаактын жырыгы көп жолугат. 
Ички органдардын кемтигинен тубаса жүрөк кемтиги, тамак сиңирүү жолунун, өт 
жолунун ичкериши, бронх тарамышынын туура эмес калыптанышы, заара-жыныс 
системасынын кемтиктери, ошондой эле көп учурда дененин кандайдыр бир 
бөлүгү менен бириккен эгиздер туулат. Мындай майыптардын көбү өлүп калат. 
Бирок жамбаш тушунан бириккен сиам эгиздери картайганга чейин бирге 
жашаган учурлар да белгилүү. Кээ бир Ө. к-н, айрыкча, беттикин хирургиялык 
операция менен оңдоого болот. Эрин, жаак жана таңдай жырыгын төрөлгөндөн 
кийин эле же үч айга караганда операция. жасап, тигип коёт. Жүрөк кемтигин да 
хирургия жолу менен айыктырат. 
Ө. к-н алдын алууда эненин ар кандай оорудан сактанышы, алкоголь 
ичимдиктерин ичпеши, дарыны бет алды колдонбошунун (айрыкча кош 
бойлуулуктун биринчи айларында) мааниси чоң. Өнөкөт оорусу (мисалы, зат 
алмашуу оорулары) бар аял балалуу болгусу келсе, врач менен кеңешип, кош 
бойлуу мезгилде анын көрсөтмөсүн так аткаруусу зарыл. 
ӨПКӨ — дем алуу органы. Анда сырткы чөйрө менен организмдин ортосунда газ 
алмашуу жүрөт. Сырткы чөйрөдөн организмге кычкылтек өтүп, андан сыртка 
көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгат. Ө. — жуп орган. Алар көөдөн көңдөйүндө, 
жүрөктүн эки жагында жайгашат. Сырткы көрүнүшү конус сымал. Алардын 
негизи боор этти карап, сырткы бети кабыргаларга тийип турат. Ал эми жогорку 
— төбөсү, моюнду карай акыректен 2—3 см жогору чыгып турат. Ө-нүн жүрөктү 
караган бетинде анын дарбазасы бар. Ага бронх менен Ө. артериясы кирет да, 
венасы менен лимфа тамырлары чыгат. Бронх Ө-гө мурун көңдөйү, алкым, 
көмөкөй жана кекиртек аркылуу келген абаны алып кирип, кайрадан өпкөдөгү 
абаны алып чыгат. Кишинин өпкөсүнүн орточо салмагы 800дөн 1800 гга чейин 
жетет. Анын көлөмү дем алуу учурунда чоңоюп, ал эми дем чыгарганда 
кичирейип турат. Эркектердин өпкөсүнүн көлөмү 3700 сж3, аялдардыкы 3000 см', 
ал эми ымыркайдыкы болгону 70сж3ге гана барабар. 
Анатомиялык түзүлүшү боюнча оң Ө. сол . Ө-дөн айырмаланат. Себеби оң өпкө үч, 
сол өпкө эки бөлүктөн турат. Ал эми жалпы көлөмү жана салмагы боюнча оң Ө. 
сол Ө-дөн 10%ке чоңураак келет. Ө-нүн ар бир бөлүгү өзүнчө дагы бөлүктөргө 
ажырайт: оң өпкө 10 —11, ал эми сол өпкө 9 —10 бөлүктөн турат. Бул бөлүктөр Ө-
нүн сигменти деп аталат. Ар бир сигменттин өзүнчө артерия, вена кан тамырлары 
жана бронхиолдору бар. Бул бронхиолдор акырындап дем алуучу бронхиолдорго 
бөлүнөт. 
 

  
Өпкөнүн түзүлүш схемасы (алдынан көрүнүшү): 
1— кекиртек; 2—3 сол өпкөнүн жогорку жана 
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төмөнкү бөлүгү; 4— жүрөк оюгу; 5— негизги 
бронх (он жана сол); 6—7—8— оң өпкөнүн 
төмөнкү, ортоңку жана жогорку бөлүгү. 
 
Ал эми ар бир дем алуучу бронхиолдор альвеола жолчолоруна ажырайт. Бул 
альвеола жолчолорунун керегесинде эң эле көп былжырлуу исиркектер бар. Ал 
исиркектер альвеола баштыкчалары деп аталып, алардын саны 300 млрдга чейин 
жетет. Бул дем алуучу бронхиолдор, альвеола жолчолору жана альвеола 
баштыкчалары сыртынан эң эле майда капиллярлар менен курчалып, дем алган 
абадагы кычкылтекти канга, ал эми кандагы көмүр кычкыл газын сыртка бөлүп 
чыгарат. Терең дем алуу учурунда Ө-нүн альвеолалары кеңеет. Ошентип, бир 
суткада өпкө альвеолалары аркылуу 15 миң лге чейин аба өтөт. Ө. дем алган 
газды алмаштыруудан башка организмден сууну, газ абалындагы дарыларды 
жана алкоголду да бөлүп чыгарат. Ар бир өпкө сыртынан өтө эле жука, жылмакай 
чел кабык — плевра менен капталган. 
Ө-нүн оорусун изилдөө негизинен көкүрөк клеткасын манжалар менен кагуу (к. 
Перкуссия), фонендоскоп менен угуу жана рентгендик изилдөөлөрдүн жардамы 
менен аныкталат.  
ӨПКӨ КҮПЧӨГҮ — өпкө альвеоласы жана өпкөнүн аралык тканында суюктуктун 
толушу. Жүрөктүн сол жагынын жыйрылуусу начарлаганда кан айлануунун 
кичине тегерегинде кан токтоп калат. Өпкө капиллярларына кан ашыкча 
толгондуктан кан тамыр айланасына (альвеола, бронхторго) суюктук өтөт. Ө. к. 
журөк кемтигинде, миокарддын инфарктында, жүрөктүн ишемия оорусунда, 
катуу кармаган миокардитте байкалат, ал эми жүрөк астмасы кабылдап кетсе Ө. к-
нө алып келет. Оору күтүлбөгөн жерден башталып, дем кыстыгат, бара-бара 
муунат. Оорулуу чалкалап отурууга аргасыз болот, териси көгөрөт, моюн 
веналары көөп, деми кыстыгат, тез-тез дем алат, оозунан көбүктүү, кээде кызгылт 
какырык чыгат. Өпкөдөн кан агышы да мүмкүн. Акыл-эсин жоготпойт, өлүп 
кетемби деген коркунуч туулат. 
Ө. к. өтө коркунучтуу абал, ошондуктан тез медициналык жардам көрсөтүү зарыл. 
Биринчи белгиси байкалганда эле тез жардам чакыруу керек. Врач келгенче 
ыңгайлуу отургузуп, бөлмөгө таза аба киргизген оң. 
Ө. к-н врач өз убагында дарыласа жакшы натыйжа берет.  
ӨПКӨНҮН СЕЗГЕНИШИ (пневмония) — өз алдынча же башка оорулардын 
кабылдоосу катары инфекция пайда кылуучу өпкөнүн оорусу. Ө. с. жукпайт, бирок 
аны бактериялар (пневмококк, стрептококк, стафилококк) жана вирустар (грипп, 
аденовирустар) козгойт. Козгогучтар адатта бронхтор аркылуу кирет. Суукка 
урунуу (айрыкча нымдуу жерде), кара күч жана акыл эмгегинен ашыкча чарчап 
чаалыгуу, өпкө оорулары, жетишсиз тамактануу, тамеки тартуу сыяктуу 
факторлор дем алуу жолундагы микрофлораны активдештирип, Ө. с-нин пайда 
болушуна түрткү болот. Ө. с. катуу кармаган жана өнөкөт болуп бөлүнөт. Катуу 
кармаган Ө-с-нин клиникалык формалары крупоздук жана өзөктүү (же 
бронхпневмония) болуп айырмаланат. Өпкөнүн тутумдаштыргыч ткандарынын 
сезгенүүсүн пайда кылуучу формасы да болот, алар грипп жана ага окшош 
оорулардын кабылдоосу катары учурайт. Ө. с-н пневмококктор пайда кылат; ал 
адатта суук тийгенде болот. Оору кокусунан чыйрыктырып башталат, дененин 
темпрасы 39—40° Сге чейин көтөрүлөт. терең дем алганда жана жөтөлгөндө 
көкүрөк көөдөнү күчөп ооруйт. Биринчи суткада кургак жөтөлүп, андан соң 
илээшкек, кээде кан аралаш какырык чыгат. Эринге, мурундун тегерегине учук 
чыгып, бети албырат, демигет. Оорулуу адатта ооруканада дарыланат. Өз 
убагында дарыланса, бир нече күндөн кийин сакайып кетет. 
Өзөктүү Ө. с. (бронхпневмония) көп учурда башка оорулардын кабылдоосунан 
болот. Жөтөлөт (кургак же какырыктуу), дем алганда жана кыймылдаганда 
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капталы оорушу мүмкүн. Дененин температурасы 38°Сге чейин көтөрүлүп (кээде 
андан да жогору), 3—5, кээде 10 күнгө чейин төмөндөбөйт. Оорулуунун алы 
кетип, көп тердейт, айрыкча түнкүсүн демигет. Ө. с.-н демейде вирустар пайда 
кылат. Оору акырындап күчөп, организмди начарлатат. Ө. с-н өз убагында туура 
дарылаганда 3—4 жумада оорулуу толук айыгат. Антибиотиктерди туура эмес 
пайдаланып, өзүн өзү дарылоодон оору улаарып, өнөкөт түрүнө өтөт. 
Өнөкөт Ө. с. катуу кармаган Ө. с-нен кийин өпкө ткандарынын иштөөсү жана 
структурасы толук калыбына келбей калганда же өнөкөт бронхиттин кабылдоосу 
катары келип чыгат. Ошондой эле дем алуу жолундагы, мурундун кошумча 
коңулундагы инфекция, организмди начарлатуучу жана аллергиялык таасир 
этүүчү өнөкөт инфекция жана интоксикация, аракечтик, чөйрөнүн суук, газдуу, 
чаңдуу жана башкалар факторлору да түрткү берет. Өнөкөт Ө. с. жакшы болуп, 
кайра кармайт. Анын белгилери катуу кармама Ө. с-не окшош (какырыктуу жөтөл, 
демигүү, көкүрөктүн оорушу, дененин ысышы) болуп, бирок катуу кармама Ө. с-
нен айырмаланып бул белгилер акырын басаңдап, бирок толук айыгып кетпейт. 
Оорунун кайталап кармашы оорулуунун организминин өзгөчөлүгү жана чөйрө 
шартына жараша болот. Оорунун тез-тез жана узакка кармашы өпкө тканынын 
склерозуна (пневмосклероз) жана бронхоэктазга алып келет. Ө. с. менен 
ооругандарды ооруканада дарылоо максатка ылайык, эгер үйдө дарыланса, 
төшөккө жатуу зарыл. Дарылоо натыйжалуу болуу үчүн антибиотикти туура жана 
жетиштүү дозада берүү өтө маанилүү. Дарыны өз алдынча беймаал кабыл алуудан 
микробдор ага көнүп, аны дарылоо кыйындайт. Ооруну айыктыруу үчүн дары-
дармек менен катар банка, горчичник коюп, электр менен дарылоо, дем алуу 
гимнастикалары жана башкалар колдонулат. Ошондой эле организмдин коргонуу 
күчүн арттыруучу чаралар (жакшылап тамактануу, гигиеналык аракеттер жана 
башкалар) көрүлөт. Оорулуу жаткан бөлмөнүн абасы таза болуш керек. 
Какырыкты капкагы бурап жабылма идишке чогултуп, жаман жыт чыгарбоо үчүн 
түбүнө марганцовканын коюу эритмесинен бир аз куюп койсо болот. Бейтаптын 
абалына сак көз салып, чыйрыкса жылуулап жаап, ысык чай берип, бутуна 
жылыткыч коюу сунуш кылынат. Кан түкүрүп же демиге баштаса, дароо врач 
чакыруу зарыл, ал келгенче оорулууну отургузуп же жаздыкка бийик жаздоо 
сунуш кылынат. Айыктыруучу физкультура дене температурасы калыбына 
келгенде гана уруксат берилет. 
 

 
 Өпкөнүн сезгенишинин ар кандай түрлөрүнүн 
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схемалык көрсөтүлүшү: 1—өпкөнүн соо тканы 
(салыштыруу үчүн); 2— бронх тегерегинин 
сезгениши; 3— бөлүктөр арасынын сезгениши; 
4— очоктуу сезгенүү (бронхопневмония); 5— 
крупоздуу сезгенүү. 
 
Ө. с-н алдын алуу чараларына жалпы организмди чыңдоо, аракечтик, тамеки 
тартууга каршы күрөшүү, инфекция очогун жоготуу, бронхитти өз убагында 
дарылоо, тиричилик жана жумуш шартын жакшыртуу кирет. 
Бир жашка чейинки балдардын Ө. с-нин айрым өзгөчөлүктөрү бар. Айрыкча 
начар, ара төрөлгөн, итий, аз кандуулук менен ооруган, гипотрофия болгон 
балдар көп ооруйт. Балдарда Ө. с. өтө оор өтөт, убагында медициналык жардам 
көрсөтүлбөсө өлүмгө дуушар болушу мүмкүн. Балдарда Ө. с. көбүнчө грипп, сасык 
тумоонун кабылдоосунан болот. Ө. с-нин алгачкы белгилери: бала демигет, 
мезгил-мезгили менен бети, айрыкча эрди менен мурдунун тегереги көгөрүп, ичи 
өтүшү мүмкүн (к. Диспепсия), уйкусу качып, тамакка табити тартпай, эмчек эмбей 
кулгуйт, кусат, эмчек эмгенде бети көгөрөт, арыктайт. Кээде кыркырап, онтоп 
дем алып, ууртунан көбүктүү шилекей чыгып, мурдунан суу агат, жөтөлөт. 
Кичинекей балдардын, айрыкча ымыркайлардын Ө. с. опурталдуу. Дене 
температурасы 37,1—37,3° С, кээде денеси ысыбай эле баланын абалы өтө оор 
болот. Оорунун белгиси билинер замат врачка кайрылуу керек. Мындай оорулуу 
баланы туура багуу жана дарылоо оорукана шартында гана камсыз болот. Эгерде 
баланы үй шартында дарылоого туура келсе, аны тынч бөлмөгө жаткызып, 
жакшылап көз салуу зарыл. Ал жаткан бөлмөнүн чаңын суу чүпүрөк менен күнүнө 
сүртүп, тез-тез желдетип, аба өтө кургак болсо ным сүлгүнү үй жылыткычка жаап 
коюу керек. Балага денесин кыспаган кийим кийгизип, улам бир капталына 
жаткырып, колго алып туруу балага жеңилдик берет. Баланы суук мезгилде 
форточкасын ачып, жылуу мезгилде терезени ачып уктатуу керек. Врачтын 
уруксатынан кийин гана сыртка сейилдетүүгө болот. Оору 2ден 8 жумага чейин 
созулат. Ө. с. көбүнчө ортоңку кулактын сезгениши (к. Отит) жана плеврит 
сыяктуу кабылдоолорго алып келиши мүмкүн. Балдардын Ө. с-нин тез жана так 
сакайышы врачтын көрсөтмөсүн ата-эненин так аткарышына жараша болот. К. 
ошондой эле Дем алуу системасы макаласын. 
ӨПКӨ ЭМФИЗЕМАСЫ — өпкө альвеоласына аба толуп, кеңейүү менен 
мүнөздөлүүчү оору. Өпкөнүн айрым жеринин (чектелген), диффуздук (жайылган), 
өнөкөт жана катуу кармаган болуп айырмаланат. Өнөкөт диффуздук Ө. э. көп 
кезигип, демейде 40—50 жаштагы эркектер ооруйт. Ө. э-нин бул түрү өнөкөт 
бронхит, бронх астмасы, пневмосклероз же пневмокониоз жана башкалар бронх 
жана өпкө ооруларынын кабылдоосу катары пайда болот. Бул ооруларда 
бронхтун аба өткөргүчтүгү бузулуп, дем алгандагы кирген аба кайра толук 
чыкпай, өпкөнүн көлөмү чоңоюп, альвеола чоюлат. Бул учурда өпкө ткандарынын 
бузулушу өпкө вентиляциясынын жана өпкө кан айлануусунун бузулушуна алып 
келет. Оору көпкө созулат. Демигүү, аба жетпегендей сезим оорунун алгачкы 
белгилери болуп эсептелет. Алгач дем кыстыгуу оор жумуш иштегенде же катуу 
жүгүргөндө байкалат. Бара-бара демигүү күчөп, тынч отурганда да оорулуу 
кыйналат. Оору күчөгөндө оорулуунун өңү, өзгөчө бети, мурду, ээрди кара кочкул 
көк болуп кетет (цианоз). Көкүрөк клеткасы кеңейип, челек сымал формада болуп 
калат. Бул ооруну аныктоодо врачтын атайын текшерүүсүнөн тышкары рентген, 
функциялык мегоддор колдонулат. Дарылоону врач жүргүзөт, барыдан мурда 
тамеки чегүүнү таштоо керек. Какырык чыгаруучу жана дем алууну жеңилдетүүчү 
чаралар колдонулат. Ал үчүн айыктыруучу гимнастиканын атайын көнүгүүлөрү, 
жөө жүрүү (к. Терренкур) сунуш кылынат. Кургак жана жылуу климаттуу 
курорттордо дарылоо жакшы натыйжа берет. 
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Алдын алууда өпкө жана бронх ооруларын өз убагында аныктап, аларды туура 
дарылоонун мааниси чоң.  
ӨСПҮРҮМ БАЛДАР. Буларга 12 — 13 жаштан 16 — 18 жашка чейинки балдар 
кирет. Физиологиялык жактан бул курак жыныс бездеринин жетилүү мезгили 
болуп саналат. Жыныс бездеринин гормондору бүт организмге, анын ичинде 
вегетатив жана борбордук нерв системасына таасирин тийгизет. 
Кыз балдардын жыныстык жетилүүсү болжол менен 12—14 жашта башталып, 
16—18 жашында аяктайт; эркек балдарда 13 —15 жаштан 18—20 жашка чейин 
созулат. Жыныстык экинчи белгилер пайда болот: кыздардын эмчек бези чоңоёт, 
эркек балдардын үнү жооноёт, кыздардын этек кири келет (к. Этек кир), балдарда 
поллюция жана башкалар болот. Ө. б. тез чоңоюп, бою жылына 10 смге узарат, 
кыздар эркек балдарга караганда эрте өсөт. Өспүрүмдөрдүн адегенде колу-буту 
узарат, андан кийин денеси чоңоёт. Бет түзүлүшү өзгөрөт. Денесинин айрым 
бөлүктөрүнүн ашыкча өсүшүнөн баланын кыймылы убактылуу бузулат, ал 
олдоксон, эпсиз болот. 15 —16 жаштан тартып эби-сыны оңоло баштайт. Бул 
мезгилде баланын келбетине айрыкча көз салуу зарыл. 
көбүнчө партада туура эмес отуруудан анын омурткасы кыйшаюусу мүмкүн. 
Ө. б-дын өпкөсүнүн чоңоюшу күчөйт. 10 жашынан тартып эркек балдар курсагы, 
кыздар көкүрөгү жана курсагы менен дем алат. 
Ө. б-дын айрым органдарынын иштөө функциясы начарлашы мүмкүн. Көбүнчө 
жүрөгү чоңоюп, тыңшаганда бөтөнчө добуш угулат. Кээде артериялык кан 
басымы жогорулап (өспүрүм гипертониясы), жүрөгү, тамыры тез кагат (айрым 
учурда кан басымы төмөндөп, тамырдын кагуусу солгундайт), демигип, башынын 
маңдай жагы оорушу мүмкүн. Айрым өспүрүмдөрдүн (көбүнчө кыздардын) башы 
айланып, эсинен танышы ыктымал. Көпкө туруудан, кыймылсыз отуруудан башы 
айланып, жүрөгү, ичи, буту оорушу, эсинен танып, кусушу да мүмкүн. Өңү 
кубарып, колунун манжалары муздап, көгөрүп кетет. Бул учурда баланы дароо 
жаткыра койсо, абалы жакшырат. Мындай балдар терчил келип, кызыл 
дермографизм (терини тырмаганда кызыл из калат) байкалат. Вегетатив жана 
эндокрин системаларынын туруксуздугунан, ошондой эле психикалык күч 
келүүдөн баланын кыялы бат-бат өзгөрөт. Бара-бара бул абал өтүп кетет, бирок 
убагында врачка кайрылуу оң. 
Күн тартиби. Ө. б-дын күн тартибине өзгөчө көңүл бөлүү керек. Ал баланын нерв 
системасын ашыкча чарчап-чаалыгуудан сактайт. Өспүрүмдөрдүн күн тартибин 
сабактан тышкары спорт менен машыгууга, эс алууга убактысы жеткидей түзүү 
керек. Түнкү уйку 8—9 сааттан кем болбоо зарыл, өспүрүмдөргө телекөрсөткүчтү 
узак убакыт кароо, көп окуу зыян. 
Өспүрүмдөрдүн гигиенасы. Өспүрүмдөр өздүк гигиенаны сактоого тийиш. 
Жыныстык жетилүү мезгилинде организмдин вегетативдик жана эндокриндик 
өзгөрүүсүнүн натыйжасында май бези күчөп иштеп, май жолдорунда безетки 
пайда болот, ал сезгенип, ириңдеп кетиши мүмкүн. Ошондуктан дайыма таза 
жуунуп жүрүү керек. Эгер бала терчил болсо түрдүү кургаткыч сепмелерди, 
дезодоранттарды пайдаланып, ич кийимин тез-тез алмаштырып турушу тийиш. 
Кыздар эртең менен, кечинде астын жууп, этек кири келгенде ысык суу менен 
жуунбай, душка же куюнуп киринүүсү зарыл. Этек кири келгенде агын сууга 
түшүү, көп басуу, чуркоо, секирүү жарабайт. 
Тамактануу өспүрүмдүн организминде физиологиялык процесстин туура 
жүрүшүндө маанилүү роль ойнойт. Органдардын жана организм системасынын 
нормалдуу иштеши, анын түрдүү оору козгоочу факторлорго туруштук берүүсү 
туура тамактанууга жараша болот. Тамак-аштан бала организмине керектүү 
бардык заттарды (белоктор, майлар, углеводдор, минерал туздар, витаминдер, 
суу) алууга тийиш. 
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Белок — ар бир тирүү клетканын составына кирүүчү негизги «курулуш 
материалы». Белок жетишпегенден бала алы кетип, шалдырайт, арыктайт, бою 
өспөйт, ооруга туруштук бере албайт. Сүттүн жана сүт азыктарынын, эттин, 
балыктын жана жумуртканын белогу пайдалуу. Жашылча тамакты жакшы 
сиңирет, ошондуктан эт жана балык тамактарга жашылча кошуп берүү сунуш 
кылынат. 
Майлар жана углеводдор — энергиянын булагы, организмдин «жылыткычы». 
Майлар тамактын даамын жакшыртып, адамды ток алып жүрөт. Бирок майды көп 
жегенден зат алмашуу бузулуп, киши семирип кетет. Ак май, каймак, жумуртка 
сиңимдүү келип, А жана Д витаминдери болот. Уйдун, айрыкча койдун майы оңой 
менен сиңбейт жана витамин аз болот. Мектеп окуучуларынын тамагына күнүнө 
10—15 г өсүмдүк майын (күн карама, зайтун, жүгөрү майын) кошуу пайдалуу. 
Өспүрүмдөрдүн организмине минерал заттар өтө керек. Ал жетишпегенден 
түрдүү оорулар пайда болушу мүмкүн. Мисалы, йод тузу жетишпегенден калкан 
сымал бездин иши бузулат. Витаминдер организмдеги бардык зат алмашуу 
процессине катышат, организмдин түрдүү ооруларга туруктуулугун жогорулатат. 
Витамин жетишпегенден бала туталанып, тез чарчайт, ишке жөндөмдүүлүгү 
төмөндөйт, табити бузулат, бою өспөйт. Бала тез-тез (күнүнө 4 жолу) жана 
түрдүүлөп тамактануусу зарыл. Сүт жана сүт азыктары өспүрүмдөр үчүн өтө 
пайдалуу, күнүнө алар 400—500 мл сүт ичүүгө тийиш (к. Тамактануу). 
Денени чыңдоо. Аба ваннасынын температурасы 14—15°тан төмөн эмес бөлмөдө 
адегенде 3—5 мин., кийин күнүнө 1 минутадан кошуп, 15 — 20 минутага 
жеткирүү керек. Бөлмөдө жылаңаяк ЖҮРҮҮ пайдалуу. Жылуу мезгилде сыртта 
узакка сейилдөө, абанын температурасы 16°тан жогору болсо терезени ачып 
уктоо менен денени чыңдоого болот. Үй шартында денени чыңдоонун кең 
тараган жана жөнөкөй түрү — күнүгө чүпүрөк менен сүртүнүү жана чайкануу. 
Суунун температурасы адегенде 34—35°, кийин 6—7 күндө 1°тан төмөндөтүлүп, 
22—24°ка жеткирилет. Эгер бала андан жөтөлбөсө, уйкусу качып, ооруксунбаса 
суунун температурасын дагы төмөндөтүп, 10—12'ка жеткирүүгө болот. Өспүрүм 
күнүнө эртең менен гимнастика жасап көнүүсү зарыл. 
Өспүрүмдүн психикасы. Өспүрүм курак кишинин психикалык өнүгүшүндөгү, 
анын инсандык калыптанышындагы маанилүү мезгил. Ушул куракта баланын аң-
сезими, айланасындагы болуп жаткан нерселерди талдап баалоосу, ар нерсеге 
кызыгуусу өсөт. Бала бул мезгилде өтө баамчыл болуп, кыял-жоругу өзгөрөт, 
таарынчаак келет, айрымдары бой көтөрүп, таш боор боло баштайт, ошондой эле 
кээсинде уялчаактыгынан жапа чегип, түнт мүнөз пайда болот. Бул куракта өз 
боюна, сырткы көрүнүшүнө абдан көңүл бурат. Өспүрүмдөр психика жана күч 
жагынан өсүп жетиле элек болгондуктан, алардын психикасындагы карама-
каршылыктар даана байкалат. Алардын айрым кыял-жоруктары чектен чыккан 
сыяктуу сезилет. Ошондуктан өспүрүмдөргө анын жөндөмүн эске албастан 
талапты катуу коюуга (мыкты окуу, чет тил, музыка үйрөнүү жана башкалар) ал 
катуу каршылык көрсөтүп, сабактан, ал тургай үйүнөн качып кетүүсү ыктымал. 
Мындай жүрүш-турушу менен ал кыйынчылыктан качып, жакындары ага көңүл 
буруп, аёосуна жетишүүгө умтулат. Мындай абал балага ата-эне аз көңүл бурган 
учурда (мисалы, үйдө өгөй эне же ата, бөлөк бала) да кезигет. Көп өспүрүмдөр чоң 
кишилердин (ата-эненин, тарбиячынын) көзөмөлүнөн бошонууга умтулушат. Бул 
абал өспүрүмдүн өз алдынчалыкка аракеттенгендиги менен түшүндүрүлөт. 
Мындай учурда бала өз оюн ишке ашырууга, ата-энесинен бөлүнүп кетүүгө, ишке 
орношууга же башка шаарга барып окууга жана башкалар аракеттенет. Бул ата-
эне баланы өтө эле катуу кармаганда, анын ой-пикири менен такыр эсептешпеген 
үй-бүлөдө көп кезигет. Айрым балдар белгилүү бир кишини, адабий же кино 
каарманды туурашат (тууроо реакциясы деп аталат). Тилекке каршы бала жүрүм-
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туруму начар адамды туурап, бузулуп кетиши да мүмкүн. Өспүрүмдөр көбүнчө 
бирөөлөрдүн көзүнчө эрдик көрсөтүү максатында ар кандай ишке барышат. Бул 
куракта балдар топтошуп жүрүүнү жактырышат, андай топко кээде кадырлуу, 
күчтүү, бирок жүрүм-туруму начар балдар жетекчилик кылышы да ыктымал. 
Өспүрүмдүн жүрүм-турумунун бузулушуна акцелерациянын таасири чоң. Мында 
акцелерациянын ролу өспүрүмдүн күч жана жыныстык жактан жетилүүнүн 
ыкчамдыгынан гана эмес, анын күч жана социалдык жактан өсүшүнүн 
ортосундагы чоң айырмачылыктан болот. Жогоруда айтылган айырмачылыктар 
өспүрүмдүн жүрүм-турумун бузуп, эгер туура тарбия албаса, анын орунсуз адам 
болуп калышына себеп болушу мүмкүн. 
Ө. б-га жыныстык тарбия берүүнүн мааниси чоң. Өспүрүмдөргө организмде 
жыныстык жетилүү мезгилинде болуучу физиологиялык өзгөрүүлөр (кыздардын 
этек кири, эркек балдардын поллюциясы) жөнүндө өз убагында жана кылдат 
түпгүндүрүү зарыл. Өспүрүм курак — психикалык оорулардын алдын алуудагы 
жооптуу мезгил. ӨТ — боор клеткалары пайда кылуучу саргыч-күрөң секрет. Ал 
кишинин, жаныбардын ичегисиндеги май жана май сымал заттарды сиңирүүгө 
катышат. Өт менен организмден гемоглобин, холестерин жана башкалар 
кошулмалардын алмашуусунун акыркы продуктусу чыгарылат. Өт негизинен өт 
кислотасынын туздарынан (фосфолипиддер), билирубинден (боёочу зат, 
пигмент), белоктор жана физиологиялык активдүү заттардан (гормондор, 
витаминдер) турат. Өт боор клеткасынан такай бөлүнүп турат. Ал тамак ичпей 
турганда өт баштыгына чогулат. Тамак ичкенде он эки эли ичегиге бөлүнө 
баштайт. Ар кандай ооруларда (мисалы, өт жолунун таш оорусу) өттүн химиялык 
составы, касиети жана саны ар башка болуп, ал диагноз коюуда маанилүү. 
Жаныбарлардын, айрыкча бодо малдын өтү дары каражат катары пайдаланылат 
(консерваланган медициналык өт). Ал кээде муундун сезгенүү же бузулуу 
ооруларында, ошондой эле куяңда, тарамыштын сезгенишинде (тендовагинитте) 
компресс жасоо үчүн колдонулат. Өт менен дарылоону врач гана сунуш кылат. 
ӨТ АЙДАМА ДАРЫЛАР — боор клеткаларында өттүн пайда болушун күчөтүүчү 
жана анын он эки эли ичегиге чыгышына жардам берүүчү заттар. Аларга өт 
кислоталары (дехолин), жаныбарлардын кургак өтүнөн жасалган (аллохол) жана 
синтез жолу менен алынган дарылар (оксафенамид), ошондой эле өт жолдорунун 
спазмасын жоготуучу дарылар (мисалы, папаверин, но-шпа) кирет. Кээ бир дары 
өсүмдүктөрү (ит мурун мөмөсү, жүгөрү чачысы, өчпөс гүл жана башкалар) өт 
айдама касиетке ээ. Ө. а. д. боор өттүн өнөкөт сезгенүү ооруларында жана өт 
жолдорунун таш оорусунда колдонулат.  
ӨТ ЖОЛДОРУ — боордон жана өт баштыгынан өттү он эки эли ичегиге 
жеткирүүчү өткөөл. Ал боор тканындагы майда түтүкчөлөрдөн чогулган жалпы 
боор өткөөлүнөн жана өт баштыгынын өткөөлүнөн турат. Боор клеткалары эки 
катар жайгашып, бири бирине беттешкен жагына өт түтүкчөлөрү ачылат. Эки 
катар тизилген боор клеткалары, борбордук вена тамырынын тегерегине 
жайланышып боор үлүшүн түзөт. Боор үлүштөрүнөн чыккан өт, үлүш арасындагы 
өт түтүкчөлөрүнө куюлат. Ушул өңдүү чогултулган өт боордун эки бөлүмүнөн 
аны чыгаруучу оң жана сол түтүктөр аркылуу чыгат. Боордун оң жана сол 
бөлүмдөрүнөн чыгаруучу түтүктөр кошулуп, боордун жалпы өткөөлүн түзүшөт. 
Боордон өт тынымсыз бөлүнүп чыгат да өт баштыкчасына чогулуп, керектүү 
учурда (майлуу тамакты сиңирүү үчүн) он эки эли ичегиге бөлүнүп турат. 
ӨТ ЖОЛДОРУНУН ТАШ ООРУСУ — зат алмашуу бузулуудан же өттүн акпай 
токтоп калышынан кишинин өт баштыгында же өт жолдорунда таш пайда болуу 
оорусу. Бул оору акырындап өөрчүйт. Көп жылдар бою оорулуунун оң жак 
кабыргаларынын алды оор тартып, ачышып ооруйт. 
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 Өт жолунда таш пайда боло турган 
жерлер стрелка менен көрсөтүлгөн: 1—өт 
баштыгы; 2— өт агуучу жол; 3— он эки 
эли ичеги кесилип, ичиндеги таш көрүнүп 
турат. 
 
Айрыкча ал куурулган, майлуу эт, ышталган, туздалган тамак-аш жегенде күчөп, 
ооздун ичи ачуу даамданып, кекирет. Мындай учурда врачка кайрылуу зарыл. Ал 
диета жана тамактануу тартибин белгилеп, оорунун күчөшүнөн сактайт. Бирок 
тилекке каршы көп оорулуулар катуу ооруп, оору далыга, акырекке берилгенде 
врачка кайрылышат. Мындай учурда өттө таш болгондуктан аны хирургиялык 
жол менен дарылоого туура келет. 
Оорунун пайда болушуна ашыкча тамактануу, аз кыймылдоо, убактысыз сейрек 
тамактануу (өттүн акпай токтоп турушуна шарт түзөт) жана башкалар себеп 
болот. Зат алмашуу бузулганда же өт акпай токтоп калганда андагы өт кислотасы 
азайып, өттүн коллоид системасынын туруктуулугу бузулуп, өттүн негизги 
элементтери (холестерин менен билирубин) чөгүп, кристаллдашат да таш пайда 
болот. Өт кислотасынын аз же көп болушу киши тамактанган майдын сапаты 
менен санына байланыштуу болот. Тамак-ашта майдын көп болушу, ошондой эле 
жетишсиз болушу таштын пайда болушуна түрткү берет. Айрым учурда таш 
билинбейт, ал кокусунан рентген же ультра үн менен изилдөөдө табылат. 
Оорулуулар врач сунуш кылган тамактануу жана күн тартибин сактоолору зарыл. 
Күн сайын абада 1 сааттан Кем эмес сейилдөө, аз-аздан бат-бат тамактануу 
талапка ылайык. Тамакты канчалык сейрек ичсе, өт баштыгында ошончо өт 
көпкө турат. Ошондой эле тамакты өтө тоё ичүү да зыян. Тамак-ашта организмге 
керектүү заттар (өсүмдүк жана ак май, кайнатып же бууга бышкан эт, балык жана 
башкалар) болууга тийиш. Жашылчалардан кызылча, чамгыр, труп өт айдама 
таасир тийгизгендиктен, аларды майдалап жеген жакшы. Өтүндө ташы бар 
оорулуулар өткүр, ачуу татымалдарды, пияз, козу кулак, спирт ичимдиктерин 
жана башкалар пайдаланууга болбойт. Оору кармаган учурда диетаны так сактоо 
зарыл. Анда мала кызыл чай, сууга бышырылган ботко, кисель, кургатылган ак 
нан, бышырылган жашылчалар жана башкалар сунуш кылынат. 
 

П
ПАЛЬПАЦИЯ — ооруга диагноз коюу максатында дененин айрым бөлүгүн 
кармалап, сыйпалап көрүү ыкмасы. П-нын жардамы менен сырткы ткандардын 
жана ички органдардын ордун, бетинин өзгөчөлүгүн, нымдуулугун, 
температурасын, көлөмүн, формасын, кыймылын, катуу же жумшактыгын жана 
изилденүүчү органдардын оорусун жана башка лар аныктоого болот.  
ПАНДЕМИЯ — жугуштуу оорулардын бир же бир нече өлкөнүн, континенттин 
калкына массалык түрдө таралышы менен мүнөздөлгөн эпидемия. П-лык 
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таралууга инкубациялык (жашыруун) мезгили кыска, аба аркылуу тез таралуучу 
жугуштуу оорулар мүнөздүү (мисалы, грипп, холера).  
ПАНКРЕАТИТ — уйку безинин сезгениши. П. катуу кармаган жана өнөкөт болуп 
айырмаланат. Катуу кармаган П. менен 30—60 жаштардагы, айрыкча аялдар 
ооруйт. Көбүнчө май алмашуу бузулгандарда кезигет. П-ке аракечтик (к. Өнөкөт 
аракечтик), начар же өтө ашыкча тамактануу, өт жолдорунун таш оорусу түрткү 
берет. Уйку бездин кан тамырларынын жабыркашы (тромбофлебит), инфекция 
оорулары, ич көңдөйүнүн травмасы жана сезгениши П-ке себеп болот. Оору көп 
учурда майлуу, өткүр тамак жана алкоголь ичкиликтерин ичкенде ичтин жогору 
жагы капысынан катуу ооруп башталат. Катуу кармаган П-тин белгилери ар 
түрдүү болуп, жеңил формасында ич бир аз ооруйт. Ал эми катуу формасында өтө 
катуу ооруп, коллапс, шок абалына чейин жетет. Бул учурда ичтин жогору жагы 
курчалып катуу ооруйт, оору аркага берилет, окшуйт, кусат, ич көбөт, катат, чанда 
өтөт, тамакка табити тартпайт. П-тин биринчи белгиси байкалары менен 
медициналык тез жардам чакырып, оорулууну төшөккө жаткырып, курсактын 
жогору жагына муздак коюу керек. Катуу кармаган П-ти демейде ооруканада 
дарылайт. Катуу кармаган П. өз убагында дарыланбаса өнөкөт П-ке өтүшү мүмкүн. 
Өнөкөт П-тин белгилери сезгенүү процессинин чогулушуна жана стадиясына 
жараша ар түрдүү болот. Өнөкөт П-тин диагнозун тактоодо кандагы ферментти 
лабораториялык изилдөө да колдонулат. Өнөкөт П-тй врач консервативдүү жол 
менен дарылайт. Май жана углеводу аз тамактануунун мааниси чоң. Керек болсо 
фермент берилет. 
П-ти алдын алуу уйку безин сезгентүүчү себептерди четтетүүгө, түрткү болуучу 
ооруну өз убагында дарылоого негизделген. . 
ПАРАМЕТРИТ — жатын айланасындагы клетчатканын сезгениши. Аборт жана 
төрөт мезгилинде жыныс органы жабыркаганда, ошондой эле сезгенүү 
процессинде пайда болот. Бул учурда жатын тегерегиндеги клетчаткага, көтөн 
чучукка, табарсыкка оору козгоочу микробдор түшүп, П-ти пайда кылат. 
Мында дене ысып, ичтин төмөн жагы ооруйт. П. катуу кармаган учурда врачтын 
жардамы менен убагында дарыланбаса пайда болгон ириң (ириңдүү П.) жанаша 
жаткан орган жана ткандарга тарайт, ал тургай канга өтөт. Оорулуу төшөккө 
жатып, врачтын көрсөтмөлөрүн так аткарууга тийиш. Дарылоодо антибиотик, 
сезгенүүгө каршы дарылар, физиотерапия жана башка лар колдонулат. Алдын 
алуу үчүн төрөт жана аборт учурунда инфекциянын жугушуна, абортту үйдө 
жасатууга жол бербөө керек. Эгер бойдон түшүрүүгө туура келсе аялдар 
консультациясына кайрылуу керек.  
ПАРАНЕФРИТ — бөйрөк майдын сезгенип, ириңдеши. П-тин эки түрү бар. 
Биринчи түрүндө бөйрөк сезгенбейт, ага организмдеги ириңдүү дарттардан 
(сыздоок, чыйкан, күйдүргү, кулгуна, көбүргөн, тамактын, тиштин, жыныс 
органдарынын ириңдүү сезгениши) ар түрдүү микробдор (стафилококк, 
стрептококк, ичеги микробу жана башка лар) кан аркылуу бөйрөк майга тарашы 
себеп болот. П-тин экинчи түрүн бөйрөктүн өзүнүн ириңдүү оорусу же өпкөнүн, 
боордун, сокур ичегинин, табарсыктын, жатындын, бел омурткаларынын 
ириңдүү оорулары пайда кылат. П-те бел, бөйрөк туш ооруйт, дене ысыйт (39—
40°, чыйрыгат, алсырайт, оору басканда, кыймылдоодо, бутту сунганда күчөйт. 
Бөйрөк майдын арткы капталы ириңдегенде, бел туш 
кызарып, шишип чыгат. Дарылоону врач жүргүзөт. Өз алдынча, врачтын 
кеңешисиз дарылануу өмүр үчүн коркунучтуу. П-ти алдын алууда ириңдүү 
дарттарды өз убагында дарылоо керек.  
ПАРАНОЙЯ — негизсиз, жаңылыш идеянын адамдын аң-сезимине бекем сиңип, 
аны ал идеядан эч айнытууга мүмкүн болбогон психикалык оору. Оорулуунун 
ишенимине кирген идея кадыресе эле болушу мүмкүн, мисалы, кызганчаактык, 
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ойлоп табуучулук, кошуналардан, кызматташтардан шектенүү жана башка . 
Ошондой эле ойго келбеген идеялар да болот, мисалы, оорулуу өзүнүн мансаптуу 
бир адамдын баласымын деген ойдо жүрөт, ал же олуя, кудайга кызмат кылуусу 
тийиш жана башка  мындай жаңылыш ойлорун ишке ашырууга аракеттенет: 
аялын аңдыйт, ойлоп табуусун далилдөөгө тырышат жана башка  Булар — көз 
карашы тар, кишиге ишенбеген, өз пикирин бербеген кекчил, өзүмчүл, орой, 
адепсиз адамдар, алар адамдын жетишпеген жактарын гана көрөт. Мындай 
тескери сапаттар, ой жүгүртүүнүн бир жактуулугу, тайкылыгы, көктүк аларды 
көп чыр-чатактарга кабылтат. Ишендирүү, коркутуу, өтүнүү аларга таасир этпейт. 
Дараметин, күч-кубатын өздөрүнүн жаңылыш идеяларын таратууга короткон 
мындай адамдар доочу, тоголок арызчы болушат. Оорулуунун жаңылыш 
идеялары- нан башка психикасынын бузулуусу көпкө байкалбайт, ошондуктан ал 
соо адамдай көрүнөт, анын идеясы кээде чындыктай туюлушу мүмкүн. Оорунун 
пайда болуу себеби жетишерлик далилденбеген, мээнин бузулуусунан келип 
чыгат деп алгач И. П. Павлов көрсөткөн. Оорулуунун бара-бара психикасы бузула 
баштаганы байкалганда аны оорукана шартында дарылоого туура келет. Алар 
дарылоодон кийин убактылуу тынчып калат, бирок кайра эле паранойялуу башка 
идеяларды ойлоп табышы мүмкүн. 
ПАРАПРОКТИТ — көтөн чучуктун айланасындагы клетчатканын сезгениши 
менен мүнөздөлгөн оору. Ал көбүнчө сезгенген көтөн чучуктун былжыр челинен 
ириңдеткич микробдор клетчаткага киришинен пайда болот. Көбүнчө П. 
геморрой менен жабыркаган эркек кишилерде кездешет. Катуу кармаган жана 
өнөкөт П. болуп бөлүнөт. Катуу кармаган П-те клетчаткада ириң толуп, абсцесс же 
флегмона пайда болот. Катуу кармаган тери астындагы П. анча коркунучсуз. Анда 
арткы тешиктин айланасы кызарып, өзгөчө заңдаганда катуу ооруйт; басып 
жүрүүгө тоскоолдук кылат. П-тин терең түрүндө көтөн чучуктун тушу сыздап 
ооруйт, анын катууланып же ириңдеп кетишин врач гана көтөн чучук аркылуу 
изилдеп билет. Оорулуунун жалпы абалы начарлап, эти ысыйт, тамыры тез-тез 
кагат, башы ооруйт, тамакка табити тартпайт. Врачка кеч кайрылууда өмүргө 
коркунучтуу сепсиске алып келиши мүмкүн. Ириңдеген жер 3—5 — 8-күнү көтөн 
чучукка же чаткаякка, же эки жакка тең жарылып, тешик пайда болот. 

 

  
Парапроктиттеги ириңдүү көңдвйлөрдүн жана алардаи кеткен 
жылчыктардын жайгашуу схе- масы. 1— сырткы; 2— терең 
жайгашкан ириңдүү көңдөйлөр. Сүрөттүн ортосунда — көтөн 
чучук, анын четиңде жамбаш чарасынын сөөктөрү жана 
булчуңдары жара кесилген. 
Жарылгандан тартып П. өнөкөт түрүнө айланат. Ал көп жылдар бою созулушу 
мүмкүн. Ириң чыккан тешик айыгып, сезгенүү күчөгөндө кайрадан ачылып турат. 
Тери астындагы П. өзүнчө айыгышы мүмкүн, башка учурда операция жасалат. 
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Туберкулёздук П-те башынан эле сезгенүүнүн белгилери көп билинбейт, бирок 
ириң чыккан тешиктер көп убакыт бою айыкпайт, ал үчүн операциядан тыш- 
кары атайын туберкулёзго каршы дарылоо жүргүзүлөт. 
Катуу кармаган жана өнөкөт П. менен ооругандар ооруканага жаткырылат. П-ти 
алдын алууда проктит, геморрой, арткы тешиктин жарыктарын өз убактысында 
дарылоонун мааниси чоң. Катуу кармаган П-тин өнөкөт түрүнө өтүшүн алдын 
алуу үчүн ириң толгон жердин өзү жарылганын күтпөй врачка кайрылып 
операция жолу менен жардыруу зарыл. , 
ПАРКИНСОНИЗМ — адатта белгисиз себептер менен мээ кыртышындагы клет- 
калардын акырындап жансыздануусунан (паркинсон оорусу), мээ сезгенүүдөн 
(энцефалит), мээ кан тамырынын атеросклерозунан, ис уруудан же марганец 
менен уулангандан, резерпин жана башка  узак убакыт баш аламан ичүүдөн 
болот. Бул ооруда оорулуунун муундары бүгүлбөй, жай кыймылдайт, булчуңу 
тырышат, денеси калтырайт. Май бөлүп чыгаруучу бездердин функциясы күчөйт, 
адам терчил болот. Кээде капысынан эле жүрөк тез согот, бет кызарат, оорулуу 
тердеп, чабалактайт. Оорулуу алдыга жүткүнүп, башы ийнине тартылып, 
колдорун чыканак муундарынан бүгүп турат, бет көрүнүшү бейкапар тартат, 
көздөрү ирмелбей, алысты карап тургансыйт. Оозу саал ачылып, шилекейи 
куюлат. Бүткөн бою түйүлүп, жай, олдоксон кыймылдайт. Башын жаздыкка 
тийгизбей жатат, колдорун шилтебей басат, ордунан жылгандан кийин боюн 
токтото албай, көмөлөнүп кетүүсү мүмкүн, эгер бурулса, тең салмагын жоготуп, 
капталына кулайт. Акырын, бир калыпта, түшүнүксүз сүйлөйт. Кээде көзү 
аңтарылып, карышат. Дененин калчылдаганы жана башка  көрүнүштөр уктаганда 
жоголот да, ойгонгондо кайра башталат. Оорулуу жагымдуу музыка укканда, 
жактырган адамын көргөндө кыймылы оңоло түшөт. Тынч отурганда калтыроосу 
күчөйт, кыймылдап жүргөндө азаят, толкунданганда, кайгырганда да күчөйт. 
Алар тынчтыкты жактырат. Күндүз зорго кыймылдап жүргөн оорулуу түн кирип 
айлана жымжырт болгон кезде эркин кыймылдап жүрө алат. Эгер тынчтык бир аз 
бузулса, оору кармайт. Бул оору адамдын психикасына да таасир тийгизет. 
Оорулуунун айлана-чөйрөгө болгон кызыкчылыгы жоголуп, тууган-тууш- 
кандарына каралашпай, кээде өзүн өзү өлтүрүүгө да барат. Алар өжөр, таарынчаак 
келишет. Мындай оорулууларды жеңил гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасоо, 
машыктыруу, өзүн тейлөөгө үйрөтүү пайдалуу. Дарылоо врачтын көзөмөлүндө 
жүргүзүлөт. П. менен жабыркагандар мүнөздөп тамактанууга тийиш. Ооруну 
дары, кээде хирургиялык жол менен дарылайт.  
ПАРОДОНТОЗ — тишти курчаган ткандардын өнөкөт оорусу. Көбүнчө улгайган 
кишилерде, кээде жаштар менен балдарда да жолугат. П. жашылча- жемиштерди 
аз жегендерде (А жана Р витамини жетишпегендиктен) көп болору байкалган. 
Анын пайда болушунда тиштин айланасындагы ткандардын кан тамырлары 
менен нерви бузулуп, азыктанышынын начарлашы, тишке таштын чогулушу, 
ичеги-карындын өнөкөт оорулары түрткү берет. П. байкалбай акырындап 
башталат: бүйлө ачышып, кычышып, тиштин түбү жылаңачтанат, кээде бүйлө 
шишип, тазалаганда, катуу тамак жегенде канайт. Күчөп кеткенде бүйлө сезгенип, 
тиштин түбүнөн ириң чыгат, тиш такыр жылаңачтанып, аябай бошоп түшөт. 
Дарылоо комплекстүү жана ар кимдин оорусунун стадиясына, кабылдоо мүнөзүнө 
жараша жүргүзүлөт. Дарылоо комплексине жасалма тиш салуу, жалпы 
организмди чыңдоо, физиотерапия, С, В витаминдери менен дарылоо, диета жана 
курорттук дарылоо жана башка  кирет. Врач-стоматологдун көрсөтмөлөрүн толук 
аткаруу зарыл. П-ду дарылоо үчүн өз алдынча дарыларды пайдаланууга болбойт. 
Үйдө кызыл демделген чай менен чайкоо сунуш кылынат. Өз убагында башталган 
дарылоо анын өөрчүшүн көпкө кечеңдетет. 
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Пародонтоз. 1— соо тиштер (салыштыруу үчүн); 2— пародонтоздун I жана II стадиясы; 3— 

пародонтоздун III стадиясы.
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Алдын алууда күндө жеген тамак-аштын мааниси чоң: катуу тамак-аш жеген 
пайдалуу, ал бүйлөнү укалап, тишти чогулган заттардан ажыратат. 0шондой эле 
чайноого тиштин баарын катыштыруу, чийки жашылча-жемишти жеген 
пайдалуу. Жулган же түшкөн тиштин ордуна кечиктирбей жасалма тиш салуу да 
П-дун алдын алат. Тишти тазалоодо бүйлөнү 3—5 мин. улам бир кол менен 
укалап; андан кийин ромашканын ачытмасы (1 стакан сууга 1 чай кашык) менен 
чайкоо сунуш кылынат. 
ПАРОТИТ эпидемиялык (кулак түбүндөгү бездин сезгениши) — вирус козгоочу 
жана шилекей бездерин (кулак түбүндөгү, кээде жаактын, тилдин астындагы) 
жабыркатуучу катуу кармама жугуштуу оору. П. соо кишиге оорулуу чүчкүргөндө, 
жөтөлгөндө, сүйлөгөндө абага чачыраган шилекей аркылуу жугат. Чанда урунган 
буюм, оюнчуктар аркылуу жугушу мүмкүн. Мурун, ооз чел кабыгы аркылуу вирус 
канга өтүп, бүт денеге тарайт. Шилекей, жыныс жана уйку безинде чогулуп 
көбөйөт, кайта канга өтөт. Оору 9 күнгө чейин жугуштуу. Демейде, өзгөчө суук 
мезгилде (январь — март) эпидемиялык мүнөзгө ээ. Көбүнчө 5—15 жаштагы 
балдар, кээде жаш балдар менен чоң кишилер да ооруйт. Ооруп айыккан адамда 
туруктуу иммунитет пайда болот. 
Оорунун инкубациялык (жашыруун) мезгили 11 — 23 күнгө; көбүнчө 18— 20 
күнгө созулат. Оору башталардан бир нече күн мурда баш ооруп, тамак кызарат. 
Оору катуу башталып, температура 38—39°Сге чейин көтөрүлөт, кусуп, мурдунан 
кан кетет, булчуңдар тартылышы мүмкүн. 1—2 күндөн кийин кулактын түбү 
ооруп, тамак чайнай албай, шишип чыгат. Кулак түбүндөгү бездер адегенде бир 
жагы, 2—5 күндөн кийин экинчиси шишип ооруйт. Кээде ич катуу ооруп, өтөт же 
катат. Эгер температура кайрадан көтөрүлсө — ал кабылдоолордун (плеврит, 
нефрит жана отит) белгиси. Өтө оор кабылдоосу — мээнин же мээ кабыгынын 
сезгениши (к. Менингит, энцефалит). Түрдүү кабылдоолорду ооруканада дарылоо 
сунуш кылынат. Оорулуу адамды төшөккө жаткырып, жакшы багуу, суюктукту 
(чай, шире, минералдуу суулар) көп берүү керек. Жабыркаган бездин тушуна 
кургак жылуу басуу сунуш кылынат; тамактангандан кийин оозду 
марганцовканын, соданын, бор кислотасынын эритмеси менен чайкоо талапка 
ылайык. Оорулууну 9 күн өзүнчө бөлүп кармайт. Ооруган бала барып жүргөн 
бакчада 21 күн карантин жарыяланат. Мурда П. менен оорубаган бала оорулуу 
менен жолукса балдар мекемелерине 11 күндөн 21 күнгө чейин алынбайт. 
Оорунун алдын алуу үчүн балдарга 15 —18 айлык кезинде ага каршы эмдөө 
жүргүзүлөт, к. Балдардын жугуштуу оорулары.  
ПАСТЕРЛӨӨ — азыктын физика-химиялык касиетин бир аз өзгөртүү жана аш 
болумдуулугун, даамын жана башка лар сапатын сактоо менен органикалык 
суюктуктарды ысытып зыянсыздандыруу. Бул ыкманы франциялык бактериолог 
Л. Пастер сунуш кылган. 
П. көбүнчө ысыкта сактоого болбогон же анын таасиринен аш болумдуулугу жана 
даамы бузулуучу азыктарды — сүттү, каймакты, мөмө-жемиш ширелерин, желе, 
маринаддар, соустар, кыям, вино, пиво жана башка лар зыянсыздандыруу үчүн 
колдонулат. Пастерленген сүттү көпкө сактоого болбойт. Ошондой эле к. Үй 
шартында консервалоо. 
ПАТОЛОГИЯ — теориялык жана клиникалык медицинанын патологиялык 
процесстерди жана абалдарды, айрым оорунун себептерин, өөрчүү закон ченемин, 
өтүшүн изилдөөчү бөлүгү. Ал патологиялык анатомия жана патологиялык 
физиология болуп бөлүнөт. Патологиялык анатомия түрдүү оорудан орган жана 
ткандардын түзүлүшүндө болуучу өзгөрүүлөрдү изилдейт. Мында оорулуудан 
хирургиялык операция убагында алынып ташталган орган, ткань, ошондой эле 
өлүктү (сөөктү) союп көрүп изилдөө объектиси болуп эсептелет. Патологиялык 
физиология организмде патологиялык процесстердин өөрчүү закон ченемин, 
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функциялык бузулушун, өтүшүн жана организмдин коргонуу жана ыңгайлануу 
реакциясын көбүнчө жаныбарларга эксперимент жасап изилдейт. Кесиптик П. 
өндүрүштөгү зыяндуу факторлордун организмге, географиялык П. оорулардын 
өөрчүшүнө географиялык шарттардын тийгизген таасирин изилдейт. Нормадан 
ар кандай четтөө да П. деп аталат. 
ПАТРОНАЖ —3 жашка чейинки балдарды, кош бойлууларды жана кээ бир 
оорулууларды үйүнөн тейлөөнүн медициналык формасы. Дарылоо-алдын алуу 
мекемелердин (к. Балдар консулътациясы, Диспансер, Аялдар консультациясы) 
демилгеси менен ооруну алдын алуу чараларын ишке ашыруу, тиричиликте 
санитария-гигиеналык шарттарды жакшыртуу жана өздүк гигиена эрежелерин 
үйрөтүү максатында жүргүзүлөт. Аялдар кош бойлуу мезгилинде аялдар 
консультациясынын же балдар поликлиникасынын медсестрасы аларга П. 
жүргүзөт. Ал анын жашоо шарты менен таанышып, түйүлдүктүн өөрчүшү үчүн 
туура режимди жана тамактануунун маанисин түшүндүрөт, баланы эмизүү, 
ымыркайга керектүү буюмдарды камдоо жөнүндө кеңеш берет. Эгер кош бойлуу 
аял консультацияга келе албаса же убагында келбесе керектүү медициналык 
жардам жана кеңеш П. түрүндө жүргүзүлөт. Кош бойлуулук оор өткөн аялдарга 
өзгөчө көңүл бурулуп, алар да жардамды П-да алышат. 
Төрөгөн аял төрөт үйүнөн чыккандан кийин 3 күндүн ичинде врач менен 
медсестра ымыркай балага П. жүргүзөт. Алар баланы көрүп, тамак берүү, уктатуу, 
сейилдетүү жана башка лар ооруларды алдын алууга багытталган сунуш берет. 
Бала 1 ай болгонго чейин медсестра 2 жолдон кем эмес, врач керек учурда гана 
келет. 1 айдан өткөн балдардын П-ын ай сайын участкалык педиатр 
поликлиникада, медсестра үйдө жүргүзөт. 1 жаштан өткөн балдардын П-ы 
ооруган учурда жүргүзүлөт. Эгер бала ооруп, үйдө дарыланса, врач менен 
медсестра оорулуу баланы кандай багууну энеге үйрөтөт. П. психикалык өнөкөт 
оорулуулар үчүн психиатриялык жардамдын бир түрү болуп эсептелет. Анда 
мүнөзү тынч оорулуулар дарылоо мекемесинин (диспансер, оорукана) көзөмөлү -
астында үй-бүлөсү менен жашайт. Оорулууларды П-га алуу жана чыгарууну 
атайын комиссия жүргүзөт. Медицина кызматкерлеринин кеңештерин так 
аткарган учурларда П. абдан жакшы натыйжа берет. 
ПЕДИАТР — балдардын ооруларын аныктоо (диагноз коюу), дарылоо, алдын 
алуу жана алардын ден соолугун коргоо маселелери боюнча атайын даярдалган 
адис-врач. 
ПЕДИАТРИЯ — клиникалык медицинанын балдар организминин анатомия 
физиологиялык өзгөчөлүктөрүн, алардын ден соолугун, ооруларынын 
себептерин, өөрчүү механизмдерин изилдөөчү жана билүү, дарылоо, алдын алуу 
методдорун иштеп чыгуучу тармагы. 
ПЕДИКЮР — буттун терисин жана тырмактарын атайылап багуу. П-ду бир 
жарым айда бир жолу жасайт: адегенде буттун чорун жумшартуу үчүн самындуу 
ысык сууга салып (сууга аш кашык нашатырь спиртин же тамак-аш содасын 
кошот), 20 — 30 минутадан кийин жумшак сүлгү менен аарчып, коопсуз устара 
менен тамандагы жана согончоктогу чорду кырып тазалап, катуу чор баскан жер, 
тырмак кесилет (тегерете). Бирок тырмактын кычыктарын кесүүгө болбойт, 
анткени тырмак өсүп, этке батышы мүмкүн. Атайын өгөөчө менен тырмакты 
өгөөлөп, каалаган формага келтирет. Тырмакты дайыма бир тарапка өгөөлөбөсө 
катмарланып кетет. Бутту кайра жылуу сууга малып коюп (улам ысык суу кошуп 
турат), экинчи бутту тазалоого киришет. Бодурайган жерин пемза менен 
жылмалап, аарчып А витаминдүү крем (мисалы, «Атласный», «Восторг», «Люкс», 
«Эффект») менен майлайт. Каалагандар тырмактарын лактап алат (к. Маникюр). 
П. жасоодо гигиена эрежелерин так аткаруу зарыл. Аспаптарды пайдаланарда 
спирт же атыр менен сүртүп тазалайт. Кокустан кесип алган жерге суутектин өтө 
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кычкылынын 3%түү эритмесине малынган кебез басып, йод сыйпоо керек. Бутту 
күнүгө жуугандан сырткары, жумасына бир жолу 10—15 мин. жылуу ванна жасоо 
(1 аш кашык тузду 2 л сууга кошуп) пайдалуу. Тамандын катууланган жана чор 
болгон жерлерин пемза менен сүрүп, таза жууп, кургата аарчып, бутка крем же 
вазелин сыйпоо сунуш кылынат.  
ПЕРИКАРДИТ — жүрөк кабынын (шрикарддын) сезгениши. Кишиде жугуштуу П-
ти кокктор, вирустар, туберкулёздун микобактериялары жана башка лар козгойт. 
Кызыл жүгүрүк П-и көп кездешет. Уремиядан, миокарддын инфарктынан, 
травмадан, операциядан кийин да П. (жугуштуу эмес) болот. П. кургак жана суулуу 
(жүрөктүн кабына суюктуктун толушу) болуп бөлүнөт. П-те оорулуунун жүрөгү 
ооруйт, тез согот, эти ысыйт, чыйрыгат, алы кетет, канынын составы өзгөрөт. 
Суулуу П-те оорулуу демигет, жүрөктүн дабышы күңүрттөйт. Дарылоо П-ти пайда 
кылган ооруга карата жүргүзүлөт: антибиотиктер, сезгенүүгө каршы дарылар 
колдонулат. Жүрөктүн кабына суу толсо, ийне менен сордуруп алынат. 
ПЕРИОДОНТИТ — тиштин түбүн курчаган ткандардын сезгениши. Ал 
пульпиттин кабылдоосунан, тиштин түбүн катуу бир нерсе менен (мисалы, данек, 
жаңгак чагып) айыртып же катуу урунуудан тиш түшүп же сынып калганда, аны 
дарылоодо көңдөйүнө коюлган мышьяктуу паста узакка алынбай калганда, андан 
ары дарылоого врачка убагында барбоодон пайда болот. Ошондой эле тишке оор 
күч келтирген цирк артисттеринде (кесиптик) көп жолугат; жасалма тишти туура 
эмес салганда да болот. П-те тиш сыздап ооруп, аны басканда, кээде тилди 
тийгизгенде күчөйт, бүйлө шишимик тартып кызарат. Мындай учурда врачка 
барганга чейин ооруну убактылуу жеңилдетүү үчүн соданын эритмеси (1 стакан 
сууга 1 чай кашык) же ромашка, шалфейди кайнатып чайкап, анальгин ичүү 
керек. Жылыткыч же ысык нерсе басууга болбойт, андан сезгенүү күчөп, шишип 
кетет. Дарылоону врач-стоматолог жүргүзөт. Катуу ооруганы басылса да врачка 
кайрылуу зарыл, себеби аны аягына чейин дарылабаса өнөкөт болуп, ал жерге 
инфекция чогулуп, организм бир аз начарлаганда, грипп болуп, учук чыкканда ал 
кайра кармайт. 
Алдын алууда ооруган тишти өз убагында дарылоо, тишке күч келтирбөө 
(мисалы, жаңгак, данек жана башка лар чагууга болбойт) өтө маанилүү. 
ПЕРИОСТИТ — жаактын сөөк челинин сезгениши. Көбүнчө периодонтиттин 
кабылдоосу катары кезигет, кээде тишти жулгандан кийин суукка урунса, грипп, 
ангина менен ооруса кабылдап кетиши мүмкүн. П-те бузулган тиштин бүйлөсү 
шишийт, шишик бат чоңоёт, такай ооруйт, сөөк кабында ириң чогулат (к. Абцесс). 
Жаагы, көзүнүн асты шишийт (оору тиш тарабы), оору чыкыйга, кулакка берилет, 
көп учурда дене ысыйт. Абцесс болгон жерден ириң бүйлөнү тешип сыртка чыгат. 
Бул учурда сезгенүү процесси басаңдап калат, бирок кайра кармашы мүмкүн. П. 
күчөгөндө ириң жаактын жумшак тканына тарайт (к. Флегмона) же жаак сөөгүн 
сезгендириши мүмкүн (к. Остеомиелит). 
П-ти врач-стоматолог дарылайт. Кээ бир учурда ооруканага жаткырууга туура 
келет. Көбүнчө хирургиялык операция жасалып, ириңин тазалайт. Оорулууга 
оозун марганцовканын мала кызыл эритмеси, ичилүүчү соданын жылуу эритмеси 
(1 стакан сууга 1 чай кашык сода) менен бат-бат чайкоо сунуш кылынат. Оорусун 
басаңдатуу үчүн муздак басылат, врачтын сунушу менен ооруну басаңдатуучу 
дары колдонулат. Тамак суюк, калориялуу, витаминдүү болуу керек. 
Алдын алууда тиштин чиришин өз убагында дарылоо, өзүн начар сезген учурда 
тишти жулдурбоо керек.  
ПЕРИСТАЛЬТИКА — көңдөй түтүк органдардын (кызыл өңгөч, ичеги-карын, 
заара чыгаруучу түтүк жана башка лар) толкун сымал жыйрылышы. Анын 
натыйжасында алардын ичиндегилер чыгуу тешигин карай жылат. П-да бул 
органдардын узата жана туура жайгашкан булчуңдары бир-бирине айкалышып 
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жыйрылат. П. толкуну биринин артынан бири келген белгилүү ыргакта жана 
ылдамдыкта болот. Ал ичеги-карын жолунун ар башка бөлүктөрүндө бирдей эмес. 
П-ны борбордук нерв системалары жөнгө салат. Симпат нервдер П-ны 
басаңдатуучу таасир кылса, парасимпат нерв талчалары анын активдүүлүгүн 
күчөтөт. Жыйрылуу толкунунун тескери багыттагы кыймылы 
антиперистальтика деп аталат. Жоон ичегиге антиперистальтика тиешелүү, ал 
физиологиялык өзгөчөлүк. Ал эми ичке ичегиде же карында 
антиперистальтиканын болушу органдардын патологиялык өзгөрүүсүнө 
(мисалы, шишик өсүү) байланыштуу болот. П-га тамак-аштын физикалык, 
химиялык касиеттери, дары-дармектер таасир этет.  
ПЕРИТОНИТ — ич көңдөйүнө түшкөн ириңдетүүчү микробдордон жана 
ууландыруучу заттын таасиринен ич челинин сезгениши. Катуу кармаган 
аппендицитте, карын менен он эки эли ичегинин жарасы тешилгенде, ич 
көңдөйүнүн башка ооруларынын (холецистит, аднексит жана башка лар) 
кабылдоосу катары өөрчүйт. Ошондой эле ич көңдөйү кырсыкка учураганда, 
хирургиялык операция туура эмес жасалганда (операциялык П.), чурку кыпчылып 
калганда жана башка лар болушу мүмкүн. Сезгенүү процессинин таралышына 
жараша чектелген, жайылган П., ошондой эле катуу кармама жана өнөкөт П. болуп 
айырмаланат. Чектелген П-те сезгенүү ичеги, чычыркай жана башка лар органда 
гана топтолуп, ириң жайылып кетпейт. Ал эми жайылган П-те ириңдүү абсцесс 
бүт ич көңдөйүнө жайылып кетет. Мындай П. оорулуунун өмүрүнө коркунуч 
туудурат. Бул-учурда тезинен медициналык жардам көрсөтүлүшү зарыл. Ички 
органдардын сезгенүү ооруларынын кабылдоосу катары пайда болуучу П. 
билинбей өтө жай өтүп, бара-бара өөрчүйт. Ошондуктан ич челинин сезгенүү 
процессин дароо аныктоо мүмкүн эмес. Ич бир аз ооруп, бара-бара күчөйт, кайра-
кайра кусат, алы кетет. П. жайылып кеткен оорулуунун абалы кескин начарлайт, 
өңү бозоруп кыйналат, тамыры тез-тез (минутасына 140 жолу) согот, ичи көбөт, 
аз-аздан токтобой кусат. Карын же ичеги тешилгенде, ошондой эле ич органдары 
жарадар болгондо П-тин белгилери (айрыкча ичтин катуу оорушу) күтүлбөгөн 
жерден башталат. 
П-ти ошондой эле кан менен ич челине келип түшкөн (мисалы, өпкөдөн) 
микробдор да пайда кылышы мүмкүн. Мындай П. айрыкча балдарда кезигет. Ич 
катуу ооруганда тезинен врачка кайрылуу зарыл. Врач келгенче оорулууну 
төшөккө жаткырып, тамак, суу, дары берүүгө, жылыткыч коюуга жана клизма 
жасоого болбойт, алар сезгенүү процессин жайылтып жиберет. П. катуу 
кармашында шашылыш операция жасалат, өнөкөт П-те (көбүнчө туберкулёздо) 
атайын дарылоо сунуш кылынат. 
П-ти алдын алууда ич көңдөйүнүн ооруларын (сезгенүү процесстерин, жараат 
ооруларын жана башка лар), ич чуркусун өз убагында дарылоонун мааниси чоң. 
ПЕРКУССИЯ (каккылоо) — ички органдарды какканда ар кандай добуш 
чыгуусуна негизделген врачтык изилдөө ыкмасы. Мисалы, өпкөдө аба 
болгондуктан аны каккылаганда бийик, даана добуш чыгат. Ал эми тыгыз 
органдардан (боор, жүрөк, булчуңдар жана башка лар) акырын, даана эмес добуш 
угулат. Ал добуштун чыгышына карата органдардын ордун, чегин, оорулуу 
өзгөрүүлөрүн билүүгө болот. Каккылоодо өпкөдөн даана эмес добуштун чыгышы 
анын сезгенүүсүн, плевритти, доңкулдак добуштун чыгышы абанын эң эле көп 
толушун (өпкө эмфиземасын), өпкөдө көңдөйлөрдүн болушун билгизет. П., 
ошондой эле табарсыктын чоңоюшун, шишигин, ич көңдөйүн изилдөөдө, 
колдонулат.  
ПЕРФОРАЦИЯ (тешилүү) — көңдөй органдарда же ткандарда тешиктин пайда 
болушу. Патологиялык жана жасалма болуп айырмаланат. Патологиялык П. 
карын жана он эки эли ичегинин жарасында, ошондой эле ичеги ооруларында 
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(аппендицит), травмасында болот. Бул П. өтө оор кабылдайт. Көңдөй органдар П. 
болгондо ичиндегиси сыртка агып (мисалы, ич көңдөйүнө), өтө тез ириңдөөчү 
сезгенүү процесси (перитонит жана башка лар) өөрчүйт. Ошондуктан тезинен 
хирургиялык операция талап кылынат.  
ПИГМЕНТТЕР — организмдин ткандарындагы боёлгон зат. Ал организмдин 
тиричилик процессине, айрыкча фотобиологиялык процесске катышат. Кеңири 
тараган П-ге — порфирин жана каротиноиддер кирет. Порфирин жашыл 
өсүмдүктөрдүн хлорофиллинин, фотосинтездөөчү бактериялардын 
бактериохлорофиллинин, жаныбарлардын дем алуу П-инин (гемоглобин, 
миоглобин жана башка лар) составына кирет. Организмде составында темир 
порфириндүү комплекс — геми бар цитохромдор кеңири тараган. Жаныбар жана 
кишинин көрүү органында көрүү пигменти бар. Гемоглобин жана башка лар кан 
П-и кычкылтекти дем алуу органынан ткандарга жеткирет. П. организмди күндүн 
ультракызгылткөк нурунун таасиринен сактайт. 
Киши организминде П-дин айлануусу бузулганда зат алмашуунун ар кандай 
продуктулары чогулуп, кээ бир оорулардын пайда болушу мүмкүн. Бул боор 
ооруларында, витамин жетишсиздигинде, дене температурасы көпкө 
көтөрүлгөндө, ууланууда, аддиссон оорусунда же кан ооруларынын 
кабылдоосунда байкалат. Пигмент алмашуу бузулганда пигменттүү тактар пайда 
болот. 
ПИГМЕНТТҮҮ ТАКТАР териде тубаса, ошондой эле организмдеги ар кандай 
бузулуулардын же сырткы чөйрөнүн таасиринең (күйүктөн, үшүк алуудан) пайда 
болот. Ар кандай П. т. бөйрөк үстүндөгү бездердин оорусунда (коло оорусу), 
организмде никотин кислотасынын, В тобундагы витаминдердин 
жетишсиздигинен да (пеллагра) келип чыгат. Пигменттик бузулууларда чекеге, 
мурунга, ууртка, моюнга түшкөн саргыч күрөң тактардын пайда болуусу ички 
секреция бездеринин бузулушуна, боор, ичеги-карын ооруларына, аз 
кандуулукка, мите ооруларына, жетишсиз тамактанууга жана башка лар 
байланыштуу. Көп учурда кош бойлуу аялдарда пайда болуп, төрөгөндөн кийин 
да кетпей калат. Тамак-ашта А витамининин жетишсиздиги чыканак менен 
тизеде үстү какачтанып туруучу кургак саргыч күрөң тактар пайда болушуна 
себеп болушу мүмкүн. Айрым адамдардын териси ультракызгылт-көк нурга 
абдан сезгич келгендиктен, жазгы күн нурларынан пигменттүү так — сепкил 
түшөт. Сырткы чөйрөнүн таасиринен болгон П. бара-бара жоголуп кетүүсү 
мүмкүн. 
П. т-ды дарылоо косметологиялык мекемелерде жүргүзүлөт. Үй шартында тактын 
өңүн өчүрүү үчүн териге айран, эки — үч күн туруп калган кефир же суутектин 
өтө кычкылынын 3%түү эритмесин, жайында бадыраңдын, карагаттын ширесин 
сүртсө болот. П. т-ды агартуу үчүн атайын бет майлар (к. Косметикалык 
каражаттар, Терини күтүү) пайдаланылат. 
Үй шартында агартуучу каражаттарды өзүңүздөр даярдап алсаңыздар болот. Ал 
үчүн бир аш кашыктан лимондун маңызы менен тамак-аш уксусуна 2 чай кашык 
суу кошуп аралаштырат. Мындай аралашма менен бетти күн сайын сүртүү керек. 
Эгер тери кургак болсо, аралашмага 1 чай кашык өсүмдүк майын кошуп коюу 
сунуш кылынат, Терини лимон, бадыраң, кефир, айран менен сүртүп, андан соң 
жуунуп же лосьон менен тазалап туруп упа сыйпоо керек. П. т-ды таптакыр жок 
кылууга мүмкүн болбогон учурлар кездешет, бирок агартуучу каражаттарды бир 
жарым же эки ай үзбөй колдонсо, сөзсүз натыйжа берет. 
ПИЕЛОГРАФИЯ — бөйрөк чөйчөкчөлөрүнө жана ойдуңчаларына 
рентгенконтрастуу затты жиберип, рентгендик изилдөө ыкмасы. Мында бөйрөк 
жана заара жолундагы түрдүү ооруларды (сезгенүү, шишик оорусу, таштын 
болушу) аныктоого болот (к. Рентгендиагностика, Рентгенография). 
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ПИЕЛОНЕФРИТ — бөйрөктүн чөйчөкчөсү (күлтүгү) менен кошо бөйрөк 
ткандарынын (паренхимасы) сезгениши. Ал түрдүү микробдордун таасиринен 
болот. Бөйрөк чөйчөкчөсүнүн сезгениши пиелит деп аталат. Пиелит бөйрөктүн 
чел ткандарына, чөйчөк сымал капсулаларына, заара каналчаларына тарайт. П.— 
бөйрөк ооруларынын ичинен эң көп жолуга турган дарт. Бул оору менен 
эркектерге караганда аялдар (айрыкча 20 — 40 жаш чамаларында) эки эсе көп 
ооруйт. Ал эми картайган кезде (65—75 жаш) эркектерде көп жолугат, себеби бул 
мезгилде эркектин ички жыныс бездеринде, заара каналында зааранын 
чыгышына тоскоол болуучу оору пайда болот. Жаш балдарда грипп, өпкөнүн 
сезгенишинин кабылдоосу катары жолугат. Кош бойлуу аялдарда заара түтүгүн 
жатын кысып, бөйрөктөн заара жакшы чыкпай калганда, көбүнчө билинбей 
жүргөн өнөкөт П-и бар аялдын боюнда болгондо ал күчөйт. Ошондой эле кант 
оорусу, бөйрөктүн туберкулёзу, жүлүндүн жабыркашы (омурткалардын сынышы, 
шишик оорусу жүлүндү басса), ич көңдөй органдары сезгенип, заарасы чыкпай 
калган оорулууларда кездешет. Бир нече күн шейшеби бекигендердин (заара 
ушата албагандардын) табарсыгында көбөйгөн микробдор заара жолдору 
аркылуу бөйрөк чөйчөкчөсүнө жана ткандарга тарап сезгендирет. Мындай П. 
заара жолунун таш оорусунда көп кездешет. Катуу кармаган П-те эң мурун дене 
ысыйт (38—39°С)да, көл-шал тер басат, муун-сөөктөр, чыкый туштары ооруп, 
кустуруп, шалдыратат. Кийинчерээк 5—6 күндөн кийин бел-бөйрөк туш ооруп, 
зааранын анализи өзгөрө баштайт. Заарада ириң (пиурия), эритроцит 
(гематурия), бактерия (1 мл заарада 100 миң) көп болот. П-тин өнөкөт түрү көп 
жылдар бою билинбейт, текшергенде гана билинет. Өнөкөт П-те артерия басымы 
жогорулайт, алы кетет, тамакка табити тартпайт, бөйрөк, бел туш ооруйт же заара 
ушата албай, заарада кан, ириң аралаш болуп, чыйрыгат, дене ысыйт, тер басат, 
кусат, баш оору кийинчерээк пайда болушу мүмкүн. Тери кургап, бозорот. П-тин 
диагнозун коюуда кан, заара анализдери, бөйрөктү, заара жолдорун рентгенге 
тартуу, радиоизотоптук изилдөө, бөйрөк ишине байкоо жүргүзүлөт; чөйчөкчөдөгү 
өзгөрүүлөрү, бөйрөктүн көлөмүнүн чоңоюшу, сыйпап көрүүдө катуу оорушу анын 
белгиси болот. Катуу кармаган П-ти консервативдик жол менен, ириңдүү 
кабылдаган түрүн хирургиялык дарылайт. Анын бардык түрү диспансердик 
каттоого алынат. Врачтын көрсөтмөлөрүн бузуу, өз убагында дарыланбоодон 
өнөкөт түрүнө өтөт. Өнөкөт П. менен ооругандар дайыма врачтын көзөмөлүндө 
болуп, анын сунуштарын так аткаруулары зарыл. Айрыкча тамак-аш рациону чоң 
мааниге ээ. Ышталган, консерваланган тамак-аш, татымалдар, алкоголь 
колдонууга болбойт. Тузду аз пайдалануу керек. 
Алдын алууда жугуштуу ооруларды өз убагында дарылоо, инфекция чогулган 
жерди жок кылуу, организмди чыңдоо керек. Простата безинин аденомасы, заара 
жолдорунун таш оорусу жана башка лар заара-жыныс жолдорунун ооруларынан 
жабыркагандарга операция сунуш кылса, андан баш тартууга же кечиктирүүгө 
болбойт. 
ПИЛОРОСПАЗМ — карындын учундагы булчуңдардын жыйрылышы. Оору 
невроздордо, карын жарасында жана башка лар ооруларда байкалат. Оорулуунун 
карыны ооруп, ал кускандан же карынды жуугандан кийин басаңдайт. Эмчектеги 
балдарда оору негизинен вегетатив нерв системасы бузулганда болот. Бала 
кулгуйт, бара-бара куса баштайт. Эмчекти начар эмет. Ичи катат, заара ушатуусу 
азаят. Адатта оорулуу бала тынчы кетип, катуу ыйлайт. Жалпы абалы акырындап 
начарлайт. Бала көп кускандыктан дене суусузданып, арыктайт. Ооруга 
туруктуулугу (иммунитети) төмөндөгөндүктөн түрдүү жугуштуу оору тез жугушу 
мүмкүн. Оорунун белгилери билинери менен врачка кайрылуу керек. Врач 
келгенче оорулуунун ичине жылуу басып, суюк тамакты аз-аздан берип туруу 
талапка ылайык. 
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Врач рентгендик текшерүүдөн ооруну аныктап, андан ары дарылоону сунуш 
кылат. Спазмга каршы каражаттар, кээде хирургиялык ыкма колдонулат. 
ПИРКЕ РЕАКЦИЯСЫ — туберкулёзду диагноздоо үчүн териге жасалуучу 
аллергиялык текшерүү. Австриялык окумуштуу Пирке 1907-ж. сунуш кылган. 
Аны билектин терисин чийип, ага туберкулинди (өлгөн туберкулёз 
микобактериясынан жасалган препарат) тамчылатып, 2—3 суткага чейин суу 
тийгизбей байкоо жүргүзөт. П. р. жасалган жердин шишип кызарышы организмге 
туберкулёздун козгогучунун киришинен, ошондой эле туберкулёзго каршы эмдөө 
жүргүзүүдөн болот. П. р. мектепте, мектепке чейинки мекемелерде туберкулёздун 
микобактериясын алып жүрүүчүлөрдү табуу жана оорунун алдын алуу 
максатында жүргүзүлөт. П. р-сы туберкулёзго каршы эмдөөдөн кийин диагноздук 
максатта жасалбайт. Мындай учурда ооруну аныктоо үчүн тери алдына Манту 
реакциясы жасалат.  
ПЛАСТИКАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАР — дененин айрым бөлүктөрүнүн же мүчөсүнүн 
тубаса же оорунун, кырсыктын натыйжасында бузулган формасын жана 
кызматын калыбына келтирүү үчүн жасалган хирургиялык операция. 
П. Ошондой байыркы Индияда жана Египетте колдонулган. Алгачкы мезгилде 
тери пластикасы өөрчүгөн. Сөөктү которуп улоо 17 — 18-кылымда башталды. 
Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Н. И. Пирогов болуп саналат. Азыркы мезгилде 
медицинанын, биологиянын жетишкендиктеринин, айрыкча кан тамыр 
хирургиясынын өөрчүшүнүн негизинде дененин айрым бөлүктөрүн, ткандарын 
гана эмес, бүтүндөй мүчөнү которууга мүмкүндүк болду. Эгерде оорулуунун 
өзүнүн денесинин тканы же мүчөсү колдонулса аутопластика, ал эми башка бир 
адамдын (донордун) тканы колдонулса гомопластика, жаныбарлардын органы же 
тканы көчүрүлсө гетеропластика деп аталат. Биологиялык эмес синтетикалык 
материалдар (металл, айнек, синтетикалык ткандар) азыркы мезгилде кеңири 
колдонулуп жатат. П. Ошондой хирургиянын бардык тармагында ийгиликтүү 
колдонулууда. Мисалы, жүрөк жана кан тамыр хирургиясында жүрөк 
клапандарын жасоо, иштен чыккан кан тамырларды алмаштыруу, ошондой эле 
жасалма кекиртек, кызыл өңгөч (ичегиден) салуу да П. о-дын бир түрү болуп 
саналат. П. о-дын балдар хирургиясында мааниси өтө чоң, мисалы, тубаса жырык 
эринди жамоо, көтөн чучугу жабык төрөлгөндөрдү, заара жолдорунун тубаса 
кемтиктерин калыбына келтирүү жана башка лар Чоң жарааттарга, күйүктө 
терини көчүрүп жамап айыктыруу да чоң мааниге ээ. Ошондой эле беттеги же 
башка көрүнөө жердеги тырык, бырыш жана башка лар кемчиликтерди жоюу 
үчүн косметикалык П. Ошондой жасалат. Башка кишиден көчүрүлгөн ткань же 
орган эң татаал П. Ошондой болуп эсептелет. Себеби ткандардын сыйышпастыгы 
мүмкүн, бул учурда атайын дарылоо чараларын көрүүгө туура келет. 
ПЛАСТЫРЛАР — териге жабыштыруу үчүн колдонулуучу дары формасы. П-ды 
канифоль, мом, цинк кычкылы, ланолин, каучук аралашмаларынан алынган 
массаны кездемеге жука сыйпап даярдайт. Алар таңгакты бекемдөө, жарааттарды 
чаптоо, сыныктарды эпке келтирүү, айрым жерлерди дарылоо үчүн колдонулат. 
П. лейкопластырь, бактерициддүү, чорго каршы, калемпирлүү, коргошундуу, 
чачты түшүрүүчү болуп бөлүнөт. Лейкопластырь негизинен бинтсиз таңууда, 
бактерициддүү П. кичине жарааттарда, тери айрылып, сыйрылганда 
жабыштырылат. Чорду жоготуш үчүн чорго каршы П. колдонулат. Калемпирлүү П. 
врачтын сунушу боюнча бел, көкүрөк жана башка лар ооруган жерге 
жабыштырылат. Ал 2 сутка таасир этет. Коргошундуу П. теринин кээ бир ириңдүү 
сезгенүүлөрүндө врачтын сунушу менен колдонулат. Баштын чачтуу бөлүгүнүн 
ооруларында чачты түшүрүүчү П. жабыштырылат. 
ПЛЕВРА — өпкөнү сыртынан жана көкүрөк көңдөйүн ичинен каптап туруучу 
жалтырак чел кабык. Ал ички, өпкө жана сырткы, кереге П-сы болуп бөлүнөт. 
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Булар көөдөндө бири-бири менен байланышкан эки П. көңдөйүн түзөт. Ар бир 
өпкө сыртынан П. менен капталат. Өпкө П-сы өпкөнү сыртынан өтө тыгыз 
ажырагыс каптап, өпкөнү бөлүктөргө бөлүп турган жылгалардын арасын да 
каптайт. 
П-нын көкүрөк көңдөйүн ичинен каптаган кабыгы (кереге) өпкө П-сы менен 
капталган оң жана сол өпкөнү ичине камтыган эки туюк капты түзөт. Ал 
жайгашуусуна жараша кабырга, боор эт жана ортолук П-ларга бөлүнөт. Кабырга 
П-сы кабыргаларды жана кабыргалардын ортосундагы аралыкты ичинен каптап, 
арт жагына омурткалардын денесинин капталынан, алды жагында төш сөөгүнүн 
тушунда ортолук П-га өтөт. 
Ортолук П. эки өпкөнүн ортосунан орун алган органдарды оң жана сол жагынан 
каптап турат. Ал жүрөктүн сыртындагы перикард менен биригип, оң жагынан — 
жогорку көңдөй вена, жуп эмес вена жана кызыл өңгөч менен, ал эми сол жагынан 
көкүрөк толтосу менен чектелет. Өпкөнүн тамырын ортолук П. бардык жагынан 
каптап, өпкө П-сына өтөт. 
Төмөн жагында кабырга жана ортолук П. боор этти үстүнөн каптап, боор эт П-сы 
деп аталат. Өпкө П-сы менен кереге (сырткы) П-сынын ортосунда туюк, ичке П. 
көңдөйү бар. П. көңдөйүнүн ичин анча көп эмес суюктук нымдап, дем алганда 
ички жана сырткы П-нын бирибирине сүрүлүүсүнөн сактайт.  
ПЛЕВРИТ — плевранын сезгениши. Ал негизинен өпкөнүн сезгенишинин, кээде 
өпкөнүн туберкулёзунун, аллергиялык оорулардын, ошондой эле көкүрөк 
жараатынын кабылдоосу катары кездешет. 
П. кургак жана суулуу (экссудаттык) болуп бөлүнөт. Кургак П-те плевра көөп 
калыңданат, үстү жылма болбой калат. Ал өпкө туберкулёзунда, пневмонияда 
кездешет. Суулуу П-те плевра көңдөйүнө тунук, ириңдүү же кандуу суюктук 
толот. П, көп учурда бир өпкөдө, кээде эки өпкөдө тең болот. 
Кургак П-те дем алганда, жөтөлгөндө, кыймылдаганда көкүрөк ооруйт, 
оорулуунун алы кетет, эти ысыйт. Оорулуу ооруган жагына жатат, себеби анда 
ооруганы азаят. Плевра көңдөйүнө суюктук толгондо оорулуу жөтөлөт, эти 
ысыйт. Суюктук көбөйгөн сайын көкүрөгүнүн ооруганы басаңдайт. Суюктук абдан 
көп толуп калганда оорулуу демигип, өңү бозорот, оозу көгөрүп, жүрөктүн 
иштеши начарлайт, бат-бат дем алат. 
П-тин диагностикасын врач рентгендик изилдөө жана пункциянын жардамы 
менен жүргүзөт. 
Кургак П. бир нече күндөн кийин айыгат. Суулуу П. 2—3 жумага созулат. П-ти врач 
гана дарылайт. Катуу кармаган учурда төшөккө жаткырып, деми кыстыкса 
башына бийик жаздык коюу керек. Оорулуунун тамагы күчтүү, витаминге бай 
болууга тийиш. Плевра көңдөйүнө суюктук толсо ооруканага жаткыруу зарыл; 
ириң болсо көп учурда операция жасалат. Айыгып келе жаткан мезгилде 
айыктыруучу гимнастика сунуш кылынат. Туберкулёздук П-тин дарылоосу ата- 
йын адистештирилген санаторийлерде жүргүзүлөт. Мындай оорулуулар 
диспансердик каттоодо 2 жылга чейин турат. 
П-ти алдын алууда организмди чың- доо максатында санитария-гигиеналык 
чараларды жүргүзүү зарыл.  
ПЛЕКСИТ — жүлүн нерв түйүндөрүнүн оорусу (к. Четки нерв система- сы)- Оору 
кырсыкка чалдыгуудан, жугуштуу оорулардан кийин, омуртка ооруларынан жана 
башка лар болушу мүмкүн. Ошондой эле кан тамырларынын аневризмасы, ар 
кандай шишик оорулар, лимфа түйүндөрүнүн сезгениши жана башка лар про- 
цесстердин натыйжасында ийин нерв түйүндөрүнүн кысылып калуусунан болушу 
мүмкүн. П. көбүнчө дененин бир капталын, кээде эки капталын тең жабыркатат. 
П-те акырек, далы, колдун нерви катуу ооруйт. Оору кээде басаңдап, кайта күчөйт. 
Колду кыймылдатканда, өзгөчө колду артка сунганда, ийин нерв түйүндөрү бар 
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жерди басканда оору күчөйт. Кол ишке жара- бай, булчуң эттер жукарат, сезүү 
функциясы жана зат алмашуу процесстери бузулат. Айрыкча каруу жана кол 
чеңгелинин күчү кетет, тери өзгөрөт. Бел- куймулчакта П. болгондо сан, шыйрак 
ооруп, булчуңдар атрофия болуп, сезүүсү начарлайт, жамбаш, тизе муундарынын 
кыймылы азаят. П-ти дарылоо аны пайда кылган себептерди жоюуга багытталат. 
Оору күчөй электе врачка кайрылуу оң. Өз алдынча дарылануу (жылуулоо, дары 
ичүү жана башка лар) убактылуу жардам бериши ыктымал, бирок ооруну 
айыктырбайт. Оору өнөкөт учурда курортто дарылануу жакшы натыйжа берет. 
Аялдар бел-куймулчагы ооруса врач-гинекологго кайрылуусу керек. 
ПНЕВМОКОНИОЗДОР — өндүрүш чаңы менен узакка дем алуудан пайда болгон 
өпкөнүн өнөкөт кесип ооруларынын тобу. Адатта тоо-кен, таш көмүр, пахта, 
кенаф ишканаларында жана башка лар иштегендер ооруйт. Мында негизинен дем 
алуу органдары жабыркайт. Дем алган чаңга жараша П-дун бир нече түрү 
белгилүү. Кремнийдин кош кычкылынан — силикоз, таш көмүр чаңынан — 
антракоз, пахта чаңынан — биссиноз пайда болот. Көбүнчө оору өнөкөт түрүндө 
өтөт. Катуу кармаган түрү сейрек кезигет. Оорунун өтүшү оорулуунун абалына, 
жумуш шартына, организмдин жеке сезгичтигине, чаңдын түрүнө жана башка лар 
себептерге жараша болот. П-дун ар бир түрүнүн клиникалык белгилери ар башка 
болуп, анын башталышында көкүрөк ооруп, кургак жөтөл пайда болот. Андан 
кийин өпкө, жүрөк начарлайт. Көп учурда дем алуу жолунун былжыр чели 
өзгөрүлүп, карын жана уйку безинин иши, зат алмашуу бузулат. Ал кабылдап 
өпкөнүн сезгенишине, кургак учукка, өнөкөт бронхитке, бронхоэктазга алып 
келет. Оорунун диагнозун врач коюп, дарылайт. 
Дарылоо негизинен иштеген жердеги чаңды азайтууга багытталат, организм- дин 
иммунитетин жогорулатууга көңүл буруу зарыл. Дем алуу органдарына атайын 
көнүгүүлөрдү жасоо, витамин, диета, антибиотиктер, айрым учурда 
кортикостероид гормондору колдонулат. Сыркоо адамга витаминге, белокко бай 
тамактар сунуш кылынат. Диспансер, курорттордо дарылануу сунуш кылынат. 
Ооруну алдын алууда ишканада чаңды азайтуу, эмгек гигиенасына көңүл буруу, 
жеке коргонуу каражаттарын колдонуу, чаңдуу ишканада иштегендерди 
медициналык кароодон өткөрүү оорунун андан ары күчөшүн алдын алат. 
Оорулууну чаңсыз ишке которуу талапка ылайык, к. Чаң.  
ПНЕВМОНИЯ, к. Өпкөнүн сезгениши.  
ПНЕВМОСКЛЕРОЗ — өпкөнүн кадимки тканынын ордуна туташтырма ткань 
өсүп, катууланып, анын нормалдуу функциясынын бузулушу менен мүнөздөлгөн 
оору. 
Бул оорунун пайда болушунда инфекция (бактериялар, вирустар, туберкулёз 
таякчасы) негизги роль ойнойт. П. өпкөнүн сезгениши жана туберкулёзунан 
кийин алардын ордуна пайда болот. Анын пайда болушуна көбүнчө балдардын 
грипп, кызылча, көк жөтөл менен оорушу себеп болот. Бул оорулар бирин- чиден 
бронхит оорусуна алып келет. Ал эми бронхит болсо П. оорусунун негизги себеби. 
Ошондой эле бул ооруга ар түрдүү зыяндуу өнөр жай заттары, тамеки чегүү, 
өпкөнүн травмага учурашы, ууландыруучу заттар (согуш убагында) себеп болот. 
П-до өпкөнүн серпилгич тканы туташтырма тканга айлангандыктан катуу болуп 
калат. П-дун таралган (диффузиялык) жана очоктуу (чектелген) формалары 
белгилүү. П-дун таралган түрүндө дем кыстыгат (алгач кара жумуш иштегенде, 
кийин тынч турганда деле), өпкө эмфиземасы пайда болгондуктан көгөрөт, дем 
алуу бузулуп, гипоксияга алып келет. 
Очоктуу П-до мындай дем алуунун бузулушу билинбейт, бронхоэктаз болушу 
мүмкүн. П-до жөтөлөт, сасык какырык чыгат, кабылдаганда денеси ысыйт. 
Капталы ооруйт, деми кыстыгат. 
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Дарылоо консерватив жолу менен жүргүзүлүп, какырык чыгаруучу жана жүрөк 
дарылары берилет. 
Бул оорунун алдын алууда өпкөнүн инфекция оорусунан сактанып, эгерде оору 
пайда болсо өз убагында дарылоонун мааниси чоң. Өпкөнүн сезгенишин жана 
бронхит ооруларын абдан кылдат- тык менен дарылоо да маанилүү. Организмди 
аллергияга чалдыктыра турган факторлордон сактануу, ар кандай дарыларды 
баш аламан колдонбоо сунуш кылынат. Дем алуу жолунда инфекция болсо өз 
убагында дарылап, жок кылуу маанилүү. 
ПНЕВМОТОРАКС — плевра көңдөйүнө абанын чогулушу. Чогулган аба өпкөнү 
кысат. П. түрдүү кырсыктар, хирургиялык, оору процесстерден жана дарылоо 
максатында жасалма болот. Травмалык П. көөдөн жабыркаганда, башкача 
айтканда кабырганын сынык учу өпкөнү тешип, ал аркылуу плевра көндөйүнө 
аба толгондо пайда болот. Ошондой эле көкүрөк клеткасы кокустаганда да өпкө 
ай- рылышы мүмкүн. Патологиялык П. (мисалы, өпкө эмфиземасы) капысынан 
пайда болот. 
Жүрөккө, өпкөгө операция жасоодо хирургиялык П. болуп калышы да мүмкүн. 
Жарааттын мүнөзүнө жараша ачык, жабык клапандуу жана башка лар П. болуп 
айырмаланат. Ачык П-та плеврадагы аба сырткы аба менен байланышып турат, 
Жабык П-та атмосфера абасы менен байланышпайт. Өпкөнүн тешигин айрылган 
ткань жаап калып, дем алганда кирген аба кайра бронхко чыкпай плеврага толо 
берип клапандуу П. пайда болот. Ар бир дем алган сайын аба көбөйө берет. Эгерде 
плеврага аба бир аз чогулса, ал сиңип кетет. Ал эми көп чогулган аба (айрыкча 
клапандуу П-та) өпкөнү кысып, дем алуу жана жүрөк иши бузулат. 

П-та дем кыстыгат, көгөрөт, тамыр тез кагат, жүрөктүн ошол капталы ооруйт, 
кыймылдоо кыйындайт. Ачык П-та биринчи жардам көрсөтүү үчүн жел киргизбей 
дароо таңыш керек. Мындай П-ты хирургиялык жол менен дарылайт. Клапандуу 
П-та толгон желди чыгаруу үчүн пункция жасалат, тийиштүү дарылоо 
жүргүзүлөт. 

Жасалма П. өпкө туберкулёзунун кээ бир түрүн дарылоодо пайдаланылат. 
Алдын алуу үчүн ар кандай кырсыктан сак болуп, өпкө ооруларын өз убагында 
дарылоо керек. 
ПОДАГРА — организмде зат алмашуу бузулуп, муун, кемирчек, тарамыш, сөөк 
жана башка лар ткандарда сийдик кислотасынын туздары чогулгандан болгон 
оору. П-нын пайда болушуна негизинен зат алмашуунун тубаса бузулушу, ашыкча 
тамактануу, ичкилик, эт жана эт азыктарын көп колдонуу, коргошун менен 
уулануу, аз кыймыл-аракет түрткү берет. Натыйжада белоктордун татаал 
бирикмелеринин акыркы продуктулары — сийдик кислотасынын туздары (урат- 
тар) кристаллдар түрүндө дененин ар кайсы жерине чөгөт. Көбүнчө П. менен 40 
жаштан өткөн эркектер ооруйт. Аялдарда сейрек кездешет. Ураттар кол- буттун 
майда муундарына чөгүп, алардын түзүлүшүн, функциясын бузат; ошондой эле 
бул туздар териде, кулак кемирчегинде, кээде ички органдарда (мисалы, 
бөйрөктө) да чогулат. П. буттун баш бармагынын муунунда көп кездешет. Ал 
башталганда капысынан эч себепсиз буттун бармагынын мууну катуу ооруп, 
шишимик тартып, кызарат. Бир аз эле кыймылдаса ооруганы күчөп, 
чыйрыктырып, температура көтөрүлөт. Таң атарда муундун ооруганы басаңдайт, 
бирок түнкүсүн кайрадан күчөйт. Анын капысынан башталган оорусу бир нече 
сааттан бир нече күнгө созулуп, көп учурда өнөкөт түрүнө айланат. Оору күчөгөн 
учурда приступ тез-тез кармайт. Кээде анын катуу кармаганы приступсуз эле 
өтөт, бирок анда муундар өзгөрүлүп, функциясы бузулуп, кыймылдабай калат. 
Приступ кармаганда ичегилердин иштеши да бузулат. 
Өз убагында врачка кайрылуу жана эрте дарылоо оорунун күчөшүн токтотот. П-
нын катуу кармаган түрүндө врачтар сезгенүүгө каршы дарыларды, ооруну 
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басаңдатуучу дарыларды, суюктукту көп ичүүнү сунуш кылат. Аны менен бирге 
оорулуу диетаны так колдонуусу зарыл. Белоктуу азыктарды, өзгөчө эт менен 
балыкты аз жеп, боор, бөйрөк, мээ, чамгыр, козу кулак, буурчактын түрүн жана 
тамакка кошулуучу өткүр татымалдарды таптакыр жегенге болбойт. П-нын 
өнөкөт түрүнө сүт азыктары, жашылча-жемиштер сунуш кылынат. Аны 
дарылоодо гимнастика, таза абада сейилдөө, ошондой эле ураттарды 
организмден чыгарууга жардам берүүчү дарыларды колдонуу жакшы натыйжа 
берет жана катуу приступтун алдын алат. Көп убакытка созулган өнөкөт түрүндө 
физиотерапия жана курорттук дарылоо жүргүзүлөт.  
ПОЛИАРТРИТ — муундардын сезгенүүсү. Ал инфекциядан же муундарда зат 
алмашуу бузулгандан пайда болот. Белгилери: муундар ооруп, кызарат, шишийт, 
деформацияланат, функциясы бузулат жана башка лар Катуу кармаган, өнөкөт 
түрлөрү бар. Пайда болушуна жараша инфекциялык, дистрофиялык, башка 
оорулар менен байланыштуу П. болуп бөлүнөт. Инфекциялык П-ке ревматизм 
(кызыл жүгүрүк) кирет. П. зат алмашуунун бузулушунан, уулануудан да болот, 
мисалы, анкилоздуу П., спондилоартрит жана башка лар Бул ооруда муун 
кабыгында, кемирчектерде, сөөктөрдө, байламталарда өзгөрүүлөр кездешет. 
Дарылоо муундардын оорусун пайда кылган ооруга каршы жүргүзүлөт; 
антибиотиктер, гормон дарылары, сезгенүүгө каршы, ооруну басаңдатуучу 
дарылар, физиотерапия, айыктыруучу гимнастика, хирургиялык жол колдонулат. 
Цхалтубо, Пятигорск, Саки, Евпатория жана башка лар курорттордо дарыланса 
болот. 
П-ти алдын алуу үчүн эмгек жана турмуш шарттарын жакшыртуу, эмгекти коргоо, 
кесип ооруларына жол бербөө, турак жай, кийим гигиенасын сактоо жана башка 
лар чаралар көрүлөт. 
ПОЛИДАКТИЛИЯ (көп манжалуулук) — өсүү кемтиги; бутта же колдо ашыкча 
манжа пайда болуу. Тубаса кемтиктердин арасынан П. көп кездешет. П-га 
манжалардын эки ачаланып кетиши жана теринин манжага окшошуп калышы да 
кирет. Алты манжалуулук көп кездешет. Көбүнчө бир аякта 12 — 13 манжадан 
ашык кездешпейт. Кошумча манжа адатта алакандын же бут кетменинин сырткы 
же ички жээгинен орун алат да, көпчүлүк учурда кошумча манжа жетилбеген 
болот. П-ны дарылоодо хирургиялык жол гана колдонулат. 
ПОЛИКЛИНИКА — оорулууга врачтык медициналык жардам көрсөтүп дарылоо, 
алдын алуу чараларын жүргүзүүчү мекеме. Биздин өлкөдө П. калкка акысыз, өз 
убагында, адистештирилген алдын алуу-дарылоочу жардам көрсөтөт. 
 

  
Улуу Ата Мекендик согуштун 
ветерандарынын поликлиникасы (Бишкек 
шаары). 
П. аймак боюнча иштейт (к. Врачтык аймак). П-да адис-врачтар кабыл алуучу 
терапия, хирургия, неврология, стоматология, рентген жана физиотерапия 
кабинеттери, диагностика лабораториясы, аптека жана башка лар болот. П. 
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диспансерлөө (диспансердик байкоо жүргүзүүнү талап кылган), атайын дарылоо, 
санаторий-курорттук дарылоого муктаж адамдарды эсепке алат, алардын 
турмуш-тиричилигин, эмгек шартын изилдейт. 
 

  
Кардиологиялык поликлиника (Бишкек 
шаары.). 
 
П-да оорулуулардын эмгекке убактылуу жарамсыздыгы аныкталат (к. Врачтык 
консультациялык комиссия, Эмгекке жарамсыздык), ооруга байланыштуу 
жумуштан бошотуучу эмгекке жарамсыздык баракчасы берилет, стационардык 
дарылоого жиберилет (к. Ооруканага жаткыруу) жана эмгекке такыр жарамсыз 
болгондор врачтык-эмгек комиссиясына жөнөтүлөт. 14 жашка чейинки балдар 
балдар поликлиникасына көрүнөт.  
ПОЛИНЕФРИТ — көбүнчө кол-бут нервинин оорусу. П. өзүнчө оору катары, 
ошондой эле инфекциялык оорулардын (мисалы, кептөөр, дизентерия) же зат 
алмашуунун бузулушу менен мүнөздөлгөн оорулардын (мисалы, кант диабетинен 
болгон П.) кабылдоосу катары пайда болушу мүмкүн. П. ичеги-карын оорусунун 
кесепетинен нерв тканына керек заттардын жана витаминдердин сиңирилиши 
бузулгандарда да болот. 
Мышьяк, сымап, коргошун, ошондой эле турмуш-тиричиликке керектелүүчү 
химиялык каражаттарды туура эмес колдонуп уулануудан пайда болгон П. өзгөчө 
топту түзөт. 
Оору башталганда кол-буттун башы чымырап, жылуу мезгилде да муздагансып, 
сыздап, сайгылашып ооруйт. Бара-бара бут алсызданып, басуу, ошондой эле кол 
менен бир нерсени кармоо да кыйындайт. Кол-буттун булчуңдары кичиреет 
(атрофия). Кол чеңгелинин жана бут кетменинин сезгичтиги жоголот. 
Дарылоо врачтын көрсөтмөсү жана көзөмөлүндө жүргүзүлөт. Адегенде оорунун 
себебин аныктоо маанилүү. Катуу кармаганда төшөккө жатуу керек. Дарыдан 
тышкары физиотерапиялык процедуралар, айыктыруучу физкультура; өнөкөт 
түрүндө курортто дарылануу сунуш кылынат. Инфекциялык оорудан жана зат 
алмашуунун бузулушунан болуучу П-ти өндүрүштө коопсуздук техникасын 
сактоо жана уу химикаттарды инструкциясын бузбай колдонуу менен алдын алуу 
керек.  
ПОЛИОМИЕЛИТ — көбүнчө балдардын катуу кармаган жугуштуу оорусу. Нерв 
системасы жабыркап, көбүнчө шал болот. Анын шал кылбоочу (жеңил) түрү да 
бар. Ал байыркы мезгилден бери эле белгилүү болуп, кеңири таралган. П. вирусун 
жасалма жол менен өстүрүп көбөйтүү жана андан вакцина жасоо — балдарды 
массалык түрдө эмдөөгө мүмкүнчүлүк берди. Мунун негизинде аны кыска 
мөөнөттүн ичинде азайтууга, айрым өлкөлөрдө жок кылууга мүмкүн болду. П. 
азыркы мезгилде биздин өлкөдө өтө сейрек учуроочу жана жеңил өтүүчү дарт 
болуп калды. Аны вирустар козгойт. Козгогуч төмөнкү температурага өтө 
туруктуу. Тоңдурулган түрдө вирус бир топ жылдап, сууда жана тамак 
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азыктарында бир нече жумага чейин сакталат. Ошону менен катар 
ультракызгылткөк нурлардын таасирине, жогорку температурага туруксуз. Ал 
хлорлуу акиташтын эритмеси, суутек өтө кычкылы, марганцовкага өтө сезгич 
келет. Ооруну оорулуу киши жана вирус алып жүрүүчү жугузат. Вирус дени соо 
кишиге ичеги-карын жолдору (ооз) аркылуу козгогуч менен булганган тамак-
азыктарды, жашылча-жемишти, чийки сүттү, кайнатылбаган сууну ичкенде 
жугат. Айрым учурларда оорунун алгачкы 3—5 күнүндө вирус алкым былжыр 
челинде да болушу мүмкүн. Сыркоологон киши сүйлөгөндө, жөтөлгөндө, 
чүчкүргөндө шилекейи менен сыртка бөлүнүп, абаны булгайт. Козгогуч дени соо 
кишинин организмине ошол булганган аба менен дем алганда жугушу мүмкүн. 
Ошондой эле булганган үй тиричилик буюмдары (оюнчук, идиш-аяк жана башка 
лар) менен да жугат. Оору капысынан катуу кармайт. Дене ысыйт (38—39°ка 
чейин). Сыркоологон киши жөтөлүп, чүчкүрүп, тамагы ооруйт, айрым учурда ичи 
өтөт. Оорунун мындай белгилери 4—5 күндөн кийин басаңдайт, бирок бир 
жумадан кийин дене кайрадан ысып, буттун булчуңдары ооруп, кыймыл 
начарлап, шал болот. Бул оорудан кийин ооруган буттун же колдун кыймылы 
толук күчкө келбей, дененин соо жагына караганда начар өсүп, шал болот. 
Дарылоо комплекстүү жүргүзүлүп, массаж, дарылоо физкультурасы, атайын 
ортопедиялык аппараттар колдонулат. Ошондой эле санаторий- курорттук 
дарылануу сунуш кылынат. Оорунун жеңил түрүндө узакка созулган талыкпаган 
дарылоонун натыйжасында шал болгон кол, буттун иштөөсү жакшырып, 
калыбына келиши мүмкүн. П-тин шал кылбаган формасы жеңил түрдө, сасык 
тумоо же ич өткөк оорусу сыяктуу өтөт. Ооруну ооруканада гана дарылоо керек. 
Оорулуу кишини төшөккө тынч жаткыруу зарыл. Оорулуу жаткан бөлмөдө же 
ооруканада дезинфекция жасалат. Алдын алууда ооруга каршы эмдөө жүргүзүлөт. 
Эмчектеги балдардан баштап 16—17 жашка чейинки балдар эмделет. Бул ооруга 
каршы эмдетүү сөзсүз белгиленген мөөнөттө жана көрсөтүлгөн жашта 
жүргүзүлүүгө тийиш. Ошондой эле колду тамак ичээрдин астында жана 
дааратканадан кийин таза жууп, жашылча-жемиштерди жууп пайдалануу, сууну 
же сүттү кайнатып ичүү, үйдө, айрыкча балдар бакчаларында тазалыкты сактоо 
чоң мааниге ээ.  
ПОЛИПТЕР — дем алуу жолун, жатын, карын, жоон ичеги, көтөн-чучук, табарсык 
жана башка лардын былжыр челинде өсүп чыккан патологиялык түзүлүш. П. ар 
түрдүү формада, чоңдукта, түбү жазы же ичке болот, алардын үстү жылмакай же 
бодуракай болушу мүмкүн. П. чыныгы эпителийлүү шишик- аденомалар түрүндө 
сезгенүүдөн пайда болот. Дарттын белгилери ар түрдүү келип, көбүнчө П-дин 
өскөн жерине, анын түзүлүшүнө, чоңдугуна, жайылышына жана кабылданышына 
жараша болот. Кээде П. органдардын (мисалы, мурун көңдөйүн, ичегини жана 
башка лар) ичин кичирейтип же бүтөп калат. Кээ бир учурда жараланып, канашы 
ыктымал. Айрымдары (ичеги-карын, табарсыктын П-и жана башка лар) 
коркунучтуу шишикке айланышы мүмкүн. 
Дартты аныктоодо негизинен рентген, эндоскопия жана морфологиялык (кесип 
алып микроскоп менен текшерүү) изилдөөлөр жүргүзүлөт. П-ди дарылоодо көп 
учурда хирургиялык операциялар колдонулат.  
ПОЛИЦИТЕМИЯ (эритроцитоз) — кан пайда кылуучу органдын өнөкөт оорусу. 
Себеби белгисиз. Организм сууну көп жоготуп (мисалы, узакка ич өткөндө, 
кусканда, өтө тердегенде) кан коюуланганда жана башка лар учурларда байкалат. 
П. менен көбүнчө улгайгандар (40 — 60 жашта), чанда жаштар ооруйт. Лейкоздор 
тобуна кирет. Мында кандагы эритроцит көбөйөт, көк боор чоңоёт жана 
кемиктин активдүүлүгү күчөйт. Беттин, колдун жана буттун үстү кочкул кызыл 
тартат, бүйлөдөн, мурундан, карындан, жатындан кан агат. Четки кан тамырлар 
жабыркайт, артерия кан басымы жогорулап, нерв системасы бузулат. 
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Дарылоодо кан агызылат, шишикке каршы дарылар берилет.  
ПОЛЛИНОЗ — өсүмдүк чаңчаларынан пайда болуучу аллергиялык оору. 
Негизинен өсүмдүктөр гүлдөгөн мезгилде болот. Анда мурун бүтөт, көздөн жаш 
агып, кычышат, муунтуп, бронх астмасы кармайт. Ооруга көбүнчө шамал аркылуу 
чаңдашуучу өсүмдүктөрдүн абага таралган чаңчалары дуушар кылат. Чаңчалар 
мурундун же көздүн чел кабыкчаларына кирип, организмде аллергиялык 
реакцияны пайда кылат (к. Аллергия). Ар бир климаттык-географиялык райондо 
чаңчалары П. оору- суна дуушар кылуучу өсүмдүктөр бар. Айыл жеринде өсүмдүк 
чаңчасы көп болгону менен ооруга негизинен шаардыктар чалдыгат. Шаардын 
абасындагы көптөгөн чаң, химиялык, заттар дем алуу жолдорун дүүлүктүрүп, 
чаңчаны өткөргүчтүктү күчөткөндүгү менен түшүндүрүлөт. 
П-ду дарылоону аллерголог врач жүргүзөт: оору козгогуч чаңчалардын түрүн 
аныктап, ага организмдин сезгичтигин төмөндөтүү жүргүзүлөт, аллергияга 
каршы дары каражаттарын белгилейт. Оорулуулар өсүмдүктөр гүлдөгөн учурда 
чаңчалардын дем алуу жолдоруна кирүүсүнөн, көзгө түшүүсүнөн (коргоочу 
айнектер менен) сактануу зарыл. Оору ырбап кетсе жер которуу сунуш кылынат. 
ПОЛЛЮЦИЯ — эркектин эрендигинин (уругунун) көбүнчө уктаган мезгилде 
жыныстык катнашуусуз эле өзүнөн-өзү куюлушу (эякуляция). Бойго жеткен эркек 
балдар уктаганда түш көрүп жатканда жумасына бир жолу же чоң кишилерде узак 
убакытка жыныстык катнашуу болбой калганда болушу мүмкүн. 14—15 жаштагы 
өспүрүмдөрдө П-нын болушу жыныстык жетилүүсүнүн белгиси болот. Кээ бир 
өспүрүмдөр жыныс мүчөнү колу менен кармалап, ушалап дүүлүктүрүп П. пайда 
кылат, бул жаман адатка өтүп кетиши ыктымал (к. Онанизм). Айрым күчтүү 
дүүлүктүргүчтөрдүн (мисалы, коркуу, транспорттук дирилдөө, физкультура 
сабагында түрдүү көнүгүүлөрдү аткаруу жана башка лар) таасиринен да 
эякуляция болот. Чоң кишилерде чаалыгып-чарчоо, ал кетүү, баш оору, уйку качуу 
менен бирге, кээде П. убагында уруктукка кан аралаш болсо, ички жыныс 
бездеринин оорусун аныктап, дарылоо жүргүзүлөт. 
ПРОКТИТ — көтөн чучуктун былжыр челинин сезгениши. П. катуу кармама жана 
өнөкөт болуп айырмаланат. Катуу кармама П. ичегинин сезгенишинен (мисалы, 
колит) же былжыр челге такай механикалык жана химиялык таасирден, айрым 
уулар (сулема, мышьяк)менен ууланганда, ошондой эле геморройдун кабылдап 
кетишинен болот. Кээде арткы тешик аркылуу кирген микроб (мисалы, го- 
нококк) пайда кылышы мүмкүн. Катуу кармама П-те көтөн чучук ачышат, ооруйт, 
заңдагысы келет, былжырлуу, ириндүү, кээде кан аралаш суюктук бөлүнөт. Катуу 
кармама П. чала дарылоодон өнөкөткө өтөт. Өнөкөт П-тин белгилери анча 
байкалбайт. Катуу кармама жана өнөкөт П-ти себебине, түрүнө жараша врач 
дарылайт, дарылоодо диета жана режимди сактоо жакшы натыйжа берет. 
П-тин алдын алууда катуу кармоочу колитти, дизентерияны, геморройду өз 
убагында дарылоонун мааниси чоң. Каткан заң көтөн чучуктун былжыр челин 
жаралантат, ошондуктан ич катууну четтетүү зарыл. Бирок ич алдырма клизманы 
көп жасап, ич алдырма дарыны ашкере колдонуу көтөн чучуктун былжыр челин 
дүүлүктүрүп, катуу кармама П-ке алып келет. Ошондуктан ич каткан учурда 
врачка кайрылуу керек. Өткүр тамакты аз ичип, алкоголь ичкиликтеринен баш 
тартуу сунуш кылынат.  
ПРОПОЛИС — бал аарылар чыгаруучу жабышкак чайыр зат. П-ти аарылар бал 
челектин капталына сыйпап, тешиктерин бүтөйт. Даамы ачуу, сироп сымал, түсү 
сары же күрөң. Сакталганда коюлуп, канифолго окшош кочкул күрөң массага 
айланып катыйт. 80—104° С температурада эрийт. Составында 50—55% өсүмдүк 
чайыры, 8—10% эфир майы, 30%ке жакын мом бар. Ар бир бал челектен бир 
сезондо 100—150 г П. алынат. П. микробдорго каршы таасир берет. Ал экзема, 
жараат жана башка лар колдонулуучу дары майлардын составына кирет. Аны 
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врачтын сунушусуз колдонуу жарабайт, себеби алар кээ бир ооруларды күчөтүшү 
мүмкүн.  
ПРОСТАТА БЕЗИНИН АДЕНОМАСЫ — эркектин простата безинин эпителий 
клеткасынан өсүп чыккан коркунучсуз шишик. П. башкача айтканда менен 
көбүнчө 55—75 жаштар чамасындагы улгайган эркектер ооруйт. 

  
Простата безинин (2) жана жанаша органдардын схемалык көрсөтүлүшү (жара 
кесилген) — солдо соо, оңдо бездин аденомасы берилген: 1— табарсык; 2— 
простата бези; 3— простата бези тушундагы заара чыгуучу түтүк; 4— көтөн чучук. 
Аденомада простата бези чоңоюп, заара агуучу түтүктү кысат. 
П. б. а-на ички жыныс органдарынын ишинин бузулушу, жыныс безинин ар 
түрдүү оору менен сезгениши, ошондой эле аз кыймылдоо түрткү болушу мүмкүн. 
П. б. а-да бездин салмагы, көлөмү чоңоюп, заара каналын кысат. Анын өтүшү үч 
стадияга бөлүнөт. Биринчи стадиясында оорулуу адам тез-тез (6 — 7 жолу) заара 
ушаткысы келип, түнкүсүн 2—3 жолу заара кылат. Табарсык, чаткаяк тушунда 
ыңгайсыз нерсе сезилип, кээде заара менен кан аралашкан уруктук чыгышы 
ыктымал. Оорулуунун жалпы абалы көп өзгөрбөйт, ошондуктан көпчүлүгү врачка 
кайрылбайт. Аденоманы андан ары өстүрбөө үчүн алгачкы белгилер пайда болору 
менен врачка кайрылып, анын сунуштарын аткаруу зарыл. Суукка урунуудан 
сактанып, ичеги-карындын иштешине көз салуу, эртең менен гимнастика жасап, 
жөө көп басуу (1—1,5 саат), диетаны сактоо керек, калемпир, горчица, консерва, 
ышталган эт, балык, алкоголь пайдаланууга болбойт. Экинчи стадиясында 
түнкүсүн 3—5 жолу кыйналып (ыйынып) заара ушатат, бара-бара күндүзү да 
заара ушатуусу начарлап, айрым учурда заарасын кармай албай да калат. Заара 
толук чыкпай табарсыкка чогулат. Заарада микробдор көбөйө баштаганда 
табарсык сезгенип, ачышат. Канал ичкерип заара чачырап чыгат. Жогорку 
белгилер аденоманын өсүшүнө жараша болот. Узак убакытка созулган ичтин 
катышы, сыз жерге отуруу, дененин үшүп калышы, айрыкча буттун үшүшү, 
ичкилик, өтө туздуу өткүр тамак ичүү ооруну күчөтөт, кээде шейшеп бекип, 
туттугууга алып келет. П. б. а-нын үчүнчү стадиясында табарсыкта 1,5—2 лге 
чейин заара чогулгандыктан ал чоюлуп, эти качып, күчү кетет. Канча ыйынса да 
заара чыкпай, тамчылап калат. Сезгенген табарсыктагы ириңдүү сийдик жогору 
карай бөйрөккө тарап, бөйрөк сезгенип, иши начарлайт. Бөйрөк ишинин 
начарлашы ичеги-карын, боор ишин бузуп, оорулуу арыктап, ич өтүп, кусуп, 
денени сары темгил басып, тил кургап, суусап оор абалга туш келтирет. 
П. б. а-н дарылоодо анын стадиясы эске алынат. Ар түрдүү дарыларды колдонуу 
(антибиотик, гормон) күнүмдүк кабылдоолордон гана сактай алат. Негизинен 
хирургиялык операция жолу менен дарылайт. Операция 2 этап менен жасалат. 
Алгач табарсыкка заара чыгаруучу түтүк коюлуп, арадан 2 — 3 ай өтүп, жалпы ал-
абалы оңолгон соң, экинчи этабында аденома алынат. Коюлган түтүк менен заара 
жыйнагычты таза жууп, заара жытын кетирүү үчүн заара жыйнагычка 
марганцовканын 0,1%түү эритмесин куюп коёт.  
ПРОСТАТИТ — эркектин простата (ички жыныс) безинин сезгениши. Бездин 
сезгенишине ар түрдүү микробдор (гонококк, трихомонада, туберкулёз таякчасы, 
стафилококк, стрептококк, вирус, микоплазмалар жана башка лар), жоон 
ичегинин, заара түтүгүнүн, табарсыктын сезгениши, нымдуу жерге отуруп суукка 
урунуу да себеп болот. П-тин катуу кармаган жана өнөкөт түрү бар. Катуу 

 
www.bizdin.kg

586



кармаган түрү башталганда тез-тез заара ушатат, бел-куймулчак туш ооруйт, без 
шишимик тартат, бара-бара заара ушатуу кыйындап, ооруп, дене ысый баштайт. 
Жыныс без шишип, көөп чыкса, заара аз-аздан чыгып, улам-улам ыйындырып 
оорусу көбөйөт, кээде шейшеп бекип да калат (туттугат), чыйрыктырып, дене 
ысыйт да, ал-абалы начарлайт. Эгерде жыныс без ириңдеп кетсе жогорудагы 
белгилер күчөп, түрдүү кабылдоолорго алып келет. Простата безинин ириңи 
табарсыкка же заара каналына жарылып, аларды да сезгендирет. П-те ириңдеп, 
шейшеп бекисе (туттукса), табарсыкка операция жасалып, түтүк коюлат. П-тин 
бул түрүн өз учурунда дарыласа 2 — 3 жуманын ичинде айыгып кетет. Кээде оору 
кайталанып же өнөкөт түргө өтүшү мүмкүн. Өнөкөт түрүндө без чоңоёт, 
катууланып, айрым жерлери дөмпөк тартып бел, табарсык, чаткаяк, куймулчак, 
көтөн чучук жана сырткы жыныс мүчөлөрүнө оору тарайт, оорулуу бат чарчап 
уйкусу качат, ишке жөндөмү начарлап, туталанып, урушчаак болуп кетет. 
Дарылоону врач жүргүзөт. Кээде операция жасалат. Дары-дармек менен бирге 
массаж жасап, физиотерапиялык дарылоо кошо жүргүзүлөт. Диета сактоо, 
суюктукту көбүрөөк ичүү сунуш кылынат. Санаторий-курортто ( Жалал-Абад, 
Ысык-Ата жана башка лар) дарыланууну улантса болот. П. оорусу менен 
ооругандар врач-урологдун диспансердик каттоосунда болуп, жылына эки жолу 
дарыланып туруусу керек. Анын алдын алуу үчүн заара чыгаруучу түтүктүн, 
табарсыктын сезгенүү ооруларын өз убагында жакшылап дарылоо, көп отуруп 
иштегендерге жөө басып сейилдөө, чуркоо, сууда сүзүү, теннис ойноо жана башка 
лар сунуш кылынат. 
ПРОТЕЗ, к. Ортопедиялык аппараттар.  
ПРОТИВОГАЗ — кишинин дем алуу органдарын, көзүн, бетин абадагы 
ууландыргыч жана бактериялык каражаттардан, радиоактивдүү заттардан, 
аэрозолдордон, ошондой эле өндүрүштүк шарттарда пайда болуучу уулуу газ, 
чаңдан сактануу үчүн колдонула турган жекече калканч. П. түзүлүшү жана 
колдонулушу боюнча бир нече түргө (аскердик, өндүрүштүк, чыпкалоочу жана 
такыр өткөрбөс) бөлүнөт. 
Чыпкалоочу П-да атмосферадагы дем ала турган аба П-дын кутучасында 
абсорбция, хемосорбция, катализ жана чыпкалоо процесстери аркылуу уулуу 
кошулмалардан тазаланат да, дем алуу органдарына барат. Такыр өткөрбөс П-да 
дем алуу процессине атмосферадагы аба катышпайт. Организмди П-дын 
баллондоруна сакталган кычкылтек менен камсыздап, бөлүнүп чыккан көмүр 
кычкыл газын сиңирип алып турат. Чыпкалоочу П. кутудан, бетти сактоочу көз 
айнеги бар бет кабынан (маскадан) жана баштыктан турат. Кутуча менен бет кап 
түздөн-түз же ийилгич түтүк менен кошулат. Кутучада активдүү көмүр, 
катализаторлор, химиялык сиңиргичтери бар ихта жана түтүн тазалоочу чыпка 
жайгашкан. Дем алганда уулуу аба кутудагы аэрозоль же активдештирилген 
көмүрдүү чыпкада тазаланат. Тазаланган аба туташтыргыч түтүк аркылуу дем 
алуу органына келет. Чыпкалоочу П. бардык ууландыргыч заттардан (ис газынан 
башка) сактай алат. П-дын айнектери тердетпей турган атайын карандаш же 
плёнка менен жабылат. Кышкыеын жылуулаткыч кийгизме колдонулат. 
Абадагы уулуу заттардын кошулмалары өтө жогору болгондо, чыпкага сиңбеген 
уулуу заттар калганда, кычкылтек жетишпегендерге же суу астында жумуштарды 
жүргүзүүдө такыр өткөрбөгүч колдонулат. 
Мында химиялык зат же баллондогу кысылган кычкылтек колдонулат. Иштөөсү 
химиялык затка негизделген П-да дем чыгарганда аба патронго келип суу буусу 
менен көмүр кычкыл газы жутулуп, кычкылтек бөлүнүп чыгат, тазаланган аба 
дем алдыргыч баштыкчага кирет. Дем алганда кычкылтекке байыган аба 
баштыкчадан патрон аркылуу өтүп, П-дын бет кабына келет. Бул процесс дем 
алган сайын кайталанат. Мындай П-ды пайдалануу узактыгы 1—3 саат. 

 
www.bizdin.kg

587



Ал эми баллондогу кысылган кычкылтек колдонулуучу П-да дем чыгаргандагы 
аба патронго келип, анда көмүр кычкыл газынан тазаланат, андан дем алдыруучу 
баштыгына келип, ага баллондон кычкылтек жиберилет. Дем алганда 
кычкылтекке бай аба беткапка келет.  
ПРОФИЛАКТИКА (алдын алуу) — саламаттыкты сактоо жана чыңдоо боюнча 
алдын алуу чаралары же калктын саламаттыгын жогорку деңгээлде күтүү 
максатында мамлекет, коомдук уюмдар жана айрым граждандар жүргүзгөн 
экономикалык, социалдык, гигиеналык жана медициналык чаралардын 
системасы. Алдын алуу — медицинанын башкы багыты. 
 

 
Противогаздын түрлөрү: 1—ГП-5; 2—ДП; 3—ДП-6М. 
Оорунун алдын алуу түшүнүгүнүн мазмуну, аны аткаруунун айкын формасы 
коомдун өнүгүшүнүн ар кандай тарыхый этабында мамлекеттик жана коомдук 
түзүлүштүн шартына байланыштуу өзгөрүп келген. П. байыркы заманда эле 
белгилүү, элдик медицинанын башталышынан чыгат. Кылымдар бою 
оорулардын алдын алуу медицинада башкы орунда болуп, анда жеке гигиенанын 
талаптары негизги ролду ойногон. П-ны негиздөөгө жана таратууга көрүнүктүү 
медицина ишмерлери чоң салым киргизишкен. Бирок анын илимий негиздерин 
иштеп чыгуу 19-кылымда гана башталган. Илимий П-нын өнүгүшүнө 
микробиология, физиология жана гигиенанын жетишкендиктери, ошондой эле 
оорулардын пайда болушуна жана таралышына чоң роль ойногон айлана- 
чөйрөнү изилдөө олуттуу себеп болгон. «Келечек алдын алуучу медицинага 
таандык»— деп жазган орус хирургу Н. И. Пирогов.  
Эмгекчилердин кызыкчылыгына ылайык эмгекти коргоо, социалдык 
камсыздандыруу, коопсуздук техникасы жана башка  системалар түзүлгөн. 
Дүйнөдө биринчи болуп өндүрүш зонасындагы зыяндуу заттардын уруксат 
этилген концентрациясынын мүмкүн болгон чегин киргизүү, кесиптик тандоо, 
жумушчуларды алдын ала жана мезгили менен медициналык текшерүү, 
коопсуздук технологиясын киргизүү, кыскартылган жумуш күнү, зыяндуу 
өндүрүштө иштегендер үчүн кошумча дем алыш, катуу контроль жана 
өндүрүштүк санитариялык көзөмөл кесип ооруларынын азайышына алып келди.  
Жеке П.— ден соолукка жалпы элдик байлык катары аң-сезимдүү жана жооптуу 
мамиле жасоону, сергек турмуш эрежесин аткарууну, зыяндуу көнүмүш 
адаттарды жок кылууну, мамилелешүү, жүрүм-турум, тамактануу маданиятын 
тарбиялоону, эмгек жана эс алуу режимин сактоону, дене тарбия жана спортко 
системалуу катышууну, санитариялык жалпы маданиятты, гигиеналык билимди 
жогорулатуунун негизинде инсандын гармониялуу өнүгүшүн, ден соолугун сак- 
тоону жана чыңдоону, оорулардын алдын алуу боюнча чараларды көрүүнү талап 
кылат. Бул максаттарга багытталган иш бала кезден башталууга тийиш. 
Коомдук П. мамлекеттик институт- тардын, коомдук уюмдардын, граждандардын 
дене тарбиясын жана рухий кубатынын бардык жагынан өсүшүн камсыз кылуу, 
калктын саламаттыгына зыяндуу таасир этүүчү факторлорду жоюу максатында 
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пландуу түрдө жүргүзүлгөн саясий, социалдык, экономикалык, закондуулук, 
тарбиялоо, санитария-техникалык, санитария-гигиеналык, эпидемияларга каршы 
жана медициналык чаралардын системасын кучагына алат. Анын максаты 
калктын саламаттыгынын жогорку деңгээлин камсыз кылууга, ооруларды пайда 
кылуучу себептерди жоюуга багытталып, эмгек шартын, материалдык 
камсыздандырууну, турак жай тиричилик шартын жакшыртууну, калк 
керектөөчү товарларды көбөйтүүнү, саламаттык сак- тоону, билим берүү жана 
маданият, дене тарбия ишин жана башка  өнүктүрүүнү камтыйт. Коомдук П-нын 
натыйжалуулугу негизинен ар бир адам өз ден соолугун чыңдоо, сактоо үчүн 
коомчулук түзгөн мүмкүнчүлүктөн толук пайдалануусуна байланыштуу болот. 
Коомдук алдын алууну аткаруу закон чыгаруу чараларын, олуттуу материалдык 
чыгымдарды жана мамлекеттик аппараттын бүткүл тармактарынын, 
медициналык мекемелердин, өнөр жай, курулуш, айыл чарба ишканаларынын 
жана башка  бирдиктүү аракеттерин талап кылат. Оорулардын алдын алууну 
ишке ашыруу саламаттык сактоо органдарынын гана милдети эмес, ошондой эле 
партиялык комитеттердин, министерстволордун жана ведомстволордун, Эл 
депутаттар советтеринин, профсоюздардын, комсомолдун, чарба 
жетекчилеринин, эмгек коллективдеринин да ишинин маанилүү бөлүгү болуп 
эсептелет. Алгачкы П.— оорулардын алдын алууга, анын пайда болуу, өөрчүү 
шартын, себептерин жоюуга, курчап турган табигый, өндүрүштүк, турмуш-
тиричилик чөйрөлөрүнүн жагымсыз факторлоруна, организмдин туруктуулугун 
көтөрүүгө багытталган социалдык, медициналык, гигиеналык тарбиялоо 
чараларынын системасы. Ооруну эрте табууга, анын кайталануусун, күчөп 
кетүүсүн алдын алууга багытталган экинчи П-дан айырмаланып алгачкы П. ден 
соолукту сактоо, ооруга дуушар кылуучу табигый жана социалдык чөйрөнүн 
зыяндуу факторлорунун таасирин тийгизбөө чараларын жүргүзөт. 
Алдын алуу багыты социалисттик саламаттык сактоонун түзүлүшүнүн ар кандай 
этаптарында эпидемиялар жана массалык оорулар менен күрөшүүдөгү биздин 
ийгиликтерге шарт түзүп, балдар жана энелердин өлүмүн кыскартууну, жугуштуу 
ооруну жоюуну камсыз кылды жана эмгектин, турмуштун гигиеналык шартын 
түзүүдө, калктын санитариялык маданиятын жогорулатууда маанилүү роль 
ойноду. 
20-кылымдын 2-жарымынан экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн көбүндө оорунун 
түрлөрү даана өзгөрүп, жугуштуу оорулар азайып же таптакыр жоюлуп, жүрөк-
кан тамыр, онкологиялык жана дем алуу органдарынын өнөкөт оорулары жана 
башка жугушсуз дарттар өлүмдүн, майыптыктын жана убактылуу ишке 
жараксыздыктын себеби катары алдыңкы орунга чыкты. Бул оорулар эмгекчилер 
арасында кеңири тарап, калктын саламаттыгына жана коомдун эмгек байлыгына 
олуттуу зыян келтирүүдө. Бул оорулардын өсүшү жана аларга каршы 
жетишерлик дары-дармектердин жоктугу жугушсуз ооруларга каршы күрөшүү 
жолдорун изилдөөгө түрткү болду. Өлкөбүздө 50-жылдарда жугушсуз оорулар 
менен күрөшүүнүн мыкты ыкмалары негизделди. Мүмкүн болушунча ооруну 
башталышында эрте таап, убагында дарылоо, оорулууларды диспансердик 
байкоого алуу, өнөкөткө өтүп же кабылдап кетүүсүн алдын алуу максатында 
мезгили менен дарылоо уюштурулган. Бул көзөмөл оорулардын күчөп, оор түрүнө 
айланышын алдын алат. Саламаттык сактоонун өсүшү менен түрдүү 
медициналык адистердин жетиштүүлүгү, ооруларды даана белгиси али жок, 
организм функциясынын өзгөрүүсү жаңы башталган стадияда табууга 
мүмкүнчүлүк берген диагностикалык методдорду киргизүү, калыбына келтирүү 
жоболорун иштеп чыгып пайдалануунун негизинде, бул иштер барган сайын 
дартты алдын алууга багытта- лып, жугушсуз оорулардын экинчи П-сына 
айланды. 
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Советтик саламаттык сактоо тармактарынын пландуу өсүшү менен калкты 
диспансерлөөнүн масштабы жана сапаты өсүүдө. 50—60-жылдары диспансерлик 
байкоого кээ бир кеңири таркаган өнөкөт оорулуулар (ревматизм, карын 
оорулары жана башкалар) алынып, айыл калкын диспансерлөө башталган. Бул 
ишти аткарууга участкалык терапевт, педиатр жана акушер-гинекологдон тыш- 
кары поликлиникалык мекемелерде иштеген башка врач-адис катыша баштады. 
1948-жылдан шишик жана аны пайда кылуучу ооруларды табууда учурдагы 
медициналык жабдууларды жана аспап- тарды кеңири пайдаланып, милдеттүү 
түрдө массалык алдын алуу кароолору уюштурулган. Жүрөк-кан тамыр оорулары 
менен күрөшүү да атеросклероз, гипертония, ревматизм ооруларын убагында 
таап, дарылоо жүргүзүлүп, поликлиникада бул ишти уюштуруу үчүн 
кардиоревматизм кабинеттери ачылган. Жүрөк-кан тамыр, шишик жана башка 
кеңири тараган оорулардын пайда болуу себептерин изилдеп, аларды алдын алуу 
жана дарылоо методдорун иштеп чыгуу медицина илиминин негизги милдети 
болуп калды. Медициналык илимий изилдөө проблемаларындагы өзгөрүштөр 
фундаменттүү, тактап айтканда биологиялык илимдерди өнүктүрүү максатында 
илимий изилдөө иштеринин багытын өзгөртүү мезгилине туура келди.  
Ири теориялык изилдөөлөр менен тыгыз байланышта социалдык гигиена, 
эпидемиология жана социалдык клиника жактан комплекстүү изилдөөлөр 
жүргүзүлүп, булардын негизинде өлкөнүн региондорунда жугушсуз оорулардын 
түрдүү формаларынын таралышы жөнүндө маалыматтар алынган. Бул илимий 
маалыматтар бардык оорулардын 50%инин пайда болушу калктын жашоо-
тиричилик мүнөзүнө, анын ар түрдүү топторунун жүрүм-турумуна, 20% айлана-
чөйрөнүн жагымсыз таасирине, 20%ке жакыны тукум куума жана 10%тен ашыгы 
медициналык аспект менен түздөн-түз байланыштуу деп аныкталды. 
Саламаттыкты сактоо үчүн күрөштүн учурундагы стратегиясы адептүү жашоону 
камсыз кылууга, коркунучтуу факторлорго каршы алдын алуу иш чараларын 
көрүүгө, саламаттыкка зыяндуу себептерге ишенимдүү тоскоолдорду уюштурууга 
багытталган. Буга байланыштуу ден-соолукту сактоо жана чыңдоого, өмүрдүн 
узактыгын, чыгармачылык активдүүлүгүн өркүндөтүү үчүн сергектик турмуш 
мүнөзүнө үйрөтүү, зыяндуу өнөкөттөрдөн (тамеки чегүү, баңгилик, аракечтик, 
ылайыксыз жүрүм-турум) баш тартууга калкты тарбиялоонун чоң мааниси бар. 
Коркунучтуу факторлорду изилдөөлөр алардын көпчүлүгү ар кандай жугушсуз 
дарттар менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүн арбытарын көрсөттү. Мисалы, чылым 
чегүү — коркунучтуу негизги факторлордун бири; анын таасиринен кекиртек, 
өпкө жугушсуз өнөкөт оорулары, көпчүлүк жүрөк-кан тамыр оорулары, дем алуу 
жолдорунун жана башка  органдардын коркунучтуу шишик оорулары пайда 
болушу белгилүү; иретсиз, ченемсиз тамактануу семирүүгө, кант оорусуна, жүрөк-
кан тамыр ооруларына алып келет. Ар бир оорунун пайда болушунда жана 
өөрчүшүндө түрдүү коркунучтуу фактордун ролу бирдей эмес. Көпчүлүк 
изилдөөлөрдүн пикири боюнча 20дан ашуун жүрөк- кан тамыр оорусунун 
коркунучтуу факторлорунун ичинен артериялык гипертониянкн айрым 
формалары, чылым чегүү, холестериндин канда көбөйүшү, семирүү, кыймыл-
аракеттин жетишсиздиги чоң мааниге ээ. Дем алуу органдарынын өнөкөт 
ооруларынын пайда болушунун негизги факторлоруна чылым чегүү, абанын 
булганычтыгы, жумуш орундарындагы абанын өнөр жайлык булгануусу жана 
башка кирет. Бул оорулардын пайда болушунда аба чөйрөсүнүн булгангандыгына 
салыштырганда чылым чегүү алда канча зыяндуу. Коркунучтуу факторлордун 
мааниси алардын өлчөмүнө жана ар биринин же биргелешкен таасиринин 
узактыгына жана башка жараша ар кандай болот. Бир нече коркунучтуу 
факторлордун кошулган таасири оорулардын пайда болуу мүмкүндүгүн өтө 
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жогорулатат, мисалы, чылым чегүү коркунучтуу шишиктин мүмкүнчүлүгүн 1,5 
эсе, аракечтик 1,2 эсе көбөйтсө, алардын биргелешкен таасири 5,7 эсе көбөйтөт. 
Кеңири таралган жугушсуз ооруларды алдын алууну бала жана өспүрүм кезден 
баштаса алар менен күрөшүү натыйжалуу болору көп далилдер менен аныкталды. 
Алардын арасында алдын алуу ишин, баарыдан мурун тарбия жана 
санитариялык-агартуу иштерин кеңири жүргүзүү зарыл. Бул мезгилде келечекте 
жугушсуз ооруларды пайда кылуучу факторлордун — терс кыял жоруктун, 
зыяндуу өнөкөттөрдүн, кыймыл-аракетсиз эс алуунун (жалкоолук), иретсиз 
тамактануунун адат болуп кетишин алдын алууга мүмкүн болсо, бойго жеткенде 
алардан кутулуу өтө кыйын. Балдарды кыймыл-аракетке тарбиялоо, физкультура 
жана спортко тартуу ар түрдүү жана иреттүү тамак- танууга, тегерегиндегилерге 
камкор жана ызааттуулукка, жакшы мүнөз, адаттарга үйрөтүү жеңилирээк. 
Мындай көрүнүштөр ар түрдүү жугушсуз оорулардын пайда болуусуна жана 
өөрчүшүнө шарт түзүүчү факторлордун таасирине организмдин каршылык 
көрсөтүүсүн күчөтүп, ички коркунуч факторлорун түзөтүүгө же жок кылууга 
жардам берет. Коркунучтуу факторлорду таап, изилдөө жугушсуз оорулардын 
экинчи П-сы үчүн да маанилүү. Изилдөөлөргө караганда коркунучтуу 
факторлордун көбү оорулардын өтүшүн оордотуп, өөрчүп, күчөшүнө, ал эмес 
өлүмгө да алып келиши мүмкүн. 
Рак шишигинин пайда болуу себептеринин 30%и чылым чегүүгө байланыштуу. 
Планетабызда чылым чегүүдөн жылына 1 млндой адам өпкө рагы менен ооруса, 
2000-жылга чейин алар 2 эсе өсүшү мүмкүн. Никотин түтүнү жүрөк-кан 
тамырларында, нерв клеткаларында жана башкалар органдарда кайра калыбына 
келгис оор өзгөрүүлөргө алып келери белгилүү. Тамекинин түтүнү чылым 
чекпегендер (өзгөчө өспүрүмдөр жана балдар) үчүн өтө зыяндуу. Ошентип 
жугушсуз оорулардын натыйжалуу экинчи П-сы биринчисинин иштери менен 
айкалышып, аны өз кучагына алат. Бул саламаттык сактоо тармагында алдын 
алуу кызматынын биримдүүлүгүн дагы далилдейт, буга байланыштуу алгачкы 
максаттарынын айырмасына карабай, биринчи жана экинчи П. коомдук жана 
жеке саламаттыктын жогорку деңгээлин камсыз кылууга, саламаттык сактоонун 
негизги экономикалык функциясы — оорулардын жана майыптыктын алдын 
алуунун негизинде коомдук эмгек ресурстарын сактоо жана көбөйтүүгө 
багытталган бирдиктүү алдын алуу процесстеринин эки стадиясы катары 
каралат. Алгачкы П-нын чаралары ооруларды алдын алууга багытталса, экинчи П. 
ооруну башталышында таап, майыптыктан коргоп, эмгекке жарамдуулукту 
сактоого, ден соолукту кайра калыбына келтирүүгө багытталган. 
1977-ж. Фрунзеде ачылган Кыргызстан кардиология илим изилдөө институтунун 
окумуштуулары Кыргыз ССР ИАнын академиги М. М. Миррахимовдун 
жетекчилигинде жүрөк-кан тамыр ооруларынан өлүмдү жана инвалиддикти 
азайтуу максатында анын биринчи жана экинчи П-сын иштеп чыгып, саламаттык 
сактоо мекемелеринин иш практикасына киргизүү, республиканын ар кандай 
бийиктигинде жүрөк-кан тамыр системасынын иштешин жана анын 
ооруларынын өөрчүшүн изилдеп, аларды дарылоонун ылайыктуу ыкмасы 
изденүүдө. Учурдагы кеңири тараган жугушсуз оорулардан биринчи иретте 
жүрөк-кан тамыр, дем алуу органдарынын, шишик, эндокрин оорулардын 
биринчи П. чараларын активдүү жүргүзүп, иш жүзүнө ашыруу милдеттери турат. 
Ооруларды алдын алуунун бүт-. күл элементтери бирдиктүү комплекстик чаралар 
катары бириктирилип, көптөгөн министерстволор, ведомстволор, өнөр жай 
ишканалары менен жалпы коомчулуктун, калктын активдүү катышуусу менен 
аткарылууга тийиш. 
Айлана-чөйрөнү коргоо жана тазартуу, өндүрүштүн санитария-гигиеналык 
шарттарын жакшыртуу боюнча комплекстүү чаралар алгачкы П-нын маанилүү 
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бөлүгү болот. Буларды аткарууда бардык мамлекеттик, коомдук уюмдар жана 
мекемелер менен бирдикте санитария-эпидемиологиялык кызматтын ролу чоң. 
Атмосферанын, жер-суунун булгануусу, өсүмдүк, жаныбарлардын көп түрүнүн 
жоголушу, жер кыртышынын бузулушу ж.б. адамдын чарбалык аракетинин 
натыйжасы айлана-чөйрөнү коргоо проблемасына көңүл бурууну күчөтүүнү талап 
кылат. Айлана-чөйрөнү коргоо, эмгекти коргоо жана шартын жакшыртуу, анын 
негизинде өндүрүмдүүлүгүн көтөрүү проблемасы алгачкы П-нын системасында 
олуттуу орунду ээлейт. Коркунучтуу факторлор менен күрөш мамлекеттик 
масштабда жүргүзүлүүдө. Бул багыттарда П. адамдын саламаттыгынын жогорку 
деңгээлин, алардын чыгармачылыгын узак жылдарга камсыз кылууга, 
оорулардын бардык себептерин четтетүүгө, калктын эмгек, турмуш-тиричилик 
жана эс алуу шартын жакшыртууга, айлана-чөйрөнү коргоого багытталган 
чаралардын комплекси болуп, аларды ишке ашыруу саламаттык сактоо 
органдарынын гана милдети эмес, ошондой эле партиялык комитеттердин, 
министерстволордун жана ведомстволордун, Эл депутаттар советтеринин, 
профсоюздардын, комсомолдун, чарба жетекчилеринин жана башкалар ишинин 
эң маанилүү бөлүгү деп белгиленди. Бул документте алдын алуунун негизги үч 
багыты белгиленген. 
Биринчи багыты — калктын эмгек, турмуш-тиричилик жана эс алуу шарттарын 
жакшыртууга, айлана-чөйрөнү коргоого багытталган комплекстүү чараларды 
ишке ашыруу. Жаратылышты коргоо боюнча масштабдуу иштерди жүргүзүүнү 
ооруну массалык алдын алуу ишинин ажырагыс бөлүгү катары кароо менен 
айлана-чөйрөнү булгаган ишканалар турак жай райондорунан чыгарылмакчы. Эл 
депутаттар советтери, министерстволор, ведомстволор, саламаттык сактоо 
органдары, мамлекеттик санитариялык инспекция айлана-чөйрөнүн 
булганышын алдын алууну өтө маанилүү багыттардын бири катары карайт. 
Ошондой эле ооруну, кырсыкты алдын алуу, азайтуу боюнча ири комплекстүү 
чараларды ишке ашырууну камсыз кылышат. 
Экинчи багыты — жеке адамдын жана бүткүл коомдун сергек турмуш-
тиричилигин калыптандыруу, ден соолукка жалпы элдик байлык катары аң-
сезимдүү жана жооптуу мамиле жасоо, бардык совет адамдарынын жашоосунун 
жана жүрүш-турушунун нормасы болууга тийиш. Санитария-гигиеналык билимди 
пропагандалоо — азыркы шартта алдын алуу ишинин эң маанилүү милдети. Муну 
аткарууда медициналык мекемелердин, Кызыл Крест коомунун, массалык 
информация мекемелеринин ролу өтө чоң. 
Үчүнчү багыт — калкты жалпы диспансерлөө процессинде ар бир адамдын 
саламаттыгын сактоо үчүн активдүү медициналык көзөмөлдү уюштуруу. Ал ар 
кандай оорулары эрте байкалган, ошондой эле чөйрөнүн же жашоо-тиричилик 
мүнөзүнүн ден соолукка жагымсыз факторлордун таасирине дуушар болгон 
адамдарды табуу жана ден соолукту чыңдоочу зарыл чараларды көрүү 
максатында ар бир адам жыл сайын медициналык изилдөөдөн өтүүсүн 
камсыздандырат. Жалпы диспансерлөө совет адамынын жана бүт коомдун 
саламаттыгына баа берүүнүн жана системалуу байкоо жүргүзүүнүн бирдиктүү 
тармагын түзүүгө мүмкүндүк берет. Илимий-техникалык прогресстин 
жетишкендиктерине таянып, бул система оорулардын келип чыгышына жана 
күчөшүнө себеп болуучу бардык нерсеге карата алдын алуу чараларын өз 
учурунда жүргүзүүнү камсыз кылууга тийиш. Өзүнүн масштабы жана социалдык 
маанилүүлүгү боюнча бул программаны ишке ашыруу советтик саламаттык 
сактоонун өнүгүшүндөгү сапаттык жаңы этап болот. Мында мамлекет ар бир 
граждандын саламаттыгы жөнүндө камкордукту — анын бүткүл өмүрүнүн 
ичинде активдүү динамикалуу байкоо жүргүзүүнү жана саламаттык сактоо 
жөнүндөгү камкордукту өзүнө алат. 
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ПСИХАСТЕНИЯ — тартынчаактык, коркоктук, санаакордук менен мүнөздөлгөн 
оорулуу абал. П. менен ооругандар асанкайгы, уяң, турмушка байымы жок, мокок 
болушат. Озүнө өзү ишенбегендиктен, бир чечимге келе алышпайт, өз 
жоруктарын кайта-кайта талдай беришет, бардыгынан шектенишет, бир ишти 
баштаса аны ишке ашырыш үчүн далбастап, тынчы кетет. Андай адам өзүн 
башкалардан кем санап, өз ишине ыраазы болбойт. Окуяны көргөнгө караганда 
укканы, окуганы көбүрөөк таасир калтырат. Мындай оорулуу тажатма, майдачыл 
болот. Аларга көнүмүш турмуштун өзгөрүшү, үйрөнгөн адаттын бузулушу өтө 
оор, андай чакта өзүнө ишенбөөчүлүк, шектенүү, кооптонуу күч алат. Алар жеңил, 
жашык, ызакор, тартынчаак келишет, ден соолугу бир аз начарласа эле 
жамандыкка жоруп, тынчсызданат, ар кандай шектүү ойлорго кабылат (к. Ишенүү 
оорулары). П. түрдүү психикалык травмалардан, катуу коркуудан, ошондой эле 
тубаса да (к. Психопатия) болушу мүмкүн. . 
ПСИХИАТР — психикалык ооруларды аныктап, диагноз коюу, дарылоо, алдын 
алуу жана эксперттөө үчүн атайын даярдалган адис-врач.  
ПСИХИАТРИЯ — медицинанын психикалык оорулардын себебин, белгилерин 
жана өөрчүшүн изилдөөчү, аларды дарылоо, алдын алуу, психикалык ооруларга 
жардам уюштуруу методдорун иштеп чыгуучу бөлүгү. П. өзүнчө илимий тармак 
болуп 18-кылымдын аягында калыптанган. Акыркы жүз жылдыктын ичинде П. 
ири ийгиликтерге жетишти. Кишинин психикасы бузулган оорулардын мурда 
айыкпаган көптөгөн формалары айыгууда. Оорулуу врачка канчалык эрте 
кайрылса, ошончолук дарылоо натыйжалуу болот. Тилекке каршы көпчүлүк 
оорулуулар өзүн соо эсептеп, врачка кайрылышпайт, анын үстүнө психиатрдын 
каттоосунда болууну каалашпай же жакындары оорулууну өзү жакшы болуп 
кетээр деген ой менен жашырып эч кимге айтпай, ага чоң зыян келтиришет. 
Азыркы мезгилдеги П. жалаң гана психоздорду дарылабастан психопатия, 
невроздор, аракечтик, уйку качууда да жардам берүүдө. Оорулуунун абалын 
текшерүүдө физиология, биохимия, психология, генетика илимдеринин 
методдору колдонулууда. Жин ооруларынан айыктыруу мүмкүнчүлүгү кеңейди. 
Оорудан калыбына келтирүү үчүн психоформакологиялык заттар жана түрдүү 
дарылоо ыкмалары, эмгек менен дарылоо жана башкалар колдонулат. Көпчүлүк 
психикалык бузулууларды алдын алууда калкка түшүндүрүү иши өтө маанилүү. 
Алкоголь ичимдиктерин ашкере пайдаланган үй-бүлөдөн кем акыл, талмалуу, 
психикасы начар өөрчүгөн бала төрөлөрү белгилүү. Көптөгөн психикалык 
бузулууларга (невроздор, аракечтик жана башкалар) психикага тикеден-тике 
таасир тийгизген социалдык факторлор (тарбия берүү, айлана-чөйрө) себеп 
болот. Бул П-нын социалдык мүнөзүн жана социалдык маанисин белгилейт. 
Ошондуктан П-га адептүүлүккө тарбиялоо, психогигиеналык агартуу, психикалык 
адаптация, граждандык милдетин аткаруу жөндөмдүүлүгүн, закон алдында 
жооптуулугун аныктоо, өзүнчө бөлүп кармоо жана башкалар социалдык 
маселелерди чечүү да кирет. 
ПСИХИКА — мээнин объективдүү дүйнөнү активдүү түрдө чагылдыруу иши. П. 
аркылуу кишиде айлана-чөйрө менен байланыш түзүү, ошондой эле ой жүгүртүү 
жолу менен айланадагы чындык, анын ичинде өзү жөнүндө түшүнүк калыптанат. 
Мээ өзүнүн сезүү органдары аркылуу чагылдыруу функциясын жүзөгө ашырат. 
Келген информацияны жогорку орган текшерет, эске тутат, ал кишинин айлана-
чөйрөгө жооп кайтарууда аң-сезимдүү аракетинин негизин түзөт. Киши 
төрөлгөндүн биринчи күндөрүнөн баштап, көбүнчө айлана-чөйрөнүн таасири 
аркылуу П. калыптана баштайт. П-нын биологиялык негизи болгон мээнин 
системалары жалгыз гана тышкы чөйрөнүн таасиринен жаралбастан, биринчи 
иретте тубаса жана генетикалык факторлордун таасиринен пайда болот. 
Адамдын П-сы — коомдук тарыхый өнүгүштүн натыйжасы. Эмгек миллиондогон 
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жылдар бою П-ны калыптандыруучу фактор болду. Адамдын коомдук эмгек 
тажрыйбасында чагылып, өзгөрүп, татаалданып, П-нын кишиге гана таандык 
жогорку формасы — аң-сезим пайда болгон. Кишилер дүйнөнү таанып-билүү П-га 
гана эмес, аны өзгөртүүгө мүмкүндүк берүүчү П-га ээ. Мээ — психикалык 
ишмердүүлүктүн органы, ошондуктан мээнин ар кыл майыптыктары жана 
оорулары П-нын бузулушуна, психикалык ооруларга алып келиши мүмкүн. Эгерде 
ошол майыптыктар жана оорулар баланын түйүлдүк кезинде же наристе балада 
болсо, анда П-нын өөрчүшүндө түрдүү формадагы өзгөрүштөр байкалат (к. 
Жогорку нерв иши).  
ПСИХИКАЛЫК ООРУЛАР мээ ишинин бузулуусунан келип чыгат. Бирок бардык 
эле бузулуу П. о-ды пайда кылбайт. Мисалы, айрым нерв ооруларында (шишик, 
сезгенүү, травма) мээ жабыркаганы менен психиканын бузулуусу байкалбайт. П. 
о-да оорулуу чөйрөнү туура эмес кабылдайт. Эгерде адам көнүмүш абалды 
түшүнбөй чаташтырса, айланасындагы адамдарды душман көрүп шектенсе, 
башка адам сезбеген нерселер көзүнө көрүнүп, кулагына угулса, себепсиз катуу 
коркуп же ашкере шайырданса, анын чындыкты бурмалап жаткандыгынан шек 
саноого болбойт, ошого ылайык жүрүш-турушу да өзгөрөт, душман көргөн 
адамдарынан качат же ага кол салат, өзүн өзү өлтүрүүгө аракеттенет жана 
башкалар 
П. О. формасы жана даражасы боюнча ар түрдүү. Оорулуу көбүнчө өз оорусун 
мойнуна албайт, бирок анча-мынча сезиши да мүмкүн же оорусуна эки жактуу, 
башкача айтканда оорумун да, соомун да деп мамиле кылуусу ыктымал. П. 
ошондой патологиянын кеңири тараган формаларынын бири, бүткүл жер 
шарында психикалык оорулуулардын саны 150 миллион адамга жетет. Калктын 
курактык структурасынын өзгөрүшү, жашоо мөөнөтүнүн узарышы менен 
алардын көбөйгөндүгү байкалууда. П. о-дын пайда болуу себептери ар түрдүү. 
Алардын ичинен тукум куугуч факторлор маанилүү роль ойнойт. Мисалы, 
олигофрениянын, психопатиянын, маниядепрессиялык психоздун, талманын, 
шизофрениянын пайда болушунда бул факторлордун. мааниси чоң. Бирок кээ бир 
учурларда П. о-дын пайда болушу жана өнүгүшү тышкы жагымсыз факторлор 
(жугуштуу оорулар, травма, уулануу, психикага доо келтирген кырдаалдар) менен 
тукум куучулуктун айкалышынан да болот. Кош бойлуу аялдын ооруга 
чалдыгуусунан жана травмадан курсактагы баланын жабыркашы баланын 
психикасынын бузулуусунун себеби болушу мүмкүн. Ошондой эле ата-эненин 
аракечтиги, мас кезде (жубайлардын биринин эле) бойго бүтүү же боюнда бар 
кезде ичкилик ичүү тукумга терс таасир тийгизери белгилүү. Уулануу, баштын 
травмасы, ички органдардын оорулары, жугуштуу оорулар көпчүлүк учурда П. о-
ды пайда кылат. Аракечтик жана баңгилик П. о-дын бирден бир себеби болуп 
саналат, ал эми психозду пайда кылган жугуштуу ооруларга энцефалиттер 
(мээнин сезгениши), мээ котон жарасы, бруцеллёз, таксоплазмоз, баш келте, 
грипптин айрым түрлөрү кирет. П. о-дын пайда болушунда ага себеп болгон 
факторлорго адамдын жеке өзгөчөлүктөрүнүн кошулуп кетиши белгилүү мааниге 
ээ. Мисалы, котон жарадан жапа чеккен адамдардын бардыгында эле котон жара 
психозу өнүкпөйт жана мээ кан тамырлары атеросклерозго чалдыккандардын 
айрымдарында гана кем акылдык же галлюцинациялык жөөлүмө психоз пайда 
болот. П. о-дын өнүгүшүндө адамдын жынысы, жашы белгилүү мааниге ээ. 
Мисалы, аялдар эркектерге караганда психикалык дарттан көбүрөөк жапа чегет. 
Эркектерде травмалык жана алкоголдук психоздор, ал эми аялдарда — мания-
депрессиялык психоз жана карылык психоздор, депрессиялар көп учурайт. Бул 
кыязы, жыныстын биологиялык касиеттерине гана эмес, ошондой эле социалдык 
факторлорго да байланыштуу болот. Эркектер ичкиликти көбүрөөк иче 
тургандыгы, ошол себептүү алардын арасында алкоголдук психоздор көп 
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байкалары табигый нерсе. Травмадан болгон психоздор эркектерде социалдык 
шарттардан улам келип чыгары талашсыз. Айрым оорулар, мисалы, шизофрения 
20 жаштан 31 жашка чейинки куракта көп учурап, улгайган сайын кескин азаят. 
Оорунун чыгышына себеп болгон фактор канчалык көп болсо П. о-дын формасы 
менен түрү да ошончо көп кезигет. Алардын айрымдары: уулануудан, жугуштуу 
оорудан травмадан болгон психоздор капысынан кармайт да, өтмө мүнөзгө ээ 
болот. Айрымдары билинбей башталып, өнөкөткө өтөт да, оор психикалык 
бузулууга дуушарлантат (шизофрениянын айрым формалары, карылык жана кан 
тамыр психоздору). Кээси бала кезинде эле байкалат, ал акырындан билинбей 
өтөт, мындан пайда болгон оору (олигофрения) айыкпайт жана өзгөрүүсүз калат. 
Бир катар П. О. капысынан же кез-кезде кармайт, андай оорулар таза айыгып 
кетет. Ошентип П. о-дын акыры жаман бүтөт деген пикирге келүүгө негиз жок. 
Бул оорулар диагнозу жана прогнозу боюнча бирдей эмес; кээси жеңил өтөт, 
инвалиддикке жеткирбейт, айрымдары анча жеңил болбогону менен дарылоо өз 
учурунда башталса толук же жарым-жартылай сакайып кетүүгө мүмкүн. П. о-дан 
уялып, жаман көрүнүш катары кысынууга жол бербөө керек. Дал ушундай 
жаңылыш түшүнүктүн кесепетинен психикалык оорулуулар кырсыкка учурайт, 
ошондой эле оору өтүшүп, дарылоого кыйынчылыкты туудурат. П. о-дын 
белгилерине көбүнчө галлюцинациялар, жөөлүү, жадатма абал, аффект, аң-сезим- 
дин, эске тутуунун бузулушу, кем акылдык кирет. 
ПСИХОГИГИЕНА — медицинанын киши психикасына айлана-чөйрөнүн тийгизген 
таасирин изилдөөчү, психиканы сактоо жана чындоо, психикалык оорулардын 
алдын алуу чараларын иштеп чыгаруучу бөлүмү. П-нын негизги милдети — 
адамдын нерв системасынын иштешине зарыл шарттарды түзүү, турмуш жана 
эмгек шарттарын жакшыртуу, ошондой эле айлана-чөйрөнүн адамдын аң-
сезимине терс таасир этүүчү факторлоруна туруктуулукту жогорулатуу менен 
адамдын психикалык саламаттыгын сактоо жана алдын алуу. Ал психиканы 
чыңдоонун шартын изилдейт, психиканы сактоочу жүрүм-турум эрежелерин 
иштеп чыгат. Психиканын чың болушу — маанайды бир калыпта сактоо менен 
өзүн кармай билүү, түрдүү кыйын абалга туруштук берип, аны жеңип чыгуу, 
көңүлдөгү кыжаалаттыкты тез арада жөнгө салуу. Психиканын бузулушун 
психикалык оорулар менен чаташтырууга болбойт. Мындай бузулуулар адатта 
убактылуу болуп, өтүп кетет жана дени сак адамдарда байкалат. 
Турмуш шартынын дайыма өзгөрүп турушу, айрыкча 20-кылымдагы техникалык 
революция адамга өтө чоң таасир тийгизүүдө. Адам катуу ызы-чуудан туталанып, 
уйкусу бузулушу мүмкүн. Ошондуктан мамлекет жана коомчулук көчөдөгү, 
иштеги, үйдөгү ызы-чууга каршы күрөшүүгө тийиш. Телекөрсөтүүлөрдү узак 
карап отуруу, чоң ылдамдык менен жол жүрүү да адамды чарчатат. Мындай 
чарчап-чаалыгуудан арылуу үчүн кызматтан тышкары убакытты мүмкүн 
болушунча тынчтыкта өткөрүүгө аракеттенүү зарыл: кечкисин паркта сейилдеп, 
телекөрсөтүү, радио берүүлөрдү угуп-көрүүнү азайтуу, дем алыш күндөрдө 
табиятта эс алуу (к. Эс алуу) максатка ылайык. Адамдардын бир-бири менен 
карым-катышындагы оор психикалык реакциялар П-нын олуттуу маселелеринен 
болуп саналат. Тескери эмоциялар үйдө да, иште да пайда болушу ыктымал. 
Айланадагы адамдын жүрүм-туруму, маанайы да психикага чоң таасир этет 
(жайдары адам маанайды көтөрөт; түнт, каардуу адам — көңүлдү чөктүрөт). Бир 
гана жаман сөз, акыйкатсыздык терс эмоцияны туудурат. Үй-бүлөдөгү чыр-
чатактар да психиканы бузат. Бири-бирин сыйлабоо, түшүнбөөчүлүк, аракечтик 
ынтымакты кетирип, мындан айрыкча балдар жапа чегишет. Мындай үй-бүлөдөн 
психикалык оорулуу балдар көп төрөлөт. 
Психикалык функцияны тарбиялоо, инсандын ар тараптан өнүгүшү бала кезинен 
башталат. Боорукердик, сезим- талдык, адамгерчилик, оорулууга жана алсыз 
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адамга жардам берүүгө умтулуу, бирөөлөрдүн жакшылыгын унутпоо, жөнөкөйлүк 
— бул эмоциялык да, адептик да тарбиянын натыйжасы. Чыдамкайлык, 
сабырдуулук, тартиптүүлүк, өз жүрүм-турумуна баа бере билүү, алдыга койгон 
максатына умтулуу — бул эрктүүлүккө жана адепке тарбиялоодон келип чыгат. 
Акыл-эсин өстүрүүдө, аны машыктырууга да жогорку интеллект жана эрктүүлүк 
зарыл. Бала чоңойгон сайын ага айланасын- дагы чоңдор азыраак көңүл буруп, 
түздөн-түз буйрук берүү азаят. Бул кезде адам өзүн-өзү тарбиялоого өтөт, анын 
ийгилиги адамдын мүнөзүнүн негизи болуп калат. Туура тарбия алган адам терс 
эмоцияларын жашырууга аракет кылат. Өзүмчүлдүк, ач көздүк, дүнүйө кордук, 
мансапкордук ага жат, алар камкор, боорукер келишет. Өз мүмкүнчүлүгүн жана 
жүрүм-турумун туура баалай билген адам негизсиз, майда кайгы- кападан, 
кыжаалаттыктан алыс болот. Эмгекти сүйүү, ак ниеттүүлүк жана 
тырышчаактыктан адам өз максатына же- тип, канааттануу табат. Кайраттуулук, 
сабырдуулук, өзүн-өзү кармай билүү адамга жашоодо кездешүүчү ар кандай 
кыйынчылыкты жеңүүгө көмөктөшөт. Өзүн-өзү сыйлаган ар бир адам чыр- 
чатактан алыс болуп, алыс басууга аракет кылат. Бул сапаттардын бардыгы 
адамдын ажарын ачып, коомго керек- түү, эл арасында кадыр-барктуу даражага 
жеткирет. 
П. никенин гигиенасына жана жыныс- тык тарбияга да түздөн-түз байланышат. 
Бактылуу нике, бири-бирин жактырып баш кошуу, сыйлашуу П-нын негизги 
бөлүктөрүнөн болуп саналат. 
П. нормаларын сактай билүү — психикалык гана эмес, адамдын бүтүндөй 
саламаттыгын сактоого зарыл шарт. Ал психиканын бузулушунан (невроздор), 
чарчап-чаалыгуудан, эрте картаюудан сактайт. Эгер адамдын мээси күч кел- 
тирүүчү жана уулантуучу таасирлерге дуушар болсо П. жөнүндө сөз кылуунун да 
кереги жок. Алкоголго берилүү, психиканы жөнгө салуучу каражаттарды баш 
аламан ичүү уйкуну бузуп, иштөө жөндөмдүүлүгүн төмөндөтөт. 
П-да акыл эмгегинин П-сы маанилүү орунда; ал акыл эмгегинин гигиенасы жана 
окутуу П-сы болуп бөлүнөт. Окутуу П-сы психикалык жана кара күч эмгегинин 
гармониялык айкалышынын үлгүсү болуп саналат. Окутуу процессиндеги ашкере 
кыйынчылык психикага терс таасир этет, андан адамдын интеллектине, эркине, 
эмоциясына, ошондой эле көрүү жана угуу органдарына күч келет. Дайыма 
олтуруп иштөөдөн айрым булчуңдар гана кыймылдап, башка органдар тынч 
абалда болот. Мында денеде кычкылтектин жетишсиздиги келип чыгат. 
Ошондуктан окутуу акырындап көнүктүрүү жолу менен жүргүзүлүүгө тийиш. 
Бала канчалык жаш болсо анын көңүл буруусу ошончолук начар болот. Бала көп 
кыймылдайт, дайыма бир нерсеге алагды болуп турат. Мугалим менен ата- эне 
баланын бул өзгөчөлүгүн эске алып, ага мезгили менен ойноп алууга мүмкүн- дүк 
берүүсү зарыл. 
Өзүн мажбурлап иштөөдөн адам чарчап, психикасы бузулат. Эгер адам өз 
мүмкүнчүлүгүнөн ашык иш аткарса, эгер бала ата-эненин оор талаптарына 
дуушар болсо, ал жакшы натыйжа бербейт. Анда адамда өз күчүнө ишенбөөчүлүк, 
үрөйү учуу, сабырсыздык пайда болот, кежирлик, ичи тардык, ачуулуу мүнөз 
калыптанат. Мындай адамдар өз максатына жетүү үчүн ар кандай жүзү каралыкка 
барышат. Эгер адамдын психикалык нормасын сактоо менен окутса же иштетсе, 
ал ден соолугу чың, ак ниет, чынчыл бойдон калмак. 
Адам эс алуу мезгилинде күнүмдүк иштерден бошоп, күчүн калыбына келтириш 
керек. Албетте ар кимдин иши ар түрдүү болгондуктан эс алуу адамдын өз 
кызыкчылыгын гана эмес, врачтын кеңешин да эске алуу менен уюштурулууга 
тийиш. Ошентсе да айрым жалпы сунуштарды берүүгө болот. Шаардыктар 
шаардын сыртына чыгып, мүмкүн болушунча тынчтыкта эс алганы пайдалуу, 
бирок кыймыл сөзсүз керек. Айрым адамдар «эркин» эс алууну ашыкча көңүл 
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ачуу деп түшүнүшөт. Мындай көңүл ачуу ичкилик менен кош- толуп, андан ден 
соолук албетте бузулат. Ошондуктан өмүр бою, зарыл учурларда врачтын 
кеңешин эске алып П. эрежелерин дайыма, акыл-эстүүлүк менен так сактоо 
адамдын психикасынын жакшы сакталышына шарт түзөт.  
ПСИХОЗДОР, к. Психикалык оорулар.  
ПСИХОПАТИЯ — патологиялык абал, ички (тукум куугуч, ички органдардын 
оорусу) жана тышкы (туура эмес тарбия, жаман чөйрө) себептердин таасиринен 
адамдын чектен чыккан терс мүнөзү. П. менен кадимки мүнөздүн ортосунда 
белгилүү чек жок. Ал акырындык менен калыптанып, мүнөзгө айланат. Мындай 
адамдар тээжик, кыйкымчыл, сабыры жок, чыдамсыз, адепсиз, ачуулуу болушат. 
П. шартка жараша өзгөрүп турат, жакшы шартта адам тынчтанып, кадимки 
абалда болот. Ал эми жаман шартка туш болсо же ооруп калса адамдын терс 
кыялы психикалык оорулуу абалга (психогендик абал) чейин жетет. Кадыресе 
адам эч ачууланбай турган окуя П-ларда туталантат, психикасы бузулат. Мындай 
терс кыялдуу адамдар чөйрөгө оңой менен көнүшө албайт, өзүн жана айлана-
чөйрөсүндөгү адамдарды да азап чектирет. П-нын ар кандай түрлөрү бар: кээде 
жинденип, туталанып, урушчаак, адамдар менен мамилеси өтө начар болот. 
Башка түрүндө өзүн мыкты сезип, өзгөлөрдөн кыйкым издеп, шектенет, арызчыл 
болушат. Айрым түрлөрүндө көңүлү дайым көтөрүңкү болуп, баштаган иштин 
аягына чыкпайт, көңүлү алагдыланып, жеңил ойлуу келишет. Алар шашма, 
сүйлөөк болушат, кишилер менен бат ымалашат, көп убада беришет, бирок 
аткарбайт. Депрессиялык түрүндө дайыма көңүлү чөгүп, капалуу, унчукпай жүрөт. 
Эч нерсеге канааттанбай, нааразы болушат. Астениялыкта уяң, жүүнү бош, 
коркок, териси тар, таарынчаак болушат. Өзүнө-өзү ишенбей, өз кылык-
жоруктарын кайта-кайта талдап асанкайгыланаберишет. Истериялыкта жүрүш-
турушу жасалма, жеңил ойлуу, оомо, бала кыял болот. Өзүн көрсөтүү үчүн калп 
айтууга, мактанып, жаман жоруктарга барышат. Алар туруксуз болушат, күлүп 
жатып ыйлап жибериши мүмкүн (истериялык талма), кекечтенет, калтырайт (к. 
Истерия). Психоастенияда адам өтүмсүз, чечкинсиз, өз күчүнө ишенбей 
шекшинип, көз карашы тар, тайкы болушат (к. Психоастения). П-ны бул түрлөрү 
менен эле чектөөгө болбойт. Ал башкача мүнөздө өтүшү ыктымал. П-ны мээ 
органдары жабыркагандан айырмалоо зарыл. П-нын эң негизги белгиси — 
адамдын кулк-мүнөзүнүн өзгөрүнгү. П-нын даражасы анын башталгандан берки 
мөөнөтүнө жараша болот. П-ны жакшы тарбиянын таасири менен жеңилдетүүгө 
болот, кээде дарыларды колдонууга туура келет. Бирок бул ыкмалар адистин 
көрсөтмөсү менен гана иштелүүгө тийиш, туш келди дарылоо П-ны күчөтүп, 
психикалык ооруга айландырат. 
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ — медицинанын ички оорулар бөлүмү; өпкө, дем алуу 
органдарынын ооруларын изилдейт жана аларга диагноз коюу, дарылоо, алдын 
алуу методдорун иштеп чыгат.  
ПУЛЬПИТ — тиш көңдөйүн толтуруп туруучу ткандын (пульпанын) сезгениши; 
көбүнчө тиштин чиришинде (кариес) микробдун пайда болушунан болот. Андан 
тышкары түрдүү кырсыктар — тиштин сынышы, тишти азыктандыруучу кан 
тамырлардын жабыркашы жана башкалар себеп болот. П. демейде катуу ооруп 
башталат. Көбүнчө кечинде жана түнкүсүн какшатып ооруп, желкеге, кулакка, 
чыкыйга, коңшу тиштерге берилет. Пульпанын сезгенишинен тиштин катуу 
тканы шишип, андагы нервдерди кыскандыктан чыдатпай катуу ооруйт. 
Сезгенүүнүн кесепетинен пульпа жансызданып, оору басаңдайт. Эгер аны 
дарылабаса белгилүү убакыттан кийин микробдор пульпадан канал аркылуу 
чыгып, тиштин айланасындагы ткандарды сезгентип, периодонтит пайда болот. 
Дарылоону врач-стоматолог жүргүзөт. Сезгенген пульпаны алып, тиш көңдөйүн 
тазалап, пломба коёт. Кээде сезгенген пульпаны жансыздандыруу үчүн мышьяк 
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пастасы коюлат. Аны врач белгилеген мөөнөттөн ашык кармоого болбойт. 
Ошондуктан врачтын көрсөткөн убактысында келип, андан ары дарылатуу зарыл. 
Эгер тиш түнкүсүн же жолдо катуу ооруп башталып, врачка ошол замат 
кайрылууга мүмкүн болбогон учурда анальгин ичип же амидопириндин 2%түү 
жылуу эритмесин чириген тиштен тешигине тамызуу сунуш кылынат. Бул 
чаралар убактылуу гана жардам берет. Ошондуктан оору басаңдаса деле врачка 
тез кайрылуу керек. 
П-тин алдын алууда чириген тишти өз убагында дарылоо зарыл. Ал үчүн жылына 
экиден кем эмес стоматолог врачка кайрылып, тиштерди текшертип туруу 
максатка ылайык.  
ПУЛЬС — жүрөктүн жыйрылуусунун натыйжасында кан тамырларга кан 
түртүлүп чыкканда пайда болгон кан тамырлардын капталынын термелүүсү. 
П-тун артериялык, веналык жана капиллярдык түрлөрү белгилүү. Оорулууну 
изилдөөдө артериялык П-тун мааниси чоң. Анын жардамы менен жүрөктүн гана 
эмес, башка органдар жана системалардын ооруларын аныктоого болот. 
Артериялык П-ту билек артериясын кармап изилдейт. Дени соо чоң кишилердин 
П-унун ылдамдыгы 1 минутада 60—80ге барабар. Балдардыкы чоңдорго 
караганда, аялдардын П-су эркектердикине караганда ылдамыраак кагат. 
Жүрөктүн кагуу ылдамдыгы 1 минутада 90дон ашса — тахикардия; 6Отан төмөн 
болсо брадикардия деп аталат. Нормада тахикардия кара жумуш иштегенде, 
түрдүү эмоцияларда болот. Патологиялык тахикардия жүрөк ооруларында, эт 
ысыганда, кээ бир ууланууда жана башкалар байкалат. Жай соккон П. машыккан 
спортсмендерде кезигет. Нормадагы П. ыргактуу болуп, кан жүгүрүү 
толкундарынын таралышы бирдей убакыттан кийин кайталанып турат. П. 
толкундарынын убакыт аралыгы тең болбосо аритмияга алып келет. (к. Жүрөк-
кан тамыр системасы, оорулары). П-тун толуктугу систола учурунда жүрөктөн 
келген кандын көлөмүнө, денедеги кандын жалпы көлөмүнө жана анын 
органдарга бөлүштүрүлүшүнө жараша болот. 
Веналык П. — жүрөккө жакын жайгашкан кан тамырлардын капталдарынын 
термелүүсү. 
Капиллярдык П-ту дени сак адамдарда тырмактын учун бир аз кыса басканда 
анын бир агарып, бир кызарышынан баамдайт.  
ПУНКЦИЯ — ооруну дарылоо жана диагнозун коюу максатында денедеги 
кандайдыр бир көңдөйдүн капталын (мисалы, плевралык), муунду, кан тамырды, 
органды көңдөй ийне менен саюу. 
Диагностикалык П. көңдөйдүн ичиндегисин, оорулуу органдан алынган клетканы 
изилдөөдө, ооруну аныктоодо, түрдүү контрасттуу заттарды көңдөйгө жиберип 
рентгендик изилдөө жүргүзүүдө колдонулат. 
Дарылоочу П-да ириң, кан толуп кеткен көңдөйлөр тазаланат жана түрдүү дары 
каражаттары куюлат. Ал венадан диагноз коюу үчүн кан алууда же дары куюуда; 
плевритте аба же газ киргизүү; курсакка толгон сууну, муунга чогулган кан, 
ириңди чыгарууда; жүлүн суюктугун алуу (менингитте) жана сеп алдыруучу 
каражаттарды куюу максатында колдонулат. 
 

Р 
РАДИОБИОЛОГИЯ — иондоштуруучу нурлардын тирүү организмге жана 
бүтүндөй биосферага тийгизген таасирин изилдөөчү илим. Нурлар организмге 
таасир эткенде ткань заттары аларды өзүнө сиңирип, натыйжада организмдеги 
суу жана башкалар бирикмелердин молекулалары иондорго, башкача айтканда ар 
башка заряддагы бөлүкчөлөргө жана активдүү (зарядсыз) бош радикалдарга 
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ажырайт. Натыйжада зат алмашуу бузулуп, уулуу заттар пайда болот да, ткандар 
жабыркайт, кээде өлөт. Нурдун таасирине жооп кайтарууда көпчүлүк ткандар 
жана органдар катышып, алардын түзүлүшү, функциясы өзгөрүлүп, организмдин 
тиричилик аракети бузулат. Иондоштуруучу нурдун таасиринен организмде 
болуучу өзгөрүүлөр нурдун дозасына, түрүнө (рентген, альфа-, бета-, гамма 
нурлары ар кандай биологиялык таасир берет), организмге таасир этүү 
жолдоруна (дем алуу, тамак сиңирүү жолдору, тери) жана башкага жараша болот. 
Организмде жыныс жана кан пайда кылуу клеткалары, ичке ичегинин эпителий 
клеткалары, эмбриондук жана жаш клеткалар, ошондой эле калыптанып жаткан 
мезгилдеги органдар иондоштуруучу нурларды өтө сезгич келет. Кишинин 
организмине иондоштуруучу нурлардын тийгизген таасири жана орган менен 
ткандагы өзгөрүүлөрдү медициналык радиология изилдейт. Нур менен иштөөчү 
персоналга уруксат этилген өлчөмүн аныктоодо, ошондой эле атом 
станцияларында коргонуу чараларын уюштурууда, нурларды медициналык 
максатта пайдалануучу мекемелерде, түрдүү ооруларды дарылоодо нурдун 
дозасын жана анын ыкмаларын белгилөөдө Р-нын маалыматтары колдонулат. Р. 
радиоактивдүү изотоптор менен иштегенде коопсуздук техникасынын 
эрежелерин иштеп чыгат.  
РАДИОИЗОТОП ДИАГНОСТИКАСЫ— радиоактивдүү изотоптордун жана алар 
менен белгиленген бирикмелердин жардамы менен ооруну табуу максатында 
кишинин орган жана системаларын изилдөөчү радиологиянын бөлүгү. Р. д. 
организмге киргизилген радиоактивдүү изотоптордун бир жерден экинчисине 
жылып жүрүшүн, айрым ткандарда топтолушун, организмден бөлүнүп чыгышын 
изилдейт. 
Кээ бир химиялык элементтердин радиоактивдүү изотоптору иондоштуруучу 
нурлардын булагы, алардын организмде кандай жайгашкандыгы атайын 
аппараттардын жардамы менен так жана анык эсептелип чыгарылат. 
Радиометриялык ыкмалардын жардамы менен радиоактивдүү изотопторду 
изилдеген организм үчүн зыянсыз абдан аз өлчөмүн байкап изилдейт. Р. д-нда 
организм үчүн нурдун өлчөмү аз, кыска мөөнөт туруктуу жана организм- ден тез 
бөлүнүп туруучу радиоактивдүү изотоптор пайдаланылат. 
Р. д-нын ыкмалары абдан көп. Алардын ичинен лабораториялык жана 
клиникалык радиометрия, клиникалык радиография, сканерлөө жана башка 
белгилүү. Радиометрия ыкмасы менен кандын плазмасынын жана 
эритроциттердин көлөмүн так изилдесе болот. Зааранын радиометриясы боюнча 
бөйрөктүн иштешин, заңды радиометрия менен изилдегенде майлардын ичеги-
карында сиңирилиши жөнүндө маалымат алынат. 
Клиникалык радиографиянын жардамы менен изотоптун ар кайсы органдар 
аркылуу жүрүү ылдамдыгын өлчөйт, ал органдардын физиологиялык 
активдүүлүгүн билүүгө жардам берет. 
Сканерлөө — Р. д-нын кеңири таралган ыкмасы. Анда тигил же бул орган же 
тканда (боор, бөйрөк, өпкө, калкан бези жана башка) белгилүү радиоактивдүү 
препараттардын топтолушу атайын радио-диагностикалык аппараттардын 
(сканер) жардамы менен график түрүндө жазылат. Ички органдарды радио- 
изотоптук сканерлөө организмде органдын жайгашканын, анын формасын, 
өлчөмүн, патологиялык өзгөрүүлөрүн билүүгө мүмкүндүк берет. 
Р. д-нын ыкмаларынын өзгөчөлүктөрү — оорутпайт, оорулууга коркунучу жок 
жана натыйжалары абдан так.  
РАК, к. Шишиктер. 
РЕАБИЛИТАЦИЯ (калыбына келтирүү) м е д и ц и н а д а  —  оорунун, 
майыптыктын натыйжасында дене жана психикалык жактан начарлагандардын 
ден соолугун, эмгекке жарамдуулугун калыбына келтирүүгө багытталган 
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медициналык, психологиялык, эмгектик, кесиптик, социалдык чаралар 
комплекси. Калыбына келтирип дарылоого катуу дарт (миокарддын инфаркты, 
мээге кан куюлуу, жүлүндүн жабыркашы, омуртканын жана муундардын 
оорулары жана башка) менен ооруп айыккандар мажбур болушат. Ошондой эле 
тубаса же кийин пайда болгон бут жана колдун функциясы бузулган, көзү начар 
көргөн жана начар уккандар, сүйлөө кемтиги (кекеч, чулдур) барлар, борбордук 
нерв системасы катуу бузулгандар, психикалык оорулуулар, жүрөгүнө жана ички 
органдарына оор операция болгондор, узак жана тез-тез оорудан эмгекке 
жарамдуулугун жоготкон адамдар, инвалиддер калыбына келтирүүчү дарылоого 
муктаж. Медициналык калыбына келтирүү дененин бузулган же жоголгон 
кызматын жакшыртууга, дарттын өнүгүшүн акырындатып, толук же бир аз 
калыбына келтирүүгө багытталган. Медицинада калыбына келтирүү чаралары 
оорулууну адеп дарылай баштагандан эле ооруканада башталат. Себеби дарылоо 
ар дайым ден соолуктун мурдагы калыбына жана эмгекке кайтып келишине 
багытталган. Кийинки жылдары өлкөбүздө көпчүлүк ооруканаларда жана илим 
изилдөө институттарында калыбына келтирүү бөлүмдөрү же атайын көп орундуу 
ооруканалар ачылып жатат. Туруктуу жана үзгүлтүксүз жүргүзүлгөн калыбына 
келтирүү чаралары инвалиддикти азайтат жана ага жумшалган материалдык 
чыгымды төмөндөтөт. 
РЕАНИМАТОЛОГИЯ — клиникалык медицинанын киши организминин 
функцияларынын өтө начарлашын жана аны калыбына келтирүү закон ченемин 
изилдөөчү жана реанимация менен интенсивдүү терапия методдорун иштеп 
чыгуучу бөлүгү. Өлүп бараткан адамды тирилтүү максатында кан куюу, кан алуу, 
жүрөктүн тушун укалоо байыртан эле колдонулган. Р. өлүмдүн алдын алуу 
ыкмаларын изилдейт. Мында активдүү, кээде узакка созулган интенсивдүү 
дарылоо, ал тургай өтө начарлаган негизги функцияларды алмаштырууга туура 
келет. Р-да клиникалык өлүм жана өмүр менен өлүмдүн ортосундагы абал 
жөнүндөгү түшүнүк негизги орунду ээлейт. Р. иштеп чыгарган ыкмаларды 
практикада колдонуу реанимация деп аталат. Ири ооруканаларда клиникалык 
өлүмгө учураган же кризис абалындагы оорулууну дарылоо үчүн атайын 
реанимация жана интенсивдүү терапия бөлүмдөрү уюшулган. К. Жасалма дем 
алдыруу, Жүрөк массажы, Реанимация. 
РЕАНИМАЦИЯ (организмди тирилтүү) — өлүп бараткан адамды (организмди) 
тирилтүү үчүн жүргүзүлгөн комплекстүү чаралар. Ал чараларга жасалма дем 
алдыруу, мээнин кан айлануусун калыбына келтирүү, жүрөктүн фибрилляциясын 
токтотуу, ошондой эле дары менен дарылоо кирет. Р.— организмдеги жашоонун 
негизги функцияларын убактылуу калыбына келтирүү гана эмес, организм өзүн 
өзү толук башкарууга жеткенге чейин жасалма тейлеп башкаруу. Р. жүрөк 
күтүлбөгөн жерден токтоп калганда (мисалы, операция учурунда жүрөк реф- 
лектордук токтоп калганда, электр тогу таасир эткенде) жана аба жетпей 
калганда (муунтуудан, кекиртекке бир нерсе туруп калганда, былжыр же 
кусундунун бүдүрү менен какаганда, чагылган тийгенде же ток урганда, 
ууланганда жана башка), кан көп кеткенде, сууга чөккөндө, күйүктө жана башка 
учурда жүргүзүлөт. Кырсыкка учураганда же ооруганда киши дароо өлүмгө 
учурабайт. Ага чейин агония жана клиникалык өлүм абалында болот. Агония 
учурунда аң-сезим караңгылап, жүрөк иши өтө бузулуп жана артерия басымы 
төмөн түшүп кетет (к. Кан басымы), тамырдын согушу билинбейт, тери бозоруп 
муздайт. Агониядан кийин клиникалык өлүм болот. Бул учурда тиричилик 
белгилери (жүрөктүн согушу жана дем алуу) байкалбайт, бирок биологиялык 
өлүмгө мүнөздүү организмде кайталангыс өзгөрүүлөр боло элек болот. 
Клиникалык өлүм 3—8 минутага созулат. Ушул убакытта организмди тирилтүүгө 
аракет жасоо зарыл. Р-нын негизги методдору жасалма дем алдыруу жана жүрөк 
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массажы болуп эсептелет. Жүрөккө кыйыр массаждын таасирдүүлүгү кол күчүнө 
байланыштуу. Алаканды оорулуунун төш сөөгүнүн ылдыйкы жарымына коюп, 
аны омуртка түркүгүн көздөй 4—6 смден кем эмес ылдый-өйдө ныгырганда гана 
жүрөк карынчаларындагы канды жүрөк толтосуна, күрөө тамырларга айдоого 
шарт түзүлөт. 

 
www.bizdin.kg

601



 

  
Кыргызстан акушерлик жана педиатрия илим 
изилдөө институтунун реанимация бөлүмү. 
 
Жүрөктү электр тогу менен дефибрилляция тез аранын ичинде (20—30 сек) 
жасалуусу тийиш. Оорулуу тириле баштаганда күрөө тамыр сого баштайт, карек 
кичирейип, өз алдынча дем алуу пайда болот. 
Р-нын андан аркы этабы оорукана шартында жүргүзүлөт. Азыркы Р. бөлүмдөрү 
атайын байкоочу системалар менен камсыз кылынган.  
РЕВМОКАРДИТ — ревматизмден жүрөктүн сезгенип жабыркашы. Мында 
жүрөктүн ички (эндокардит), булчуң (миокардит) жана сырткы (перикардит) 
катмарлары сезгенет. Р-те туташтырма ткандар сезгенип, экссудаттык (суу толуу) 
көрүнүштөр байкалат. Ал организмде көбүнчө бадам сымал безде стрептококк 
инфекциясынын (көбүнчө ангина) таасиринен организмдин өтө сезгичтигинин 
(к. Аллергия) натыйжасында пайда болот. Р-тин белгилери: дем кыстыгуу, эт ысуу, 
жүрөктүн тез кагуусу, жүрөк туштун оорусу жана башкалар Ал күчөп кеткенде 
жүрөк клапандарынын кемтиги, жүрөк булчуңдарынын склерозу (катуулануу) 
пайда болот. Р-ти айыктырууда кызыл жүгүрүктү дарылоо жүргүзүлөт (к. 
Ревматизм). 
Анын алдын алууда организмди чыңдоо жана инфекциянын өнөкөт топтолгон 
жерин дарылоо талап кылынат.  
РЕВМАТИЗМ (кызыл жүгүрүк) — туташтырма ткандын, айрыкча жүрөк, муун, 
ошондой эле башка органдардын сезгениши менен мүнөздөлгөн инфекция 
аллергиялык оору. Көбүнчө балдар (7 — 15 жашка чейинки) ооруйт. 5 жашка 
чейинки балдарда жана улгайгандарда сейрек учурайт. 
Р-дин пайда болушунда кайталап кармаган стрептококк пайда кылуучу оору 
(ангина) жана стрептококкту өтө сезгичтик (к. Аллергия) негизги ролду ойнойт. 
Оорунун күчөшүндө жана өтүшүндө бул факторлордон башка организмдин иммун 
системасынын бузулушу да чоң мааниге ээ. Ангина менен көп ооругандар Р-ге тез 
чалдыгары белгилүү. Сыз, ным жана суук өтүү түрткү бергендиктен Р. жылдын 
суук мезгилинде көп жолугат. Ал башталганда катуу кармайт: ангина менен ооруп 
айыккандан кийин 10—14 күн өткөндө дене кайра ысып, чыканак, кырк муун, 
тизе, кызыл ашык ооруйт, кызарат жана шишийт (Р. полиартрити). 
Р. полиартритинде анын белгилери көпкө сакталбайт, тез аранын ичинде бир 
муундан экинчисине өтүп (жүгүрүп) турат жана бул белгилер 10—12 күндө 
таптакыр жок болуп, муундун функциясы өз калыбына келет. Бирок бул 
айыккансып калган абал жүрөктү (булчуң жана сырткы катмарын, клапандарын) 
бузат. Оорунун бул түрү ревмокардит деп аталат. Ревмокардитте төмөнкү 
белгилер байкалат: оорулуунун алы кетип, энтигет, жүрөктүн тушу ооруп, 
лакылдап согот. Андан ары оору күчөп отуруп жүрөк кемтигине келиши мүмкүн. 
Р. нерв системасын да бузушу мүмкүн (нейроревматизм). Бул учурда балдардын 
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маанайы өзгөрүп, туталанат, унутчаак болуп, уйкусу бузулат. Балдардын окуусу 
начарлайт, колу, буту шалактап, кыймылы бузулат жана булчуңу бошойт (к. 
Хорея). Р. жогоруда айтылгандардан башка органдарга да (өпкө, боор, бөйрөк ж. 
6.) таасир тийгизет. Бирок бардык эле муундун шишиши жана кызарышы Рдин, 
ал эми бардык эле жүрөктүн лакылдап согушу, жүрөк туштагы жагымсыз сезим 
ревмокардиттин белгиси болбойт. Ошондуктан врачтын текшерүүсү гана 
диагнозду тактайт. Врачка өз убагында кайрылып, диагнозун эрте тактоо 
натыйжалуу дарылоого жардам берет. Р-ди дарылоону врач жүргүзөт. Оору катуу 
кармап турганда оорулууну сөзсүз ооруканага жаткыруу зарыл. Ооруканада Р-ге 
дарылоонун ылайыктуу ыкмаларын колдонуудан башка, оору адам врачтын 
айткан режимин толугу менен аткарышы маанилүү болуп эсептелет. Оору күчөп 
турганда 2—3 жумага же андан көп убакыт төшөктө жатуу керек. 
Ооруканадан чыккандан кийин кардиологиялык санаторийлерде, андан кийин 
поликлиника шартында дарылана берет. Оорулуу ооруканада жатканда эле 
айыктыруучу физкультура көнүгүүлөрүн жасай баштап, аны дарылоонун 
кийинки этаптарында улантат. Мындай оорулуунун тамагы витаминге, айрыкча С 
витаминине бай болушу керек; туз жана углеводдун өлчөмү чектелет. Ошондой 
эле оорулуу диспансерлик каттоодо болуп, оорунун кабылдап кетишине каршы 
алдын алуу чаралары жүргүзүлөт. Мындан тышкары диспансерлерде аба жана суу 
менен дарылоо жолдору колдонулат. 
Р-ди алдын алууда организмди чыңдоо, физкультура, спорт жана санитария-
гигиеналык чаралар колдонулат. Ангина менен ооругандарды өз убагында 
аныктап, аны натыйжалуу дарылоо маанилүү. Р. менен ооруган кишилер, балдар 
дайыма врачка көрүнүп, жыл бою же мезгил мезгили менен атайын дарыларды 
колдонуп туруулары зарыл. 
РЕЗЕКЦИЯ — жабыркаган органды кесүү операциясы. Органдын четки бөлүгүн 
кесип алууну — ампутация, ал эми органды толук кесип таштоо экстрпация деп 
аталат. Р. хирургияда карындын рак же жара оорусунда, андан кан токтобой 
акканда, ичке жана жоон ичеги травмага учураганда, ичеги өткөөлсүздүгүндө, 
шишигинде колдонулат. Ошондой эле калкан безге, өпкөгө, муундарга Р. жасалат. 
РЕЗИСТЕНТТҮҮЛҮК — организмдин оору пайда кылуучу факторлордун 
таасирине туруктуулугу. Ал организмдин жеке өөрчүшүнө жана анатомия-
физиологиялык өзгөчөлүгүнө, башкача айтканда нерв системасынын жана ички 
секреция бездеринин (гипофиз, бөйрөк үстүндөгү без, калкан сымал без) 
функциясына жана башкалар жараша болот. Р. организмдин функциялык абалына 
жана сырткы чөйрөгө ыңгайланышына байланыштуу. Кээ бир жаныбарлар чээнге 
кирүү мезгилинде микробдуу агенттердин, мисалы, селейме жана дизентерия 
токсиндерине, туберкулёз, чума, күйдүргүнүн козгогучтарына туруктуу болору 
белгилүү. Такай ачка болуу, өтө чарчоо, психикалык травма, уулануу, суукка 
урунуу жана башкалар ооруга түрткү болуучу фактор болуп эсептелйп, Р-тү 
төмөндөтөт. Азыркы мезгилде ар кандай эмдөө жүргүзүү, организмди чыңдоо, 
оору козгоочу микроорганизмдерге каршы күрөшүү жана башкалар чараларды 
корүү Р-тү жогорулатууда.  
РЕЗУС-ФАКТОР, к. Кан топтору.  
РЕИНФЕКЦИЯ — жугуштуу оорунун кайталануусу. Адам кандайдыр бир 
жугуштуу дарт менен ооруп айыккандан кийин кайра ошол эле инфекциянын 
козгогучун жугузуп алып, ошол эле оору менен ооруйт. Бардык эле жугуштуу 
оорулар кайталана бербейт. Мисалы, кызылча, суу чечек, паротит менен киши 
өзүнүн турмушунда бир гана жолу бала кезинде ооруйт. Айыккандан кийин анын 
өмүрүнүн аягына чейин туруктуу иммунитет (кабыл албоочулук) пайда болот. Ал 
эми кээ бир жугуштуу дарттар айрыкча ичеги-карын ооруларынын 
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козгогучтарынын түрлөрү көп болуп, иммунитет туруксуз келгендиктен, ал 
оорулар бир нече жолу кайталануусу мүмкүн. 
РЕКТОСКОПИЯ — ректоскоптун (оптикалык жана жарык берүүчү системалуу 
түтүк) жардамы менен көтөн чучук көңдөйүн жана анын ички бетин изилдөө 
ыкмасы. Р. оорулууга клизма жасап, ичегисин тазалагандан кийин коюлат. Р-тун 
учун вазелин менен майлап, көтөн чучукка 4—5 см киргизилет. Учундагы 
лампочка күйүп жарык кылгандыктан ичегинин ичи даана көрүнөт. Анын 
жардамы менен ичегинин сезгенүүсүн, былжыр челдеги жара жана веналардын 
кеңейишин ж.б. байкоого болот. Кээде операция (полипти алуу, биопсия жана 
башкалар) жасоодо колдонулат.  
РЕМИССИЯ — оору белгилеринин убактылуу жоголушу (толук Р.) же азайышы 
(толук эмес Р.). Р. безгек, кайталанма келте, кээ бир психикалык оорулар, өнөкөт 
дизентерия жана башкаларга мүнөздүү. Айрым учурда Р. айлап-жылдап созулат, 
кээде оору бат-бат кармайт. Толук Р-да оорунун айрым белгилери 
сакталгандыктан көпчүлүк учурда жардам берүүчү терапия сунуш кылынат. 
РЕНТГЕН-ДИАГНОСТИКА — рентген нурларынын жардамы менен кишинин 
организминдеги бузулуулар менен ооруларды табуу ыкмасы. 1895-жылы немец 
физиги В.К.Рентген мурда белгисиз болгон нурларды ачкан, анын ысмы боюнча 
ал нурлар рентген нурлары деп аталган. Рентген нурлары тунук эмес ткандар 
жана органдар аркылуу өтүп, кээ бир ткандарга сиңет жана фотоплёнкага таасир 
этет. Кээ бир ткандар контрасттуу заттарды оргнизмге киргизгенде гана 
изилденет. Медициналык практикада рентген нурлары менен изилдөө 
органдардын көлөмүн, анатомиялык өзгөрүүлөрүн билүүдө, оорунун өтүшүнө 
байкоо жүргүзүүдө керек. Р.-д-да организмди нурга чалдыгуудан сактануу 
чаралары колдонулат. Азыркы кезде Р. д. рентген аппараттары орнотулган 
атайын бөлмөлөрдө жүргүзүлөт. Саламаттык сактоо органдары тарабынан 
организмге тийүүчү рентген нурларынын уруксат этилген дозалары чектелген. 
Бирок улам-улам врачтын уруксатысыз рентген изилдөөлөрү кээде оорулууга 
зыян келтирет. 

 
Туруп турган абалда рентгеноскопия 
жасоо. 
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Жаткызып горизонталь абалда 
рентгеноскопия жасоо. 
 
Ошондуктан бардык рентгендик изилдөөлөр врач белгилеген мөөнөттөрдө гана 
жүргүзүлөт. К. Рентгеноскопия, Рентгенография, Томография.  
РЕНТГЕН-ГРАФИЯ — рентген нурларынын жардамы менен изилденүүчү орган 
же ткандын элесин рентген плёнкасына түшүрүү; рентген-диагностикасынын 
негизги ыкмасы. 
 

  
Балдарды рентгендик изилдөөдө 
колдонулуучу кыймылдатпай кармоочу 
кошумча жасалгалар. 
 
Көбүнчө сөөк-булчуң системасынын абалын изилдөөдө колдонулат. Р-да 
сөөктөрдүн контуру, структурасы, бири-бирине карата жайгашышы так көрүнөт. 
Сөөктө бузулуу процесси жүргөндө анын контуру бузулат, структурасында өтө 
тыгыз же арасында ачылган жерлер билинет. Сынык сөөк контурунун 
өзгөрүүлөрү, сынган жерлердин бири-биринен жылып кеткени боюнча 
аныкталат. Р. документ катары дарылоо мекемесинде сакталат жана кийинки же 
мурдагы изилдөөлөр менен салыштыруу үчүн керек. 
РЕНТГЕНОЛОГ — оорунун диагнозун рентген нурунун жардамы менен аныктоо 
боюнча атайын даярдыгы бар адис-врач. 
РЕНТГЕНОЛОГИЯ — радиологиянын рентген нурларын орган жана 
системалардын түзүлүшүн, функциясын, ошондой эле оорулардын алдын алуу, 
диагноз коюу максатында колдонууну изилдөөчү тармагы. Медициналык Р. 
рентген-техника, рентген-профилактика, рентген-диагностика жана рентген-
терапия болуп бөлүнөт. Р. рентген нурлары ачылгандан (1895) баштап өнүккөн. 
Азыркы Р-нын проблемалары — медициналык рентген техниканы өркүндөтүү, 
органдардын рентгенограмма жана флюорограммаларын изилдөө үчүн 
автоматташтырылган жабдууларды жасоо жана башкалар.  
РЕНТГЕН-СКОПИЯ — рентген-диагностика ыкмасынын бири. Анда изилденүүчү 
объекттин элеси флюоресценциялоочу экранга түшүрүлөт. Ал экран анча жарык 
болбойт, ошондуктан рентген бөлмөсү караңгыланып врач-рентгенологдун көзү 
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караңгыга көнгөндөн кийин гана Р.-с. жүргүзүлөт. Көкүрөк көңдөйүнүн 
органдары рентген нурларын ар кандай сиңиргендиктен, аба толгон өпкө 
экранда жарык, жүрөк, омуртка тутуму күңүрт көрүнөт. Өпкө ооруларында өпкө 
тканынын бузулушу анда оңой эле билинет.  
РЕНТГЕН-ТЕРАПИЯ — дарылоо максатта рентген нурларын колдонуунун теория 
менен практикасын камтыган нур менен дарылоонун бир бөлүгү. Рентген 
нурлары менен анча терең эмес жайгашкан шишиктерди жана кээ бир ооруларды 
дарылайт. Ал дозасына жараша ооруну басаңдатуучу, сезгенүүгө каршы, ооруну 
(шишикти) таратуучу, бузуучу таасир берет. Башты рентген нуруна кактаганда 
чач убактылуу түшкөндүктөн козу карын (грибок) ооруларын дарылоодо, 
ошондой эле колтук бези сезгенгенде (гидраденит), сыздоок, чыйкан, 
лимфаденитте жана башкалар жакшы натыйжа берет. Р. т. демейде башка 
дарылоо чаралары менен кошо жүргүзүлөт, к. Нур менен дарылоо. 
РЕСПИРАТОРЛОР — адамдын дем алуу органдарын чаңдан жана зыяндуу 
заттардан, өмүр үчүн коркунучтуу таасирлерден жекече сактанууда колдонулуучу 
түзүлүш. Согуш мезгилинде Р. дем алуу органдарын радиоактивдүү чаңдан жана 
аба аркылуу жугуучу инфекциянын козгогучтарынан сактоо үчүн пайдаланылат. 
Жөнөкөй шарттарда Р. аба өтө газдалганда же чаң басканда урунулат. Р. такыр 
өткөрбөгүч жана чыпкалагыч болуп экиге бөлүнөт. Р. абада зыяндуу кошундулар 
көп болуп, кычкылтек жетишсиз учурда жана эл чарбасынын авариялык коргоо 
жумуштарын жүргүзүүде колдонулат. Чыпкалагыч Р-дун эң жөнөкөй түрүнө чаңга 
каршы ПТМ-1 кездеме маскасы жана кебез-даки таңгыч кирет. Бул маска менен 
таңгычты үй шарттарында эле жасап алса болот. Өнөр жайда ШБ-1 «Лепесток», Р-
2, Р-2д жана башкалар кеңири белгилүү. Алар климаттык шарттарга, абанын 
булганышына, иштеген ишке жараша колдонулат.  
РЕТИНИТ — көздүн ички тор кабыкчасынын сезгенүүсү. Оорунун пайда 
болушуна организмдеги ооруган мүчөдөн кан тамыр аркылуу микробдордун 
көздүн тор кабыкчасына келип түшүүсү себеп болот. Ага жалпы организмдин 
оорусу: жугуштуу оорулар, зат алмашуунун бузулушу, кант диабети, учук, кулгуна, 
кызыл жүгүрүк, токсоплазмоз жана башкалар оорулар жана түрдүү кырсыкка 
учуроо түрткү берет. 
Оорунун башталышында көздүн тор кабыкчасындагы нерв клеткалары 
жабыркайт. Көздүн курчу кетип, оорулуу начар көрө баштайт. Эгерде сезгенүү тор 
кабыкчанын борборунда башталса көз тез аранын ичинде көрбөй калышы 
ыктымал. Сезгенүү тор кабыкчанын чет жагынан орун алса, ал оорулуу күүгүмдө, 
түн ичинде начар көрүп калат. Оорунун алгачкы белгилери билинери менен 
врачка кайрылуу керек. Врач аны атайын аспаптардын жардамы менен аныктап, 
ооруга чалдыктырган негизги дартка каршы дарылоо жүргүзөт. 
Р-тин алдын алууда организмдин ооруларынан, урунуудан этият болуу керек. 
РЕФЛЕКСТЕР— рецепторлордун дүүлүгүүсүнө, башкача айтканда айлана-
чөйрөнүн өзгөрүүсүнө организмдин берген жообу. Р. организмдин 
Өөлүкчөлөрүнүн, ички органдардын кызматын бири-бирине айкалаштырып, 
алардын кыймыл-аракеттерин биргелештирип, организмдин айлана-чөйрөдөгү 
өзгөрүүлөргө көнүгүүсүн жана жашоо шартын түзөт. Р. нерв системасы бар 
организмдерге гана таандык. Нерв системасы жок организмдердин (мисалы, 
жөнөкөйлөрдө жана башкалар) кыймыл-аракетинин негизин тропизм жана 
таксис, башкача айтканда белгилүү факторлорго (күн нуру, нымдуулук жана 
башкалар) карай умтулуп жылуу же өсүү түзөт. Организмдер татаалдашкан сайын 
ага жараша Р. да өзгөрөт. И. П. Павлов Р-ди шартсыз (тубаса) жана шарттуу 
(жашоого ылайык кийин пайда болгон) деп экиге бөлөт. Тубаса Р. туруктуу болуп, 
бир өңчөй дүүлүгүүгө башка шарттарга карабастан белгилүү жооп кайтарылат, ал 
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түрдүү жаныбарларга таандык (мисалы, тамактануу, коргонуу, жыныстык жана 
башкалар). 
Шарттуу Р. шартсыз Р-дин негизинде жаралып, бир гана организмге тийиштүү 
жана шартка жараша пайда болуп же жоголуп турат. Шарттуу Р-дин негизинде 
организм өзүнүн жүрүш-турушун керек учурда өзгөртүп турууга жөндөмдүү (к. 
Жогорку нерв иши). Рецепторлордун дүүлүгүүсүнөн баштап кыймыл-аракетке 
алып келүүчү жол рефлекс догосу деп аталат ага рецепторлор, борборго 
умтулуучу афферент нерв талчалары кирет. Шартсыз Р-дин тубаса рефлекс 
догосу, бар, ал эң эле жөнөкөй, аз нейрондордон түзүлөт. Шарттуу Р-дин догосу 
дайыма өзгөрүлүп турат, ошондуктан ар бир жаңы шарттуу рефлекс пайда 
болгондо, борбордук нерв системасында козголууга дуушар болгон мээ 
кыртышындагы нейрондордун ортосунда убактылуу нерв байланышы түзүлөт, 
шарттуу Р. жоюлган учурда бул байланыш да бат-бат үзүлүп турат. Р-дин касиети 
(өлчөмү, узактыгы жана башкалар) рефлекс догосунун ар бир бөлүгүнүн 
функциялык жагдайына жана дүүлүктүргүчтөрдүн күчтөрүнө жараша өзгөрөт. Р-
дин борборунда пайда болгон козголуу борбордук нерв системасынын көп 
жерлерине тарайт. Ушунун негизинде козголуу кеңири жайылып, башка Р. же 
тормоздолуп (карама-каршы болсо), же күчөтүлүп турат. Р-дин өлчөмү, таасирдин 
жыйынтыгы борбордук нерв системасына дайыма кабарланып, кыймыл-аракетке 
баа берүүгө мүмкүнчүлүк (шарт) түзүлөт.  
РЕЦЕПТ — врачтын аптекага жазган кайрылуусу. Анда дарыны жасоо жана берүү, 
аны кандай колдонуу ыкмасы көрсөтүлөт. Р. белгилүү форма жана эреже боюнча 
жазылат. Бир дары затка жазылса — жөнөкөй, ал эми составы бир нече заттан 
турган дарыга жазылса — татаал Р. деп аталат. Ал — дарынын туура жасалышын 
текшерүүгө мүмкүндүк берүүчү укуктук документ. 
РЕЦЕПТОРЛОР — организмдин ички чөйрөсүнүн же сырттан таасир этүүчү 
дүүлүгүүлөрдү нерв козголуусуна айлантып, аларды борбордук нерв системасына 
берүүчү сезгич нерв талчаларынын учтары же атайын клеткалар (к. 
Анализаторлор). Тышкы чөйрөнүн дүүлүктүргүчтөрүнүн (жарык, ысык, суук жана 
башкалар) таасирин кабылдоочу Р-ду электрорецепторлор дейт. Ички 
органдардын абалын жана кан, лимфанын химиялык составынын, кан 
басымынын өзгөрүлүшүн интерорецепторлор кабыл алат. Скелет булчуңдары 
менен тарамыштарда жайгашкан Р. проприорецепторлор деп аталат; алар 
булчуңдардын тонусу жөнүндө сигнал берет. 
Дүүлүктүргүчтүн таасирине жараша Р-дун химиялык, температуралык, 
механикалык жана башкалар түрлөрү бар. Механикалык рецепторлорго кан 
тамырлардын капталында жайгашкан кан басымынын өзгөрүлүшүнө жооп 
берүүчү барорецепторлор, дененин мейкиндиктеги абалынын өзгөрүшүн 
кабылдоочу ички кулактын Р-у кирет. Хеморецепторлорго кайсы бир химиялык 
заттардын таасирине жооп кайтаруучу Р. кирет. Терморецепторлор организмдин 
ички жана аны курчап турган айлана-чөйрөнүн температурасынын өзгөрүшүн 
кабылдайт. Фоторецепторлор көздүн торчо кабыгында жайгашып, жарыктын 
өзгөрүүлөрүн кабылдайт. Түрдүү Р-дун функциялары бири-бири менен тыгыз 
байланышта. Алардын иши борбордук нерв системасынын нерв-гумордук 
башкаруусунда жөнгө салынат.  
РИБОНУКЛЕИН КИСЛОТАЛАРЫ (РНК) — бардык микроорганизм, өсүмдүк жана 
жаныбар организминин бөлүнгүс компонентин түзүүчү, табиятта кеңири тараган 
биополимерлер. РНК нуклеин кислоталарынын бири. Составына рибоза, аденин, 
гуанин (пурин негиздери) жана урацил, цитозин (пирамидин негиздери) кирет. 
Ал генетикалык информацияны бөлүштүрүүгө катышат. 
РНКнын клеткадагы милдеттери өтө татаал жана ар түрдүү. Аткарган 
милдеттерине жараша РНК үч түргө бөлүнөт: рибосомалык (рРНК), ташуучу 
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(тРНК) жана информациялык (иРНК). Рибосомалык РНК белок синтезделген 
учурда пептид байланышын түзүүгө катышат, тРНК организмде белок 
биосинтези учурда активдүү аминокислота калдыктарын бириктирип, 
рибосомага ташыйт, иРНКлар организмде нуклеотиддердин ырааттуу 
жайгашуусун камсыз кылат. Бул процесстер бузулса белок синтези жана тукум 
куума процесстер бузулат. 
Белок синтезинин бузулушунан пайда болгон оору талассемия деп аталат. 
Ошондой эле боордун, бөйрөктүн, бездердин кээ бир оорулары да иРНКга 
байланыштуу болот. 
РИККЕТСИОЗДОР — адамдын жана жаныбарлардын жугуштуу оорулары. Аларды 
бактерияларга окшош организмдер — риккетсиялар козгойт. Ага эпидемиялык 
баш келте, Ку-лихорадкасы, келемиш келтеси жана башкалар кирет. 
Риккетсиялардын көлөмү, формасы ар түрдүү болушу мүмкүн. Алар вирустар 
сыяктуу клетка ичинде мителик кылат. Ошондуктан бардыгы оору чакырат 
(патогендүү). Алар 50—70°С ысыктыктын жана ар түрдүү дезинфекциялоочу 
заттардын таасиринен тез өлөт. Р. кан аркылуу таралуучу ооруларга кирет. 
Козгогучтары дартты жуктуруп алган киши же жаныбардын каны жана лимфа 
суюктугу менен бир топко чейин айланып жүрөт. Оорулуу кишиден, жаныбардан 
дени соо кишиге кан соргуч курт-кумурскалар жана кенелердин заңы, шилекейи 
менен жугат. Козгогучтары бодо малдын сүтү же заарасы менен чөйрөгө 
таралуусу чанда кезигет. Ошондой эле курт-кумурскалардын же кененин заңынан 
булганган чаң менен дем алганда дем алуу жолунун былжыр чели аркылуу 
жугушу мүмкүн. 
Эпидемиялык баш келте жана траншеялык лихорадка (ысытма) оорулары менен 
адам гана ооруйт. Булардын козгогучтары оорулуу кишиден соо кишиге бит 
аркылуу жугат (антропоноздор). Калган бардык Р.— зооноздор. Оору ылаңдуу 
жаныбардан соо кишиге кенелер же бүргөлөр аркылуу берилет. 
Оору капыстан башталат, эти ысып, башы ооруйт, булчуңдардын оорушу сезилет 
жана териде кызыл тактар пайда болот, кан тамырлар жана борбордук нерв 
системасы сезгенет. 
Ооруну дарылоо оорукана шартында гана жүргүзүлөт. Р-дун алдын алууда кан 
соргучтар (бүргө, бит, кенелер) жана оорунун булагы болгон кемирүүчүлөр менен 
күрөшүү чараларынын мааниси зор. Р-дун табигый очоктору бар райондордо, 
жайыттарда, токойдо, талаада иштегендерге кене менен бүргөнүн чагуусунан 
коргонуу үчүн атайын өздүк кийимдерди, коргонуучу торлорду кийүү, курт-
кумурскаларды жытынан качыра турган химиялык заттарды колдонуу зарыл. 
Денеге кирген кенени акырындык менен алып, ордун йоддун эритмеси же спирт 
менен сүртүү сунуш кылынат. 
РИНИТ, к. Мурун бүтүү. 
РИНОСКОПИЯ — мурун көңдөйүн чекеге коюлган жарык чагылдыруучу 
рефлектордун жана мурунду кеңейткичтин жардамы менен текшерүү ыкмасы. Р. 
алдыңкы, ортоңку, арткы болуп бөлүнөт. Алдыңкы Р-да мурун көңдөйүнүн 
алдыңкы жана ортоңку бөлүгү изилденет. Ортоңку Р-да мурун көңдөйүнүн 
ортоңку жана жогорку бөлүгү текшерилет. Арткы Р-да мурун көңдөйүнүн арткы 
бөлүгү жана кеңилжээрди көрүүгө болот. 
 

С 
САМБО, к. Күрөш. 
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САМЫН жасоодо негизги сырьё мал жана өсүмдүк майлары, синтетикалык май 
кислоталары, жегичтер жана башкалар болуп эсептелет. Пайдаланышына карата 
кир С. жана атайын (мисалы, дарылоочу) С., ошондой эле катуу, суюк жана күкүм 
түрүндө болот. 
Кир самын (чала кургатылган катуу) үй шартында колдонуу үчүн май 
кислоталары 70—72% кошулуп жасалат. Ал май аралашмасынан (күн карама, 
пахта, буурчак жана башкалар), өсүмдүк майларын гидрогендеп алынган катуу 
май, синтетикалык май кислоталарынан, суюк өсүмдүк майынан жана 
канифолдон жасалат. С. эритмесинде дайыма аз өлчөмдө жегич (шакар) болуп, ал 
кир жууганда жүн жана жибек (жасалма жана накта) жипти жеп жиберет, 
ошондуктан жүн жана жибек кездемени синтетикалык каражаттар менен жууган 
ылайык. Кир С. менен колду, денени жана башты жуушка болбойт.
Атыр самын (катуу) 77—78% жогорку сапаттагы майдан алынган жана 
синтетикалык май кислоталардан туруп, ага жыттуу заттар, боёктор, атайын 
кошумчалар кошулуп жасалат. Атыр С. менен жуунганда терини кургатып 
дүүлүктүрөт, ошондуктан анын кээ бир түрүнө майлоочу заттар кошулат. Мындай 
самындарга «Косметическое», «Лесная сказка», «Элегия», «Зодиак», «Консул», 
жана башкалар кирет. «Детское», «Малышам», «Ну, погоди!» жана «Чебурашка» С-
дарына ланолинден башка терини дүүлүгүүдөн сактоочу бор кислотасы кошулат. 
Катуу атыр самындын дарылоочу жана дезинфекциялык касиетке ээ атайын 
түрлөрү да чыгарылат. «Сульсеновое» С. менен себореяны дарылайт (врачтын 
көрсөтмөсү боюнча гана), «Дегтярное» составында кара май болгондуктан ар 
кандай тери ооруларын (себорея, экзема жана башкалар ) дарылоо үчүн, 
«Карболовое» карбол кислотасы болгондуктан дезинфекциялоочу жана 
жагымсыз жытты кетирүүчү каражат катары колдонулат. Ийне жалбырактуу 
дарактардан (карагай, арча) алынган «Лесное» С. дарылык жана 
дезинфекциялоочу касиетке ээ. 
Чачты жууш үчүн хна кошулган С. «Гаяне» чыгарылат. 
Суюк атыр самынына күн караманын, кориандр, кокос майлары, жегич калий, суу, 
спирт, глицерин, жыпар жыттуу заттар кошулат. «Дегтярное» суюк самыны — 
самындын суу-спирт эритмеси жуулган жердеги кан айланууну жакшыртат жана 
мителерге каршы, антисептик каражат катары пайдаланылат. 
Күкүм самын — сода (кир жууш үчүн) жана крахмал (сакал-мурутту алуу үчүн) 
кошулган самын.  
САНАТОРИЙ — дарылоо үчүн негизинен жаратылыштын (табигый) факторлорун 
(аба, минералдуу суулар, баткак жана башкалар) пайдаланган дарылоо-алдын 
алуучу мекеме. Ал туура тамактанууну, дарылоо физкультурасын, эс алууну жана 
туура дарылоону айкалыштырат. С. курорттордо, климаты жагымдуу шаарга 
жакын жердеги зоналарда жайгаштырылат, ал эми өнөр жай ишканаларында 
иштегендер үчүн санаторийпрофилакторийлер уюштурулат. С. чоң кишилер, 
өспүрүмдөр жана балдар менен ата-энелер үчүн бир өңчөй жана түрдүү 
ооруларды дарылоочу болуп бөлүнөт. С-ге негизинен акысыз же жеңилдетилген 
жолдомо берилет. Балдар санаторийине жолдомо акысыз берилет. С. оорулардын 
түрү боюнча туберкулёз оорулары (жолдомо бул санаторийлерге акысыз), кан 
айлануу, тамак сиңирүү, дем алуу органдарынын оорулары, зат алмашуунун 
бузулушу жана эндокрин системасынын, буту-колдун жана нерв системасынын 
жана башкалар ооруларды дарылоочу болуп бөлүнөт. С-ге оорулууну 
медициналык текшерүүдөн өткөргөндөн кийин врач же дарылоочу мекеменин 
бөлүм башчысы жиберет. Врач оорулууга санаторий-курорттук картаны толтуруп 
берет. Санаторийге оору катуу кармаган учурда жиберилбейт. Ага дарттын 
ашынбаган алгачкы түрлөрү, ооруканада дарыланууну талап кылбаган жана 
операциядан кийинки сакайып бара жаткан оорулуулар барат. 
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Б а л д а р  с а н а т о р и й и  —  өнөкөт оорулардын алдын алууга багытталган 
балдар ооруларын комплекстүү дарылоочу мекеме. С -ге балдар врачтын атайын 
көрсөтмөсү боюнча жиберилет. Анын ар кандай түрлөрү бар: балдардын кызыл 
жүгүрүгү, сөөк туберкулёзу, дем алуу органдарынын (туберкулёзго байланыштуу 
эмес), тамак сиңирүү органдарынын бөйрөк жана заара бөлүп чыгаруу 
жолдорунун, зат алмашуунун бузулушунун, нерв-психикалык оорулардын, тери 
ооруларынын, сөөктөрдүн (остеомиелит) жана муун ооруларын дарылоочу. 
Булардан башка «Эне жана бала» санаторийи, пионер лагерлери, токой-санаторий 
мектеби, мектепке чейин балдар үчүн санаторий-бала бакчалар бар. Жергиликтүү 
балдар санаторийине 1 жаштан 14 жашка чейинки балдар, курортко 5 — 14 
жашка чейинки балдар кабыл алынат. Ал эми буту-колу жакшы иштебеген жана 
шал болгон балдар 3 жаштан кабыл алынат. Балдар С-и жайгашкан жердин 
ландшафты жана климаттык жагымдуу шарттары баланын организмине оң 
таасир тийгизет. С-де балдар таза абада болушуп, жакшы тамактануу, жетиштүү 
эс алуу, табигый факторлорду: минералдуу сууларды (көлгө, деңизге түшүүнү), 
аба жана күн ванналарын, дарылоочу баткакты кеңири пайдалануу менен 
дарылоо жүргүзүлөт. Ар бир баланын ден соолугунун өзгөчөлүгүнө жараша 
түрдүү машыгууларга жана денени чындоого көп көңүл бурулат. С-де тарбиялык 
жана окутуу иштери да жүргүзүлөт. 
САНАТОРИЙ – ПРОФИЛАКТОРИЙ (түнкү санаторий) — жумушчулар менен 
кызматчылар иштеп жүрүп ден соолугун чыңдоочу жана санаторийлик 
дарылануучу мекеме. Жалпы терапиялык (жүрөк-кан тамыр, ичеги-карын 
оорулуулар үчүн) жана адистештирилген С.-п. бар. Жалпы терапиялык С.-п-лерди 
өнөр жай ишканаларынын, жогорку окуу жайлардын жана башкалар профсоюз 
уюмдары уюштурат. Ага врачтын тыянагы боюнча профсоюз комитети 
жолдомону бөлүштүрөт. Жолдомо акысыз же жеңилдетилип (баасынын 30%ин 
төлөп) берилет. Дарылануу мөөнөтү 24 күн, комиссиянын чечими менен 
узартылышы мүмкүн. С.-п. диагностикалык аппараттары, бальнеологиялык жана 
физиотерапиялык жабдуулары болуп, айыктыруу физкультурасы жүргүзүлөт. 
Туберкулёздук С.-п-де дарылануу мөөнөтү 30 күндөн кем эмес болуп, жолдомо 
бекер берилет. 
САНИТАРИЯ БАШТЫГЫ — медициналык биринчи жардам көрсөтүүгө арналган 
атайын иреттелип салынган дары-дармек жана таңгыч каражаттар жыйындысы. 
Баштыкча брезенттен жасалып, ар кайсы дары-дармек жана таңгычтар салууга 
ыңгайлуу чөнтөкчөлөрү болот. Анда натрий гидрокарбонат күкүмү нашатырь 
спирти, йоддун спирттеги эритмеси; таңгыч каражаттардан — даки бинттер, ным 
тарткыч жана компресс жасоо үчүн кебез, таңгыч пакеттер, оролгон даки 
салфеткалар, медициналык жоолук, лейкопластырь жана башкалар болот. 
Ошондой эле кан токтоткуч буугуч, бычак, кайчы, блокнот жана карандаш, 
шприц-тюбик (бош) жана башкалар болууга тийиш.  
САНИТАРИЯЛЫК АГАРТУУ — калктын ден соолугун сактоо жана чыңдоо, 
ошондой эле жалпы санитариялык маданиятын жогорулатуу максатында 
медициналык жана гигиеналык билимге үйрөтүү, туура эмгектенүү, эс алуу, 
тамактануу тартиби жөнүндө билимди таратуу, түрдүү оорулардын пайда болуу 
себептери жана ага каршы күрөшүү жолдорун элге тааныштыруу саламаттык 
сактоо боюнча закондоруна ылайык саламаттык сактоо мекемелери жана 
уюмдары маданий, илимий жана эл агартуу мекемелери, уюмдары менен 
бирдикте, Кызыл Крест жана Кызыл Жарым Ай коомдорунун активдүү катышуусу 
менен элди илимий медициналык жана гигиеналык жактан окутуу 
милдеттендирилген. С. а. иштерин жүргүзүү медициналык кызматкерлердин 
милдети. С. а. ишинде медициналык кызматкерлердин лекция жана аңгемелери, 
ошондой эле медициналык билимдерди элге таратууга массалык информация 
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(басма сөз, радио, кино, телекөрсөтүүлөр) кеңири колдонулат. Азыркы мезгилде 
ден соолуктун элдик университеттери кеңири тарады. Алар санитариялык-
агартуу, маданият үйлөрүндө, медициналык окуу жайларда түзүлөт. Аны 
уюштуруу жана жетектөө иштеринде «Билим» коому катышат. С. а. үйлөрүнүн 
райондук, шаардык, областтык жана республикалык бөлүмдөрү түзүлгөн. С.а. 
үйлөрү саламаттык сактоонун негизги милдеттеринин жана иш-чараларынын 
негизинде коомдун жана элдин сунушун, каалоолорун эске алуу менен С. а. 
иштеринин планын түзөт. С. а-нун багыты жана темасы мекеменин 
адистештирилишине, профилине, оорулуулардын составы жана калктын ооруга 
чалдыгуу деңгээлине жараша болот. С. а-да жүрөк-кан тамыр, шишик, туберкулёз 
ооруларынан алдын ала сактанууга көңүл бурулат. Ошондой эле анда эмгекти 
жана эс алууну туура, рационалдуу уюштуруу, тамактануу тартиби, денени 
чыңдоо, эне жана баланы коргоо жана башкалар проблемалар маанилүү орун 
ээлейт. Азыркы убакта сергек жашоого үгүттөө, башкача айтканда физкультура 
жана спортко катышууга чакыруу, алкоголь ичүүгө, тамеки, наша тартууга каршы 
күрөшүү боюнча үгүт-насыят иштери жүргүзүлүүдө. 
САНИТАРИЯЛЫК  КОРГОО ЗОНАСЫ — курорттордун жана суу менен камсыз 
кылуучу булактардын айланасындагы суунун булгануусуна жол бербөөчү режим 
түзүлгөн аймак. Ал катуу режимдеги (суу топтогуч жана башкы суу топтогуч 
курулмалар жайгашкан аймак) жана чектөө зонасынан турат. Катуу режимдеги 
зонада суу жүргүч коммуникацияга тиешеси жок объектилерди курууга тыюу 
салынат, жашыл бак-дарактар тигилип, кайтарылат. Чектөө зонасы суу 
топтогучтардагы суунун булгануусу гигиеналык нормативдерден ашпоосу зарыл. 
Жер астындагы суу булактары үчүн радиусу 250—500 м болгон чектөө зонасы 
белгиленет. Бул аймакта мал жана канаттуулар чарбасын жайгаштырууга 
болбойт. С. к. з. курорттор жайгашкан жерде анын аймагын булгануудан коргоо 
жана эс алуу, дарылануу үчүн жагымдуу шарт түзүү максатында түзүлөт. Бул 
зонада курулуш иштерин жүргүзүүгө болбойт, анткени андан аба, топурак, суу 
булганып же минералдуу суу булактарынын составы өзгөрүп, климат шартына да 
таасир тийгизиши мүмкүн.  
САНИТАРИЯЛЫК ТАЗАЛОО — кишинин денесин, алардын кийип жүргөн ич 
кийимдерин жугуштуу оорулардын козгогучтарынан жана аны таратуучулардан 
(мисалы, бит) арылтуу (дезинфекция) максатында жүргүзүлгөн чаралар. 
Ошондой эле ар түрдүү оорулардын алдын алуу максатында (ар кандай 
эпидемиянын алдын алуу үчүн) бардык кийим-кечектер, үй, үй эмеректерин, 
төшөнчүлөрдү, санитариялык транспортторду да дезинфекциялайт, өзгөчө баш 
келте таралып кетүү коркунучу туулган учурда аталган чаралар өтө тыкандык 
менен тез арада жүргүзүлүүгө тийиш. 
С. т. жүргүзүүгө төмөнкү шарттар: калк жашаган же эмгектенген чөйрөдөгү 
санитариялык шарттын начарлыгы; кээ бир маалыматтарга ылайык, 
эпидемиялык жугуштуу оорулардын жайылып кетүү коркунучу жана башкалар 
себеп болот. Ал шартка ылайык толук жана толук эмес болуп бөлүнөт. С. т. толук 
жүргүзүлө турган учурда бардык көрүлө турган чаралар эрежеге ылайык, 
биринин артынан бири үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Анда кийимдерди (бут кийимден 
тартып ички жана тышкы кийимдерге чейин), төшөнчү-орундарды, үй 
эмеректерин жана үйдүн өзүн да дезинфекциялоого туура келет. Ал эми толук 
эмес жүргүзүлгөн С. т-до самындалган мочалка менен жуундуруу жана бут 
кийиминен тартып бардык кийим-кечектерин толук дезинфекциялоо жетиштүү 
болот. 
Адамды жуундуруу жана алардын кийим-кечектерин жана башкалар 
дезинфекциялоо (дезинсекциялоо) ооруканалардын шарттарында атайын 
жалпыга бирдей жабдылган санитариялык өткөргүчтө жүргүзүлөт. С. т-ну 
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эрежеден кыйшаюусуз атайын адистер жүргүзүүгө тийиш. Эреже боюнча С. т-дон 
өтө электер өткөндөр менен жолукпоо керек. 
САНИТАРИЯЛЫК ТРАНСПОРТ — оорулууну, жарадарды, медициналык 
кызматкерлерди жана медициналык буюмдарды ташууга, оорулууларды дарылоо 
жана алдын алуу чараларына карата ыңгайлаштырылган транспорт. 
С. т-тун жерде (автомобиль, темир жол), аба аркылуу (санитариялык авиация) 
жана деңиз, дарыяда (суу-деңиз санитариялык транспорту) жүрүүчү түрлөрү бар. 
Белгиленген максатка жана жол катнаштарынын ыңгайлуулугуна жараша тигил 
же бул түрлөрүн пайдаланууга болот. Автомобиль жолдорунун көбөйүшү, 
медициналык кызматтын атайын автомобилдер менен камсыз болушу менен 
шаар жана кыштактарда оорулуулар санитариялык автомобилдер менен 
ташылууда. Азыркы С. т. оорулууну салууга, түшүрүүгө ыңгайлуу, жол жүрүп 
бараткан учурда оорулууга медициналык жардам көрсөтүүгө ылайыкталган жана 
медициналык жабдыктар менен толук жабдылган. 
Аскердик С. т. согуш мезгилинде жарадар болгондорду жана жапа чеккендерди 
ташууга ылайыкталып жасалат. 
Санитариялык поезддер оорулуу жана жарадарларды госпиталдан ташуу үчүн 
колдонулат. Медициналык эвакуацияларды ишке ашыруу үчүн авиациялык 
транспортту пайдалануунун мааниси чоң, анткени жарадарларды көп кыйнабай, 
тиешелүү пункттарга тез жеткирет. Авиациялык транспорт көбүнчө бөлөк жол 
катнаштары менен жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк болбогон учурда пайдаланылат. 
Биздин өлкөдө кубаттуу граждандык сан-авиация түзүлгөн, ал жетүүгө кыйын 
райондордон (Четки Түндүк, өлкөнүн тоолуу райондору жана башкалар) 
оорулууларды эвакуациялоодо, медициналык адисти, дары-дармек, кан, вакцина 
жана башкалар жеткирүүдө чоң роль ойнойт. Азыркы мезгилде медициналык 
кызмат атайын санитариялык автомобилдер менен жабдылып, анда шашылыш 
жардам көрсөтүү жана реанимация чаралары да жүргүзүлөт. Бул автомобилдер 
атайын аппараттар, жабдуулар менен жабдылган.  
САНИТАРИЯ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК КЫЗМАТ — өлкөдө санитариялык 
көзөмөлдү жүргүзүүчү, санитария-гигиеналык жана эпидемияларга каршы 
чараларды иштеп чыгуучу жана аларды иш жүзүнө ашыруучу мамлекеттик 
мекемелердин системасы. С.-э. к-ты саламаттык сактоо министерстволорунун 
санитария-эпидемиологиялык башкы башкармасы жетектейт. С.-э. к-тын негизги 
милдети күндөлүк жана алдын ала мамлекеттик санитариялык көзөмөлдү 
жүргүзүү; ал белгилүү тартипте айлана-чөйрөнү зыяндуу таштандылар менен 
булгануудан коргоого жана алдын алууга (к. Айлана-чөйрөну коргоо, Көлмөлөрдү 
санитариялык коргоо, Топуракты санитариялык коргоо жана башкалар), калктын 
эмгек жана тиричилик шартын жакшыртууга багытталган жалпы мамлекеттик 
чаралардын жүргүзүлүшүн, андан башка министерство, мамлекеттик комитет, 
ишкана, мекемелердин, айрым граждандардын санитария-гигиеналык жана 
санитария-эпидемиологиялык эреже, нормаларды туура, так аткарышын 
көзөмөлдөйт. Тамак-аш продуктусуна, жаңы чыгарылып жаткан сырьёлорго, 
идиштерге, полимер жана синтетика материалдарга коюлуучу бардык 
стандарттар менен техникалык шарттардын долбоорлору саламаттык сактоо 
министерствосунун макулдугу менен гана бекитилет. С.-э. к. мындан башка да 
жаңы химиялык заттардын колдонулушуна, тамак-аш продуктуларын чыгарууда 
жана кайра иштетүүдө пайдаланылуучу заттарга, радиациялык коопсуздук 
боюнча чаралардын жүргүзүлүшүнө, жугуштуу оорулардын таралышынан жана 
аларды алып кирүүдөн аймакты санитариялык жактан коргоого да көзөмөл 
жүргүзөт. С.-э. к. жетектеген адамдар санитариялык жана эпидемияга каршы 
чараларды жүргүзүүгө, эл чарбасынын объектилерин курууда санитариялык 
нормалар жана эрежелер сакталбаса, алардын ишин токтотууга, керектөөгө 

 
www.bizdin.kg

612



жараксыз деп табылган тамак-аш продуктусун жок кылуу боюнча токтом 
чыгарууга, жугуштуу ооруга чалдыккан адамдарды жумуштан четтетүүгө жана 
аларды ооруканага жаткырууга, дезинфекция жүргүзүүгө, карантин жарыялоону 
талап кылууга укуктуу. С.-э. к. органдары жана мекемелери калкка эмдөө жасоону 
уюштурат.  
САНИТАРИЯ -ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК СТАНЦИЯ (СЭС) — санитария-
эпидемиологиялык кызматтын адистештирилген негизги комплекстүү мекемеси. 
Алгачкы СЭСти ата мекендик окумуштуу Ф. Ф. Эрисман Москва жана анын 
айланасындагы санитария-эпидемиологиялык абалды изилдөө үчүн уюштурган. 
Ал өзүнө тиешелүү аймакта мамлекеттик санитариялык көзөмөлдү, жугуштуу, 
мите жана кесип ооруларын алдын алуу жана жок кылуу, чөйрөнү булгануудан 
сактоо чараларын ишке ашырат. Бул максатта СЭСте дезинфекция жасоочу 
аппарат жана техника менен жабдылган лабораторияларда квалификациялуу 
врачтар, орто медициналык кызматкерлер иштейт. Анда санитария-гигиеналык, 
эпидемиологиялык жана дезинфекциялык жана башкалар бөлүмдөр болот.  
САРКОМА, к. Шишиктер.  
САРЫК — өт пигменти — билирубин канда жана ткандарда топтолушунан 
теринин, көздүн агы жана былжыр челдин саргарып кетиши. С. боорду 
жабыркаткан вирустуу гепатитте, боордун циррозунда жана өт жолдорунун таш 
оорусунда, айрым кан ооруларында семолиздик С. болот. Боорду жабыркаткан 
ооруларда билирубин пайда болуу жана аны ичегиге бөлүп чыгаруу бузулат, заң 
агарып, заара кочкулданат. Өт жолдорунун таш оорусунда жалпы өткөөлдү таш 
бүтөп калып, өт ичегиге өтпөй, билирубин канда көбөйөт. Мындай С-та заң 
агарып, заара кочкулданат, тери дүүлүгүп кычышат. Гемолиздик С. кандагы 
эритроциттер көп ажырап, андагы билирубиндин бөлүнүшүнөн болот. Ал көбүнчө 
тубаса же кийин пайда болгон гемолиздик аз кандуулукта байкалат. Мында заң 
агарбайт, заара сыяктуу эле кочкул түстө болот. Саргаруу адегенде көздүн агында, 
жумшак таңдайда, тилдин алдында, андан кийин териде байкалат. С. байкалар 
замат врачка кайрылуу зарыл. Себеби С. вирустуу гепатиттин кесепетинен болсо 
айланадагыларга жугат. Эгер өт жолдорун таш бүтөп калуудан С. болсо операция 
жасоого туура келет. 
Ымыркайлар төрөлгөндөн 2—3 күндөн кийин физиологиялык С. болот. Ал 
убактылуу боор начар иштегенден болуп, 1—2 жумадан кийин өзү жоголот. Эне 
менен баланын кан сыйышпастыгынан ымыркайлардын гемолиз оорусу пайда 
болот.  
САСЫК ТУМОО — вирустар жана бактериялардын айрым түрлөрү пайда кылуучу 
жогорку дем алуу органдарынын (мурундун, кекиртектин, трахеянын, 
бронхтордун), кээде көздүн былжыр челинин сезгениши менен өтүүчү, 
клиникалык белгилери окшош жугуштуу оорулар. Аны менен көп учурда жаш 
балдар ооруйт. Себеби алардын организминде анын козгогучтарына каршы 
коргоочу заттардын (иммунитеттин) жоктугуна байланыштуу болот. 
С. т-ну аденовирустар, парагрипп вирустары, риновирустар жана башкалар 
вирустар, бактериялар чакырат. С. т. жылдын жылуу мезгилинде сейрек учурап, 
суук мезгилинде эл арасында массалык (эпидемиялык) же көп таралат. 
Оорунун булагы — оорулуу киши. Вирустар дени соо кишинин дем алуу 
органдарына аба менен кирип, алардын былжыр кабыкчаларынын клеткаларына 
өтүп, ошол клеткаларда өсүп көбөйөт да, алардын бузулушуна жана сыйрылып 
түшүшүнө алып келет. Бул учурда козгогучтардын айрымдары өлүп, ошону менен 
катар уу заттарды (эндотоксинди) бөлүп чыгарышат. Вирустардын аралашмасы 
бар клеткалар бөлүнүп, сүйлөгөндө, жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, какырык же 
шилекей тамчылары, мурун суюктугу менен абага бөлүнүп чыгып, аны булгайт. 
Ушул булганган аба менен дем алганда вирустар кайра дем алуу органдарына 
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жугат. С. т. үй-тиричилик буюмдары (идиш-аяк, сүлгү, оюнчук жана башкалар) 
менен да жугушу ыктымал. 
Парагриппти чакырган вирустар сырткы чөйрөнүн таасирине анча туруктуу эмес. 
Парагрипп жылдын бардык мезгилинде кездешет. Бирок оору суук мезгилде көп 
болот. Ал оорулуу кишиден жугат. Көбүнчө балдар ооруйт. Оорунун жашыруун 
мезгили 3—4 күнгө созулат. Оору башталганда мурун бүтүп, жөтөлөт, эти анча 
ысыбайт. Бир жаштан 3 жашка чейинки балдарда муунткан дем кыстыгуу пайда 
болот. Ал кекиртектин былжыр челинин сезгенишинен шишик пайда болуу 
менен түшүндүрүлөт. Оорулуунун дем алуусу кыйындап, үнү кырылдайт. Айрым 
учурда өпкөнүн, кулактын, алкым бездеринин кабылдоосуна алып келиши 
мүмкүн. Кабылдоо айрыкча жаш балдарда көп болот. Парагрипптин кабылдап 
кеткен түрлөрүн ооруканада дарылайт. 
Риновирус ооруларын пайда кылган вирустар 50°ка чейинки ысыкта 2 саатка 
чейин сакталат. Ал жылдын бардык мезгилинде бирин-серин кездешет. Оорунун 
көбөйүшү кыш айларында көбүрөөк байкалат. Анын жашыруун мезгили 2—3 
күнгө созулат. Оору сыркоологон кишинин тынчын кетирип, кыңкыстатып 
башталат. Оорулуунун температурасы калыбында болот же бир аз көтөрүлөт. 
Башы ооруйт, мурду бүтөт андан суюктук көп бөлүнүп чыгат, жөтөлөт. 
Риновирустарга жаңы төрөлгөн жана эмчектеги балдар өтө сезгич келишет. 
Ошондуктан бул жаштагыларда дарт оор өтөт, кабылдап кетиши (өпкө, ортоңку 
кулак сезгенет) мүмкүн. 
Респиратордук-синцитиаль вирус оорусун синцитиаль вирусу чакырат. Вирус 
сырткы чөйрөнүн шартына өтө туруксуз, ал бөлмө температурасында өтө тез 
өлөт. Ал оорулуу кишиден соолорго аба аркылуу дем алуу органдарына жугат. 
Оору денени 38—39°ка чейин ысытып башталат; мурун бүтүп, жөтөл пайда болот. 
Өпкөнүн бронхторунун сезгенүүсү байкалат. Айрыкча бир жашка чейинки 
балдарда көп кезигет жана өмүрүнө өтө коркунучтуу. Мындай балдарды тезинен 
ооруканага жаткызып дарылоо талапка ылайык. С. т. үйдө дарылаган учурда, 
аларды өзүнчө бөлмөгө жаткызып, гриппти дарылагандай дарылайт. Оорулууну 
баккан үй-бүлө мүчөлөрү дакиден жасалган маска тагынып, аны мезгили менен 
жууп, үтүктөп туруу зарыл. Ошондой эле оорулуу жаткан бөлмөнү маалы менен 
желдетип, убактысы менен төшөнчү, кийимин алмаштырып туруу талапка 
ылайык. Оорулуунун эти ысыса аны жылуулап жаап, лимон же дан куурай кыямы 
салынган чай берип, тердетүү керек. Оорулууга суюктукту (чай, жемиш маңызын, 
компот жана башкалар) көп берген жакшы. Сыркоологон кишинин тамак-
азыктары жеңил сиңимдүү жана белок заттарга, мөмө-жемишке бай болушу 
зарыл. Оорулууга өзүнчө идиш бөлүп, аны колдонгондон кийин кайнатып, жууп, 
бөлмөнүн полун, буюмдарды күнүнө 2 жолу ным чүпүрөк менен сүртүп туруу 
керек. 
С. т-ну алдын алуу чаралары грипптики сыяктуу болот. Ошондуктан ал массалык 
башталганда жалпы коомдук жайларда, балдар мекемелеринде, ооруканаларда, 
тамак-аш ишканаларында санитария-гигиеналык, эпидемияга каршы 
эрежелердин так сакталышы талап кылынат. Бул ооруларды алдын алууда 
дененин коргонуу күчүн чыңдоо, физкультура жана спорт менен машыгуу, 
ошондой эле туура жана сапаттуу тамактануу чоң мааниге ээ, к. Аденовирус оорусу.  
СЕБОРЕЯ — май безинин функциясынын бузулушу менен мүнөздөлгөн тери 
оорусу. Адатта жыныстык жетилүү мезгилинде (14—16 жаш) жолугат. С. 
эндокрин бездеринин бузулушуна, айрыкча жыныс безинин, калкан сымал 
бездин бузулушуна, вегетативдик жана борбордук нерв системасы, ичеги-карын 
жолдорунун оорусуна дуушарлантат. Анын майлуу жана кургак түрү кездешет. 
Майлуу түрү май бези көп жайгашкан жерде (бетте, баштын чачтуу бөлүгүндө, 
көкүрөктө, далыда жана башкалар) чыгат. Мында чач (түк) майланышып, 
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жылтырап турат. Бул учурда май безинин жылчыкчалары (тешикчелери) кеңеет. 
Анын ордуна экземага окшош кызарган бүдүрлөр пайда болот. Андан кийин чач 
түшө баштайт. С-нын кургак түрүндө май аз бөлүнөт, тери шуудурап кургап, 
жукарат, какач пайда болот, демейде чач түшпөйт. Кургак С. көпчүлүк учурда 
кычышып, тырманууга аргасыз кылат, ошондон кийин тери карттанып, өңү 
киргил тарта баштайт. 
Дарылануу врачтын көрсөтүүсү боюнча гана жүргүзүлүүгө тийиш. Оорулуу өтө 
чыдамкайлык менен врачтын көрсөтмөсүн так аткаруусу зарыл. С. менен 
ооругандарга ванна жана душ кабыл алуу, жайында деңиз, көлгө түшүү пайдалуу. 
Адатта мал майы, углевод, туз, ачуу калемпир жана башкалар чектөө менен сүт, 
жашылча-жемиштерден турган диета сунуш кылынат. Жатарда самындап жуунуп, 
эртең менен жылуу суу менен чайканып, эгерде тери майланышып турса 
лосьондор («Утро» «Огуречный» жана башкалар) менен сүртүү керек. Беттеги 
бүдүрлөрдү алдын алуу үчүн бетти күнүгө туз кислотасынын 1 — 2%түү 
эритмеси, теңге гүл суюктугу, 0,5%түү нашатырь спирти, бор кислотасы менен 
сүртүү сунуш кылынат. Беттеги майлуу бүртүкчөлөрдү тазалоо үчүн бетти бууга 
кармоо (үй шартында сүлгү менен чүмкөнүп, бетти 15—20 мин. бууга кармаса 
болот), атайын сунуш кылынган шампунь менен сүртүнгөн дурус. Майлуу С. 
менен ооругандарга жумасына бир жолу адегенде ыкчам, анан муздак суу менен 
жуунган жакшы таасир берет. Мындай оорулууларга ачыткы, белок маска жасаган 
пайдалуу. 0. эле майлуу чачты туура күтө билүү зарыл, к. Чач. 
СЕЗГЕНҮҮ — зыяндуу агенттердин таасирине организмдин коргонуу жана 
ыңгайлануу реакциясы. С. экзогендик (сырткы) жана эндогендик (ички) 
себептерден пайда болот. С. реакциясы бузулуу очогун бүтүндөй организмден 
бөлүп турат, аны көздөй фагоцитозду ишке ашыруучу кандын ак клеткалары 
жылат. Ошону менен бирге антитело пайда кылууга жөндөмдүү кандын ак 
клеткаларынын жана ткандын өзгөчө клеткасынын көбөйүшүнүн натыйжасында 
жергиликтүү жана жалпы иммунитет күчөйт. 
С-нүн сырткы белгилери: ал жер кызарып, шишийт, ысыйт, сезгенген жер ооруйт, 
ткандардын функциясы, зат алмашуу бузулат. С. экссудаттык альтерация жана 
пролиферация болуп бөлүнөт. Алгач С. башталган жерде кан тамыр кыска 
мөөнөттө тарып, кайра кеңеет да, кандын жүрүшү ылдамдайт (артериялык 
кызаруу), андан кийин басаңдап, вена кан тамырлары кеңеет (веналык кызаруу). 
Ушунун негизинде кан тамырдан ткандарга плазма (кандын суюк бөлүгү) жана 
лейкоциттер (экссудат) чыгат. Экссудат сероздук (кан сары суусунан), фибриндик 
(белогу көп), лейкоциттик (лейкоцити көп), геморрагиялык (эритропиттин саны 
көп) жана ириңдүү болот. Экссудат дененин көңдөй жерине топтолушу мүмкүн 
(мисалы, плеврит). Экссудат заттар айланасындагы клеткалардын көбөйүшүнө 
жана өсүшүнө түрткү берет. 
Альтерациялык С-дө ткандардын тамактануусу жана зат алмашуусу начарлап, 
алардын структурасы жана функциясы бузулат, дистрофиядан некрозго чейин 
өзгөрөт. Пролиферацияда клетка элементи көбөйүп ткандар калыңданат. Андан 
кийин ткандар калыбына келе баштайт. Мында майда тромбдор, өлгөн ткандар 
тарап кетет. Некроздон жабыркаган жер тырык болуп бүтөт. С. ички органдарда 
болсо, анын көлөмүнө жараша денеде ар кандай коргонуу реакциясы болуп, 
организмде антитело пайда болот. Ошону менен катар бактерия жана өлүк 
ткандардын продуктулары тарап, денени уулантышы мүмкүн, анда ысытма 
болуп, канда лейкоцит көбөйүп, эритроциттин чөгүү реакциясы (РОЭ) 
жогорулайт. Айрым учурда сезгенген жердеги бактериялар дененин башка 
жерине метастаз жол менен барып, башка органдарды сезгентиши мүмкүн. 
СЕЗГЕНҮҮГӨ КАРШЫ ДАРЫЛАР — сезгенүү реакциясын басаңдатуучу 
каражаттар. Алар этиологиялык жана патогенездик таасир берүүчү болуп 
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бөлүнөт. Биринчи тобуна антибиотиктер, сульфаниламид дарылары жана 
башкалар химия терапиялык каражаттар кирет. Булар негизинен белгилүү бир 
микроорганизмдердин өсүп-өөрчүшүн токтотуп, сезгенүүгө каршы өзгөчө таасир 
берет. Экинчи тобуна бөйрөк үстүндөгү бездердин гормон препараттары 
(негизинен глюкокортикоиддер) кирет. Глюкокортикоиддерден кортизон, 
гидрокортизон, преднизолон жана башкалар белгилүү. Алар сезгенген жердин 
кан тамырларынын өткөргүчтүгүн азайтат жана сезгенүүнү пайда кылган агентке 
каршы туташтырма ткандын реакциясын басаңдатат. 
Аларды көп убакыт колдонсо, табигый гормондордун синтезделиши басаңдайт. 
Бул дарыларды ичпей токтотуп койсо бөйрөк үстүндөгү бездердин 
жетишсиздигинин белгилери пайда болот. Ошондуктан, глюкокортикоиддер 
менен дарылоону врач гана жүргүзөт. Кальций туздары да сезгенүүгө каршы 
таасир берет. Кээ бир дарылар (куруштуруучу заттар, кан тамырды тарытуучу 
дарылар, адсорбциялоочу заттар) сезгенүүгө каршы жергиликтүү таасир берет. 
Алар сыртынан сыйпоочу дары майлар, көзгө, мурунга тамчылатуучу эритмелер 
түрүндө колдонулат.  
СЕЗГИЧТИК — тирүү организмдин сырткы жана ички чөйрөнүн таасирине жооп 
берүү жөндөмдүүлүгү. Киши түрдүү дүүлүктүрүүлөрдү же ички жана сырткы 
чөйрөнүн өзгөрүүлөрүн рецептор аркылуу кабыл алат. Рецепторлор териде жана 
былжыр челде (үстүңкү), булчуң жана тарамыштарда (терең) жана ички 
органдарда жайгашат. Теридеги рецепторлор бир нерсенин тийгенин, басканын, 
температуранын өзгөрүшүн, ооруну сезет. Ички органдардын рецепторлору 
организмдин ички чөйрөсүндөгү өзгөрүүлөрдү, ал эми булчуң-муун рецепторлору 
дене бөлүктөрүнүн мейкиндиктеги абалынын өзгөрүүсүн кабыл алат. 
Рецепторлордо дүүлүктүрүүлөргө жооп катары нерв импульсу пайда болуп, мээге 
берилет да, тийиштүү сезим (оору, температуралык, басым жана башкалар) пайда 
болот. Рецепторлордун түзүлүшү эң жөнөкөй нерв учтарынан баштап, татаал 
адистештирилген клеткага чейин өтө ар түрдүү. Рецепторлордун козгогучтугу 
алардын абалына, ошондой эле борбордук нерв системасына жараша болот. 
Дүүлүктүрүү канчалык күчтүү жана узак болсо, ошончо тез сезилет. 
Рецепторлордун бардыгынын жалпы касиети — адаптация, башкача айтканда 
дүүлүктүргүчтүн күчүнө көнүгүүсү (ыңгайлануу). Мында дайыма (туруктуу) 
таасир эткен дүүлүктүргүчкө С. төмөндөп, көнүп калат. Мисалы, жытка, ызы-
чууга, жарыкка жана башкалар 
С-тин бузулушу (төмөндөшү же өтө сезгич) же такыр сезбей калуу түрдүү 
ооруларда кездешет. Ал рецепторлордун, нерв жолдорунун, мээнин 
борборлорунун жабыркашынан болот. Өтө Сте акырын эле тийип койсо катуу 
ооругандай сезилет. Ооруну сезбей калуу негизги бузулуу болуп эсептелет. Ооруу 
— бул зыяндуу дүүлүктүргүчтүн сигналы. Аны сезбеген киши ага көңүл бурбай, 
коркунучтуу оорудан өз убагында дарыланбайт. Ооруну сезбеген киши 
температураны да сезбейт, алар бир жерин күйгүзүй алса аны сезбейт. 
Адам кадимкидей кыймылдоо үчүн булчуң-муун рецепторлорунун С-тиги өтө 
маанилүү. Бул С-тин жоголушунда кыймыл так болбой, координация бузулат. 
Андай кишилер жакшы баса албайт, жазуу, кашык менен тамак ичүү кыйын, 
аларга көзүн жуумп кыймылдоо өтө оор. Дени соо кишилерде ички органдардан 
келген импульстар сезилбейт. Бирок эгер жүрөк, ичеги-карын, бөйрөк жана 
башкалар органдын иши бузулса, бул импульстар мээге коркунучтун сигналын 
берет. 
СЕЗҮҮ ОРГАНДАРЫ — сырткы таасирлерди кабыл алып, аны нерв импульсуна 
айландырып, борбордук нерв системасына жеткирүүчү түзүлүштөр. Айлана-
чөйрөнүн көптөгөн таасирлери тери, көрүү, угуу, тең салмактуулукту сактоо, жыт 
сезүү жана даам сезүү органдары аркылуу кабыл алынат. С. о-нын жардамы менен 
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кабыл алынган күчү жана түрү боюнча ар кандай таасирлер мээге жеткирилип, 
айлана-чөйрөнүн өзгөрүүсүнө жараша ылайыкталган жооп кайтарылып турат. 
Териде жайгашкан нерв учтары бир нерсе тийгенде, басымды, ооруну жана 
температураны кабыл алат; тилдин былжыр челинде жайгашкан атайын сезүү 
аппараттары даам сезет. Айрым С. ошондой айлана-чөйрөнүн таасирлерин 
алыстан кабыл алат. Мисалы, көрүү органы — жарык нурун, угуу органы — 
абанын термелүүсүн (үндү), ал эми тең салмактуулукту сактоо органы киши 
денесинин жана анын бөлүктөрүнүн абалынын өзгөрүшүн кабыл алат. 
С. ошондой түзүлүшү, аткарган кызматы жана өсүп, өнүгүшү боюнча борбордук 
нерв системасы менен тыгыз байланыштуу. С. ошондой анализаторлордун четки 
бөлүгү болуп эсептелет. С. о-нын жардамы менен организм айлана-чөйрөнүн 
өзгөрүүсү жөнүндө информацияны кабыл алып, изилдеп, анализдеп, ал чөйрө 
боюнча реалдуу субъективдүү сезим пайда болот.  
СЕЙИЛДӨӨ — басып жүрүү, велосипед, лыжа, коньки тебүү, кайыкта сүзүү жана 
башкалар формаларда өткөрүлүүчү таза абада эс алуу. Ал ар бир кишинин күн 
тартибине киргени жакшы. Анткени Сдөн адамдын борбордук нерв системасы эс 
алып, дем алуу, кан тамыр, жүрөк жана булчуң системаларынын кызматы 
жакшырат. С-гө дайыма белгилүү убакытта (эртең менен аба таза кезинде же 
болбосо кечинде, кечки тамактан кийин) чыгуу пайдалуу. С. убактысы алгачкы 
мезгилде 5 —10 мин., кийинчерээк 30 минутадан бир саатка чейин, кээде андан да 
узагыраак болушу мүмкүн. Кечки С. 20—30 мин. созулуп, ал уйкунун тынч жана 
терең болушуна, эртең менен сергек ойгонууга, организмдин жакшы эс алышына 
өбөлгө болот. 
С. мезгилиндеги басып жүрүү аралыгы, ылдамдыгы жана темпи ар бир кишинин 
өз абалына карата аныкталганы дурус. С. аяктаганда жагымдуу чарчоо, дем алуу 
санынын бир аз көбөйүшү, кээде жеңил тердөө, өткөрүлгөн убакыт менен толук 
канааттануу сезимдери пайда болот. Мына ушул мезгилде С. пайдалуу өттү деп 
эсептелет. С. мезгилинде дем алуу актысына көңүл буруу зарыл. Денени түз 
кармап, эркин, бир калыпта дем алуу жана дем чыгарууга үйрөнүү керек. С-гө 
жеңил спорттук костюм кийип чыгууга болот. С. үчүн абасы таза, бак-дарактуу, 
тынч жер тандалып алынат. Көлдүн жээгинде, фонтандардын жанында, токойдун 
ичинде С. жагымдуу сезимдерди пайда кылат. Ар бир кишинин кулк мүнөзүнө, 
ички дүйнөсүнө жараша өзү сүйгөн жери, маршруттары да болушу мүмкүн. Бул 
жагдайларды эске алуу С-нүн жемиштүү өтүшүнө өбөлгө болот. Анын туура 
уюштурулушу адам баласынын турмушунда чоң мааниге ээ. Ушул себептен бала 
төрөлгөндөн бир нече күн өткөн соң эле врачтар аны таза абага алып чыгып, 
сейилдеп келүүнү сунуш кылышат. Күнүгө таза абада болууну адатка айлантуу 
ден соолукту чыңдоого шарт түзөт. С. айыктыруучу физкультурада да кеңири 
колдонулат. Өзгөчө жүрөк-кан тамыр, дем алуу, борбордук нерв системаларынын 
ооруларын дарылоодо С. чоң мааниге ээ. Бул мезгилде басып жүрүү ылдамдыгы, 
узактыгы, абанын температурасы, составы сымал факторлор кеңири эске алынат. 
Күн ысык же өтө суук мезгилде С-гө чыгуу тез эле жагымсыз сезимдердин пайда 
болушуна алып келет. Мындай С-нүн  пайдасы жок. 
СЕКРЕЦИЯ — без клеткаларынын организмдин тиричилик аракети үчүн зарыл 
продуктулар — секретти пайда кылуусу жана аны бөлүп чыгаруу процесси. 
Бөлүнгөн секрет теринин, былжыр челдин сыртына же ичеги-карын жолуна 
чыкса аны тышкы (экзосекреция), ал эми секрет кан же лимфага бөлүнүп чыкса 
— ички С. (инкреция) деп аталат. С-нын эсебинен организмде бир канча өтө 
маанилүү функциялар жүрөт: сүт, шилекей, карын, уйку безинин зилин, өт, тер, 
жаш жана гормондорду пайда кылуу жана бөлүп чыгаруу. 
Составы жагынан белогу, липиди же минералдуу заттары көп ар түрдүү 
секреттерди синтездөө жана бөлүп чыгаруучу клеткалар бар. Ар бир бездин С. 
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мезгилиндеги биринчи фазасында секреттин биосинтези жүрөт, экинчи 
фазасында секрет бөлүнүп чыгат. Кээ бир бездерде бул эки фаза бир эле мезгилде 
үзгүлтүксүз өтөт, кээсинде фазалардын аралыгында бир аз убакыт болот. С-нын 
эки фазасын жөнгө салуучу бир нече фактор (нервдер, гормондор, гистамин, 
иондор) биргелешип же белгилүү ыраатта тейлейт. Нерв клеткаларынын да 
секрет чыгаруу жөндөмдүүлүгү бар, алар медиаторлорду, кээ бири 
физиологиялык активдүү заттар — нейрогормондорду чыгарат.  
СЕКСОЛОГИЯ — медицинанын адамдын жыныстык турмушунун физиологиясын 
жана патологиясын изилдөөчү тармагы. С. биологиялык-медициналык, 
социалдык-тарыхый жана психологиялык багытта изилдөөлөрдү жүргүзөт. 
Биологиялык- медициналык багыттагы С. жыныстын биологиялык негиздерин, 
анын калыптанышындагы биологиялык жана маданий-социалдык фактордун 
катышын, аял, эркектин психикасына, жүрүш-турушуна жыныс гормондордун 
тийгизген таасирин жана башкалар изилдейт. 
Социалдык-тарыхый багыттагы С. аял менен эркектин социалдык иш-аракетинин 
формалары, адамдардын курактык, кесиптик, таптык, региондук, улуттар 
ортосундагы жана башкалар өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу жыныстык жүрүш-
турушу жана мораль жөнүндөгү информацияны жыйнайт жана корутундулайт. 
Психологиялык багыттагы С. жыныстык байланыштын куракка ылайык 
өзгөчөлүктөрүн, анын ичинде өспүрүм менен жаштардын жыныстык жүрүм-
турумунун психологиялык закон ченемин, жыныстык байланыштын социалдык-
психологиялык проблемаларын изилдейт. Жыныстык бузулуулардын пайда 
болушун, аларга диагноз коюу, дарылоо жана алдын алууну сексопатология 
изилдейт.  
СЕЛЕЙМЕ — катуу кармама жугуштуу оору. Адамдын нерв системасы жабыркап, 
денеси карышат. Ооруну С. бактериясы (анаэроб) козгойт. Козгогуч 
жаныбарлардын заңы менен сыртка чыгып, спорага айланат. Споралары сырткы 
чөйрөнүн түрдүү шартына туруктуу, топуракта жылдап жашайт. Спора айрылган, 
тытылган тери же жараат аркылуу, кээде жуулбаган жашылча-жемиштерден да 
жугат. Организмде спора бактерияга айланып, уу бөлүп чыгарып, бүткүл нерв 
системасын ууландырат. 
Оору 2—14 күнгө (кээде 30 күнгө) чейин билинбейт (жашыруун мезгил). Айрым 
учурда оорунун алгачкы белгилери байкалат. Көбүнчө жаак булчуңдары 
карышып башталат; оорулуу оозун ача албайт же оозу жылмайгандай болуп 
ачылат. Кашы жогору тартылып, чекеси бырышат; кежигеси тырышып, башы 
чалкалайт, кыр аркасы жаа сымал ийилет. Төшөккө согончогу менен башы гана 
тиет. Айрым учурда булчуңдары үзүлүп, сөөгү сынып кетет. Алкым булчуңу, боор 
эт карышкандан деми кыстыгып муунганда адам майып болот. Оорулуунун дене 
температурасы өзгөрбөйт, эс-акылы жоголбойт. 
Дарылоо ооруканада жүргүзүлөт. Оорунун алдын алуу үчүн С-ге каршы. пландуу 
түрдө эмдөө жүргүзүлөт. Талаада, көчөдө кырсыкка чалдыкканда тезинен врачка 
кайрылуу зарыл. Врач жараатты гана дарылабастан С-ге каршы алдын алуу 
чараларын көрүп, кан сары суусу, иммуноглобулин, анатоксин куят.  
СЕМИРҮҮ — организм ткандарында майдын ашыкча топтолушу. Ал зат алмашуу 
бузулуп, майдын пайда болушу анын ажыроосунан тез жүргөндө болот. 
С. көп учурда баш аламан ашыкча тамактанып, тамак-аштын кубаттуулугу 
организмдин энергия сарптоосунан ашып кеткенде байкалат. Мында керектөөчү 
тамак-аштын өлчөмү жана кубаттуулугу эмес, организмдин энергияга жана 
тамак-ашка болгон талабынын шайкеш келбегендиги өтө маанилүү. Ошондуктан, 
кыймыл-аракеттин аздыгы С-нүн негизги фактору болуп эсептелет, ошондой эле 
тамакты өз убагында ичпей, оңой сиңүүчү, углеводдорго бай, айрыкча канттуу 
кондитердик тамак-аш, таттууну жана мал майын, ак май, майлуу эт көп жегенден 
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да болот. Алкоголь ичкиликти ичүү С-гө түрткү берет, анткени ичкиликтер 
кубаттуу келет, анын үстүнө ичкилик ичкен адам тамакты көп жейт. 
С-дө организмдин тукум куума өзгөчөлүгү да белгилүү роль ойнойт. Көп учурда 
«семиз үй-бүлө» тамакты ашыкча жегенден болот. Мындай үй-бүлөдө баланы 
кичине кезинен эле ашыкча тамактандыруудан анын зат алмашуусу бузулуп, 
семирип кетет. Бул бузулуу барган сайын өсө берет: май тканы организмдин 
бардык ткандары сыяктуу эле азык талап кылат, ошондуктан тамакты көп жеп, С. 
күчөйт. Кээде С. ички секреция органдарынын оорулары менен байланыштуу. 
Семиргенде кишинин салмагы өтө чоңоёт. С. 4 даражага бөлүнөт: 1-де дененин 
салмагы нормасынан 30%ке, 2-де 50%ке чейин, 3-дө 100%ке чейин, 4-дө 100%тен 
ашат. С-нүн биринчи жана экинчи даражасында эмгекке жарамдуулук жана 
жашоо активдүүлүгү анча бузулбайт, бирок ал акырындык менен билинбей 
кийинкисине өтүп кетиши мүмкүн экенин унутпоо зарыл. 
Зат алмашуунун бузулушу жана сөөктөр менен муундарга күч келүү таяныч-
кыймыл аппаратынын өзгөрүшүнө алып келет. Өтө С-дөн дем алуу, жүрөк-кан 
тамыр системасы бузулуп, өпкө жана жүрөк оорулары пайда болот. С. кант 
диабетине, гипертония оорусуна, стенокардияга жана миокарддын инфарктына, 
өт жолдорунун таш оорусуна жана башкалар дуушарлантышы мүмкүн. 
Семирбөө үчүн тамакты чактап ичүү жана көп кыймылдоо өтө маанилүү. 
Ошондой болсо да өтө семирип кеткендер врачка кайрылып, тамактануунун 
мүнөзү жана айыктыруучу физкультура жөнүндө кеңеш алуусу оң. С. эндокриндик 
бузулууларга да байланыштуу болот. Мындай учурда тамактын кубаттуулугун 
төмөндөтүү, оңой сиңүүчү углеводдорду жана мал майын колдонбоо туура эмес. 
Врач менен кеңешпей туруп, ден соолук үчүн зыяндуу чараларга: ачка жүрүүгө, 
табитти начарлатуучу дарыларды ичүүгө болбойт. Врач гана организмдин 
өзгөчөлүгүн эске алуу менен диетаны жана кыймыл активдүүлүгүн, күн тартибин 
белгилейт. 
С-нү алдын алуу чараларын бала кезден баштоо керек. Баланы ашыкча 
тамактандырууга болбойт, тамакты түрдүүлөп ченеми менен жешке, кыймыл-
аракетке, эртең менен гимнастика жасап, физкультура жана спорт менен 
машыгууга көндүрүү керек. Балдар бой тарткандан баштап, өз салмагына көз 
салып жүрүүгө тийиш. Эгер салмагы көбөйө баштаса, тамак-аштын өлчөмү жана 
кубаты организмдин энергияны сарптоосунан ашып жаткандыгын далилдейт.
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Анда тамак-аш рационунан жеңил сиңүүчү углеводдорду жана малдын майын 
азайтуу зарыл. Дайыма таразага тартылып, салмак көбөйө баштаса тамак-ашка, 
айрыкча кубаттуу тамак-ашка чек коюп, врачтын көзөмөлү менен кара күч 
кызматын көбөйтүү сунуш кылынат.  
СЕП АЛДЫРМА ДАРЫЛАР — борбордук нерв системасына тынчтандыруучу 
таасир берүүчү дарылар. Негизинен аларга синтезделген (мисалы, бромиддер) же 
өсүмдүктөрдөн (мисалы, мышык тамыр, дүлөй чалкан) алынган түрдүү 
каражаттар кирет. Алар невроздорду дарылоодо колдонулат. Бромиддер 
организмде бром иондоруна бөлүнүп, борбордук нерв системасында тормоздоо 
процесстерин күчөтөт, козголуу менен тормоздоо процессинин өз ара 
байланышын кайра калыбына келтирип, жөнгө салат. Анда кишинин туталанып, 
капаланганы жоголуп, уйкусу оңолот. Бромиддер менен дарылоо оорулуунун 
жогорку нерв ишинин тибине жараша жүргүзүлөт. Бул дарылар организмден жай 
бөлүнүп чыгат. Көп убакыт колдонуудан бромизм пайда болот. Анда кишинин 
уйкусу келип, эси начарлап, сабыры суз болот, териде майда темгил чыгат, 
жөтөлөт, конъюнктивит болот, мурун бүтөт. Бромизмдин белгилери пайда болсо, 
дары ичүүнү токтотуу зарыл. 
Мышык тамырдын препараттары (тундурма экстракт, маңыз) бромиддерге 
окшош таасир берет. Мышык тамырдын таасир этүүчү негизги заттары — 
изовалериан жана валериан кислоталары. Мышык тамырдын препараттары ички 
органдардын спазмын жоготот. Ошондуктан бул дарылар жүрөк бат кагып жана 
ички органдардын спазмы менен мүнөздөлгөн невроздорду дарылоодо 
колдонулат. Мындай ооруларда корвалолду да берсе болот. С. а. д. врачтын 
сунушу боюнча гана колдонулат.  
СЕПКИЛ — тегерек же сүйрү формадагы ачык сарыдан, кочкул күрөң түстөгү 
пигменттүү тактар. Бетте, колдун сыртында, ийинде, кээде далыда, көкүрөктө 
симметриялуу жайгашат. Адатта жаз — жай мезгилинде көбөйүп, айрым учурда 
биригип жайылып да кетет. Кышында С-дин түсү өчүңкү тартып, анча байкалбай 
калат. Көбүнчө 30 жаштан кийин С. жоголот. 
С-ди таптакыр жоготуучу каражат жок. Анын алдын алуунун мааниси чоң. Эрте 
жаздан баштап, кеч күзгө чейин көчөгө чыгарда бетке атайын коргогуч бет май 
(«Луч», «Щит», «Защитный») сыйпап жана упалануу зарыл, упага (1 чай 
кашыгына) салол же уротропиндин 1 таблеткасын майдалап кошуу керек. С-ди 
врачтык косметикалык кабинетте жоготууга болот. 
Үй шартында С-ди агартуу үчүн бетке айран, эки-үч күн турган кефир же 
суутектин өтө кычкылынын 3%түү эритмесин сыйпаса болот. Жай мезгилинде 
лимондун же быша элек кара карагаттын ширесин сыйпоо сунуш кылынат. 
«Мелан», «Ахромин» бет майлары да сепкилдин өңүн өчүрөт. Бул бет майларды 
күндүз көчөгө чыгарда сыйпанууга жарабайт. Кош бойлуу аялдар мындай бет 
майларды колдонууга болбойт. Ошондой эле к. Пигменттүү тактар.  
СЕПСИС (кандын бузулушу, жалпы ириңдүү инфекция, ириңдүү кан) — бир 
жердин инфекция очогунан ириңдетүүчү микробдун кан жана лимфа жолдоруна 
өтүп, андан оорулуунун бардык тканы менен органдарына жайылуучу жалпы 
инфекциялуу оору. Булганган жараат же ар кандай ириңдүү жаралар (чыйкан, 
сыздоок, флегмона жана башкалар) С-тин булагы болуп эсептелет. Ымыркай 
баланын киндигинин ириңдеши С-ке алып келет. Төрөгөндөн кийин жатын 
көңдөйүнүн ириңдеши төрөттөн кийинки С-ти пайда кылат (к. Төрөттөн кийинки 
оорулар). С-ти көбүнчө стафилококк, стрептококк, айрым учурда пневмококк, 
гонококк, ичеги микробдору жана башкалар козгойт. С-тин өөрчүшүнө 
ириңдетүүчү микробдордун оору пайда кылуу жөндөмдүүлүгү, ошондой эле 
арыктоо, витамин жетишсиздиги же кандайдыр бир оорунун натыйжасында 
организмдин коргонуу күчүнүн начарлашы түрткү болот. 
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С-тин оор формасында канда микроб көбөйүп, анын тиричилик аракеттеринен 
пайда болгон уу заттар кызыл кан денечелерин (эритроциттерди) бузат. Бул 
учурда дене ысыйт (39—40° С), чыйрыгат, тердейт. Кээде тери саргайып, кызыл 
бүдүрлөр чыгат. Бара-бара интоксикация күчөп, өлүм коркунучу туулат. С-тин 
жеңил түрлөрүндө канда микроб көбөйбөй, алар кан агымы менен ар кайсы орган 
менен ткандарга жетип, ал жерде көптөгөн жаңы ириңдүү очокторду пайда 
кылат. Бул учурда С. көпкө созулуп улам жаңы ириң очогу пайда болгондо 
оорулуунун абалы начарлап, ириң жарылганда же операция жолу менен жарып 
тазалаганда абалы оңолуп турат. 
С-ти дарылоо ооруканада гана жүргүзүлөт. Алдын алууда ар кандай ириңдүү 
процесстерде (ириңдүү жараат, сыздоок, флегмона, көбүргөн) өз убагында врачка 
кайрылуунун мааниси чоң. Айрыкча бир жер ириңдеп турганда жалпы абалдын 
начарлашын (дене ысып, чыйрыгуу) байкаганда сак болуу керек. Кырсыктан 
сактануунун, эгерде терини сыйрып же чийип алса, аны өз убагында тазалап, 
таңуунун мааниси чоң. Төрөт үйүндө төрөгөн аялды жана ымыркай баланы 
кароодо, асептика эрежелерин туура сактоо С-ти алдын алат (к. Антисептика, 
асептика).  
СИГНАЛДЫК СИСТЕМА — убактылуу нерв байланыштары, алардын 
функцияларынын негизинде, сырткы жана ички чөйрөнүн таасирине ылайык 
организмдин ыңгайлануусун жөндөгөн нерв процесстеринин системасы. С. с. 
жөнүндөгү окууну И. П. Павлов иштеп чыккан. Ал физиологияга биринчи жана 
экинчи сигналдык система түшүнүгүн берген. Сигналдоо принциби жөнөкөй 
жаныбарларда да бар, бирок эволюциялык өөрчүүгө ылайык алар татаалданып 
кеткен (к. Жогорку нерв иши). С. с. түшүнүгү шарттуу рефлекстер теориясынын 
борборунан орун алат. Жогорку нерв иши эволюциялык жогорку баскычында 
жайгашат да, ал тиричиликке керектүү факторлорду жаратылыштагы көп 
кездеше турган агенттерден иргеп, сигналдык системага айландырат. Мисалы, 
электр лампасын күйгүзгөндөн кийин дайыма тамак берилсе, башкача айтканда 
лампаны күйгүзүү тамактануу менен шайкеш келсе, анда лампанын күйгөнү 
шарттуу сигналга айланып, организмди тамактанууга камдайт (шилекей агат, 
карындын зили чыгат жана башкалар), ал эми тамактануу процесси — шартсыз 
сигнал. Айтылган шарттуу жана шартсыз сигналдар айбандардын баарында 
кездешет да, алар бир гана С. с-ны түзүп, биринчи С. с. делет. Ушундай эле 
сигналдар адамда да бар. Бирок социалдык, коомдук өнүгүүнүн натыйжасында ал 
өз ара пикир алышууга мажбур болгон. Аларда алгачкы учурда жаңдоо, ишарат 
кылуу жана башкалар белгилер, андан кийин сөз айтуу, сүйлөшүү 
мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн. Ой жүгүртүү, нерселерди абстракциялоо шартынан 
пайда болот. Натыйжада адам эки С. с-га (биринчи жана экинчи С. с.) ээ. Биринчи 
С. с. биологиялык факторлорго негизделсе, экинчиси биологиялык жана 
социалдык факторлордун жыйындысы болот. Экинчи С. с. адамга гана таандык, 
ошондуктан анын жетилүүсүн балдардын жашына жараша байкоо жүргүзсө 
болот: 3 жашка чейин биринчи С. с. үстөмдүк кылат, ушуга байланыштуу алар 
чөйрөнүн конкреттүү таасирлерин жакшы кабыл алат. 4—5 жашта 2-С. с. 
үстөмдүккө өтөт, ушул мезгилде балдар айрыкча сүйлөөк келип, татаал 
сүйлөмдөрдү түзүүгө, аны түшүнүүгө толук мүмкүнчүлүгү болот. С. с-лардын 
структуралык жана функциялык негизи болуп рецепторлор (чөйрөнүн таасирине 
дүүлүгүп, ал күчтөрдү нерв импульсуна айландырат), сезгич нервдер (нерв 
импульсун мээге жеткирет), мээнин ар кандай борборлору (мээнин кабыкчалары, 
анын ичиндеги нейрондор тобу) эсептелет. С. с-нын акырында керектүү кыймыл-
аракет иштелет. Адамдын экинчи С. с-нын бузулушу сүйлөбөй калуу (афазия), 
сөздү түшүнбөө (агнозия), айланасындагы буюмдардын маанисин билбөө 
(апраксия) жана башкалар клиникалык өзгөрүүгө алып келет. Ошондой эле 

 
www.bizdin.kg

621



биринчи жана экинчи С. с-нын айкалышпаганы адамдык сапатты төмөндөтүп, ар 
кыл психикалык ооруларды (шизофрения, невроздор жана башкалар) пайда кылат. 
СИКОЗ (чач түбүнүн сезгениши) — ээктин, үстүңкү эриндин, жаактын терисинин 
стафилококк пайда кылуучу ириңдүү өнөкөт оорусу. С. Көбүнчө эркектерде 
кезигет. Ал тери чаң, айрыкча таш көмүр жана металл чаңы менен булганганда, 
сакал-мурутту туура эмес алганда, мурундун кошумча кобулдары сезгенгенде (к. 
Мурун, мурун кобулдары), тонзиллитте, гиповитаминоздо, эндокрин жана нерв 
системасынын иши бузулганда, катуу оорудан организм начарлаганда пайда 
болот. Сакал-мурутту алгандан кийин бети-колду дезинфекциялабай койгондо 
стафилакокк түктүн түбүнө түшүп, алгач терини кычыштырып, кызартып, кийин 
шишип чыгат. Ошол жердеги теринин үстү чыбырчыктап, исиркектенет, суу 
чыгып, кийин карттанат, узакка айыкпаган сары карт жарасына (фолликулит) 
айланат. Бара-бара жаралар бири-бирине кошулуп, тегереги сезгенип, көгүш 
тарта баштайт. 
Дарылоону врач жүргүзөт. Теринин жараланган жерин суу менен жууга болбойт. 
Ириңдеген жараны кол менен сыгып жаруу туура эмес, анткени ириңдеги микроб 
кан тамырга өтүп, ал аркылуу башка органдарга тарашы мүмкүн. Жаранын 
тегерегин 2%түү салицил жана камфора спирти менен тазалоо керек. Жараланган 
жерин бриллиант жашылынын, метилен көгүнүн эритмеси менен сыйпап, 
бинттеп байлап коюу керек, ошондой эле йод, атыр менен тазаласа да болот. С-ду 
алдын алуу үчүн ириңдүү жара менен көп ооругандар сакал-мурутун электр сакал 
алгыч менен алганы дурус. Бетти дайыма таза кармап, туура күтө билүү керек (к. 
Терини күтүү).  
СИМБИОЗ — ар кандай түрдөгү организмдин узакка же дайыма биргелешип 
жашоосу. С. өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын, өсүмдүк менен жаныбардын, 
жаныбарлар менен микроорганизмдердин ортосунда болот. Көп учурда С. эки 
жакка тең пайдалуу. Өсүмдүктөрдө болуучу С-го татаал түзүлүштүү 
өсүмдүктөрдүн тамыры менен козу карындын ортосундагы микориза мисал боло 
алат, ошондой эле чанактуу өсүмдүктөр менен түймөк бактериялардын С-у 
кеңири белгилүү. Жаныбарлардагы С-го качкын рак менен актиниянын бирге 
жашоосу кирет. Актиния рактын үлүл кабыгына жабышып жүрөт, анын калган 
тамагы менен азыктанат. Мындан тышкары адам жана жаныбарлар менен 
микроорганизмдердин ортосундагы С. кеңири таралган. Айрым бактериялар 
адамдын ичегисинде жашап, адамдын жашоосуна керектүү витаминдерди бөлүп 
чыгарат. Жаныбарлар менен өсүмдүктүн С-на курт-кумурскалар менен ачыткы 
козу карындын бирге жашоосу мисал болот. Бактериялар, козу карындар курт-
кумурсканын денесинде жашап, анын эсебинен тамактануу менен алардын 
организминдеги зат алмашууга, башкача айтканда кант жана башкалар 
кошулмалардын ажырашына катышып, ага пайда келтирет. Чогуу 
жашагандардын бири экинчисине зыян келтирбей убактылуу же дайыма 
жашоосу комменсализм деп аталат. Эгерде С-до жашагандардын бири экинчисине 
зыян келтирсе антагонисттик С. — мителик деп аталат. , 
СИМПАТАЛГИЯ — мезгили менен ачы шып, күйгүзгөндөй чыдатпаган оору 
менен мүнөздөлгөн, вегетатив нерв системасынын симпат бөлүгүнүн 
жабыркоосу. С. ар кандай жугуштуу оорулардын. уулануунун, остеохондроздун 
жана башкалар натыйжасында пайда болот. С. көбүнчө эмоция менен 
байланыштуу болуп, бет, ийин, далы жана бут нервдери ооруга чалдыкканда 
болот. 
Бет С-сында мезгили менен бир жак бет ачышып чыңалгансып, чыдатпай ооруйт. 
Беттин ооруган жагы шишип, көз кызарып, жаш агат, мурундан суу куюлат. 
Оорулуу тынчсызданып, оорусунан алаксыш үчүн ары-бери басууга мажбур болот. 
Бет С-сы көз, жаак, тиш, тил, таңдай, кулак, моюн, ийин, далыга тарайт. Оору 
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басаңдагандан кийин кулак чуулдап, бет чымырашы мүмкүн. Ийин жана далынын 
С-сында оорулуунун ийини, моюну, эки далысынын ортосу ачышып, талып, уюп 
тургандай сезилет. Оору көбүнчө түнкүсүн, тынч жатканда кармайт. Жүрөк 
жактан кармаганда, жүрөктүн тушу сайгылашып, уюп ооруйт, ал ийинге тарайт. 
Жүрөк С-сы стенокардияга окшоп кетет, бирок мында стенокардияда жардам 
берүүчү дарылардын (мисалы, нитроглицерин) пайдасы жок. Остеохондрозго 
чалдыкканда да С. болуп, буттун арты жана каптал жагы аябай ачышып, күйгүзүп, 
чыдатпай ооруйт. Буттун өңү өзгөрүлүп, муздап, тердеп, сезгичтиги күчөйт. 
Өз убагында врачка кайрылуу зарыл. С-да ооруну токтотуучу тиешелүү дарылар 
колдонулат жана физиотерапия. ийне менен дарылоо жүргүзүлөт. С-ны алдын 
алууда аны пайда кылган себептерине каршы аракет жүргүзүлөт.  
СИМПТОМ (оорунун белгиси) — ар кайсы ооруга мүнөздүү көрүнүш же белгилер. 
Ал жалпы (мисалы, эт ысуу, ал кетүү), бир гана ооруга тиешелүү (мисалы, он эки 
эли ичеги жарасы тешилгенде ичтин бычак менен сайгандай оорушу), 
субъективдүү (оорулууну сураганда айтып берген) жана объективдүү (ар кандай 
ыкмалар — карап көрүү, тыңшоо, каккылоо, лабораториялык, рентгендик жана 
башкалар изилдөөдө байкалган) болуп бөлүнөт. Ошондой эле ооруну алдын ала 
билдирүүчү эрте жана кеч байкалуучу болуп да айырмаланат. Азыркы дарылоо 
жана алдын алуучу эмдөөлөрдүн натыйжасында оорунун белгилери өзгөрүлүп, 
кээде жоголот. Оорунун белгилеринин негизинде туура диагноз коюлат.  
СИНАПС — нейрондорду бир-бири менен же клеткалардын ортосундагы 
байланыш. Ал нерв импульсун өткөрүүгө ыңгайланган. С. терминин 1897-ж. 
англиялык физиолог Ч. Шеррингтон нейрондордун өз ара катышуусун, сигнал 
алмашуусун белгилөө үчүн колдонгон. Ар бир нейрондо алардын чоңдугуна 
жараша көп С-тык байланыштар болот. Функциялык мааниси боюнча С. 
козголтуучу (клетканын ишин күчөтүүчү) жана тормоздоочу (басаңдатуучу) 
болуп бөлүнөт. С-тардын учунда медиаторлор (ацетилхолин, норадреналин, 
серотонин, гистамин жана башкалар) толгон ыйлаакчалар бар. Нерв импульсу С. 
учуна жетип, андагы мембрананын бөлүкчөсүнүн электр потенциалын өзгөртөт, 
кальций иондорунун өткөргүчтүгүн көбөйтөт да, ыйлаакча жарылат, андагы 
медиаторлор бошоп алгачкы учурда С. жылчыгына түшүп, андан кийин С. учунун 
тушундагы мембранага, хеморецепторлорго таасир этет (ар бир медиатордун 
өзүнчө хеморецепторлору бар). Натыйжада мембранада физикалык-химиялык 
кубулуштар пайда болуп, мембрананын сыртында электр заряды өзгөрөт. С-тан 
кийинки клетканы козголтуучу же тормоздоочу потенциалдар жаралат. С. 
борбордук нерв системасында абдан көп. Нервдердин, булчуңдардын жана 
бездердин С-ы четки С. деп аталат.  
СИРИНГОМЕЛИЯ — нерв системасынын көбүнчө жүлүндү жабыркаткан өнөкөт 
оорусу. Мында жүлүндүн ортосунда эт өсүп, узата кобул пайда болот. Омуртка 
тутумдары капталына кыйшаят, эмчек учтары денеде туура эмес жайгашат же 
кошумча эмчек чыгат, тилдин учу экиге бөлүнүп, тиш туура эмес жайгашат, буту-
колдо кошумча манжалар өсүп, бет жана баш сөөктөрдүн формалары өзгөрөт, 
таңдайы бийик жайгашат. Ал тубаса болушу мүмкүн. Түйүлдүктүн жүлүнүндө 
жана анын мээге кеткен уландыларында өзгөрүү пайда болот. Адегенде бул 
өзгөрүүлөр байкалбайт. Омуртка жараланганда же ар кандай микробдор, 
вирустардан болгон жугуштуу оорулардан кийин, кээде өзүнчө эле жүлүн 
ткандары өсүп, глиоматозго алып келет. Кээде гидромиелия болушу мүмкүн. 
Мында жүлүндүн борбордук каналы кеңеет. Ага омуртка сөөктөрүнүн туура эмес 
өсүшү себеп болот. Оорулуу адатта врачка кеч кайрылат. Көкүрөгү же колу 
ооруганда гана ооруну сезет (колдун манжалары начар иштеп, жумулбай калат). 
Оорулуу терисин күйгүзүп алса да сезбейт, бирок күйүк көпкө айыкпайт. Оң 
колдун сөөктөрү сол колго караганда жооноюп, чоң болуп көрүнөт. Мындай 
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көрүнүш хейромегалия деп аталат. Анда чыканак муундары чоңоёт, муун 
кыймылы начарлап, кыймылдатканда оорубайт. Териси кургап, одуракай тартат. 
Омуртка тутумунун узун булчуң эттери да өзгөрөт, ошол себептен оорулуу бүкүр 
болуп калышы ыктымал. Дарылоодо рентген нурлары жакшы натыйжа берет. Бул 
оору менен жапа чеккендерге оор жумуш жана ысык цехте иштөөгө, болбойт. 
СКАРЛАТИНА — тамак ооруп (ангина), эт ысуу, денеге кызыл бүдүрлөрдүн 
чыгуусу менен мүнөздөлгөн катуу кармама жугуштуу оору. Козгогучу — кызыл 
кан денечелерин эриткич уу бөлүп чыгаруучу стрептококк. Көбүнчө 2—7 
жаштагы балдар ооруйт. 

 
Скарлатина: 1-скарлатина менен ооруган баланын бетиндеги мүнөздүү 
белгилер (скарлатинанын 3 бурчтуу  ак тагы даана байкалган); 2- 
скарлатинада алакан терисинин сыйрылышы; 3- териге чыккан майда кызыл 
тактар. 
 
Ал оорулуудан жана сакайгандан кийин да белгилүү убакытка чейин, ошондой 
эле козгогучту алып жүрүүчүдөн жугат. Кээде С. менен чоң кишилер да ооруйт, 
бирок аларда оору ангина түрүндө өтөт. Киши чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, 
сүйлөгөндө шилекей чачырандылары менен козгогуч абага бөлүнүп, аны менен 
дем алган соо адамга жугат. Козгогуч сырткы чөйрөдө жакшы сакталгандыктан 
аны менен булганган буюм да оору булагы болуп эсептелет. Көбүнчө 
стрептококктор организмге көмөкөй, чанда жабыркаган тери, өпкө аркылуу 
кирет. Организмге кирген стрептококк көбөйүп, өзүнөн ууну (токсинди) бөлүп 
чыгарат. Бөлүнгөн уу канга өтүп абалды начарлатат, бүдүрлөр чыгып, нерв, 
жүрөк-кан тамыр системасын жабыркатат. Оорулуунун стрептококко 
туруктуулугу төмөн болсо бүткүл организм жабыркап, сепсиске алып келет. 
Оорунун мындай түрү жаш балдарда (1—3 жаштагы) кезигет. Оорунун жашырын 
мезгили 2— 7 күнгө созулат. 
Оору капысынан башталат, температурасы 39 — 40°ка жетип, шалдырайт, 
жутканда тамагы ооруп, жүрөгү айланып, кускусу келет, бир нече ирет кусушу 
мүмкүн. Оорунун башталышында териси ысып кургап турат. Көмөкөй кызарып, 
таңдай менен кичине тилде майда кызыл так (ангинага окшош) пайда болот. 1 — 
2-күнү денеге майда кызыл бүдүрлөр чыгып, кычышат. Бүдүр алгач моюнга, 
дененин жогорку бөлүгүнө, анан тез эле бүт денеге тарайт. Ээги жана эрининин 
үстү агарат (С-га мүнөздүү үч бурчтук пайда болот). Тил саргыч кебер менен 
капталат. Биринчи жуманын аягында бүдүр жоголуп, тери түлөй баштайт. 
С-нын жеңил түрүндө эти бир аз ысыйт (37,1° —37,3°), кээде ысыбайт. 
Көмөкөйдүн былжыр чели кызарып, майда бүдүрлөр чыгып, бир нече сааттан 
кийин жоголот. Тери түлөбөйт. Бала өзүн кадимкидей эле сезет. Бирок анын эң 
жеңил түрү болсо да, кабылдоолору коркунучтуу. Кийинки жылдарда дарылоо 
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жакшыргандыктан кабылдоолор азаюуда. Бирок С. эң коркунучтуу жугуштуу оору 
экендигин унутпоо керек. Анын көп жолугуучу кабылдоолору: жаак алдындагы 
жана моюн лимфа түйүндөрүнүн сезгенүүсү — лимфаденит, ортоңку кулактын, 
өпкөнүн, бөйрөктүн сезгенүүсү, жүрөктүн жабыркашы — миокардит жана 
башкалар С. менен ооругандарда иммунитет пайда болот, кээде ооруп 
айыккандарда анын белгилери кайталанышы мүмкүн. Ага ооруну кабыл 
албоочулук али пайда боло электе кайта жуктуруп алуу себеп болот. Дарылоо 
ооруканада жана жеңил түрүндө врачтын көзөмөлүндө үйдө жүргүзүлөт. Бирок 
оорулуу баланы сөзсүз төшөккө жактыруу зарыл. Эгер температурасы төмөн 
болуп, өзүн сергек сезсе туруп тамак ичүүгө, жуунууга уруксат берилет. Врачтын 
уруксаты менен ойноого болот. Температурасы түшүп, абалы жакшырганы менен 
жүрөк-кан тамыр системасында өзгөрүү болушу мүмкүн. Оорулуу баланы өзүнчө 
бөлмөгө бөлүп же жаткан кроватын көшөгөлөп коюу керек. Айрыкча алгачкы 
күндөрү суюк же коюу буламык, сорпо, айран жана башкалар майдаланган жеңил 
сиңимдүү тамак берилет. Оорулууну белгилүү убакта 5—6 жолу тамактандыруу 
зарыл. Лимон менен чай, жашылча-жемиш маңыздарын көп берүү сунуш 
кылынат. Оорулуунун бөлмөсүн таза кармап, күнүнө 2 жолу хлораминдин 
эритмесине чыланган таза чүпүрөк менен бөлмөдөгү буюмдарды, терезе, эшикти, 
полду сүрүп чыгуу, бөлмөнү убагы менен желдетүү талапка ылайык. Анын 
урунган идишин, оюнчуктарын, шейшеп, ич-кийимдерин, сүлгүсүн, жүз аарчысын 
өзүнчө жууп, кайнатуу керек. Оорулууну баккан адам халат же атайын көйнөк 
кийип, оозуна катталган даки маска тагынып, оорулууга кирип чыккандан кийин 
сөзсүз колун самындап жууп, халатын чечип ысык үтүк менен үтүктөп турууга 
тийиш. Температурасы түшкөндөн кийин душка жуунууга уруксат берилет. Жаш 
балдар күнүнө же күн алыс, тестиер балдар 3—5 күндө жуунса болот. Күнүгө сода 
эритмеси (1 стакан кайнаган сууга 1 чай кашык сода салынган) менен бир нече 
жолу баланын оозун чайкатуу зарыл. Дарылоону врач белгилейт. Дарыны убагы 
менен врач белгилегендей туура берүү чоң мааниге ээ. Баланын абалы 
жакшырып, температурасы түшкөндө эле дарыны токтотууга такыр болбойт. Аны 
врачтын кеңеши менен чечүү керек. Ооруну алдын алууда оорулууну сөзсүз 
ооруканага жаткырып же үйдө озүнчө бөлүп дарылоо жүргүзүлөт. Мектепке 
чейинки жана мектеп жашындагы балдар ооруканадан чыккандан кийин 12 күнгө 
чейин оорубаган балдар менен бирге болууга тыюу салынат. Оорулууга жолуккан 
балдарды оорулууну бөлгөндөн баштап 7 күнгө чейин балдар мекемелерине 
жиберүүгө болбойт. Анда иштегендер жана 8 жаштан жогорку балдар 7 күн 
медициналык көзөмөлдө болот (к. Балдардын жугуштуу оорулары, Эпидемияга 
каршы чаралар). Ангина менен ооруган кишилер кичине балдарга жакындоого 
болбойт, ал балдарда С-нын пайда болушуна себеп болушу мүмкүн. 
СКЕЛЕТ, к. Сөөк системасы.  
СКЛЕРОДЕРМИЯ — коллаген ооруларына кирүүчү өнөкөт оору. Мында тери жана 
ага жанаша жаткан ткандар, ички органдар катуу берчке айланат. Бул оору менен 
ар кандай жаштагылар, көбүнчө 20 — 50 жаштагы аялдар ооруйт. Оорунун себеби 
толук аныктала элек. Инфекция, механикалык жана психикалык травма, үшүк 
алуу, нерв жана эндокрин системасынын бузулушу ооруга түрткү бериши мүмкүн. 
С. чектелген, диффузиялуу жана системалуу болуп бөлүнөт. 
Чектелген С. акырындык менен билинбей өөрчүп, оорулууну эч нерсе 
тынчсыздандырбайт. Башталышында тери шишигени байкалат, бир нече жума 
өткөн соң тери катууланып, түрдүү өлчөмдөгү так пайда болот, кер сары тартып, 
жалтырап, пил сөөгүнө окшоп калат. Кээде ооруган жер кылыч чапкандай 
сызыкчага окшойт, булар чеке менен бетте болот. Терини бырыштыра кармоого 
мүмкүн эмес, жабыркаган жер жыгачтай катуу жана муздак болуп калат, андан 
кийин тери жукарып, бырыштары жазылып, өңү агарып, кагаздай көрүнөт. 
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Диффузиялуу С. бетти, бут-колду, денени жабыркатат. Ал жер катууланып, 
шишийт, атрофияланат (жансызданат), бет маскага окшоп калат, манжалар 
жумулбайт, кыймылдабайт (склеродактилия). 
Системалуу С-да оорулуунун абалы начарлап, денеси ысып, уйкусу бузулат, 
тамакка табити тартпай, муундары ооруйт. Чачы менен тырмактарынын түрү 
өзгөрөт. Адамдын кыймылы начарлайт, оозу, тамагы, кызыл өңгөчү оорушу 
мүмкүн. Тамак ичүү жана жутуу кыйындайт. Мындай оору менен ооруган адам 
үстүнө оор чопкут кийгендей сезет. Оорулуунун ички органдары (ичегикарын, 
жүрөк, өпкө, бөйрөк), сөөк, муундары жабыркап, арыктайт. С-нын бардык түрүн 
дарылоо ооруканада гана жүргүзүлөт. Антибиотиктер, витаминдер, ар кандай 
гормон каражаттары, массаж, физиопроцедуралар, курорт, санаторийде 
дарылануу сунуш кылынат. Оорулуулар үчүн өздөрүнө ылайыктуу үй-тиричилик 
жана эмгек талап кылынат. Ооруну башталганда дарылоо натыйжалуу болот. Ал 
дайыма врачтын көзөмөлүндө болууга тийиш.  
СКЛЕРОЗ — органдын, кан тамырлардын булчуңдарынын, без клеткаларынын 
жана башкалар туташтырма ткандар менен алмашуусунан катуулануусу. Дени соо 
кишиде организмдин жашка карата өзгөрүүлөрүнө байланышкан С. болот 
(мисалы, улгайган кездеги жатын менен энелик бездин С-у). Бирок С. көбүнчө 
сезгенүү процессинин кесепетинен болуп, ага айрыкча сезгенүүнүн өнөкөт түрү 
(туберкулёз, котон жара жана башкалар) жана ткандагы алмашуу процессинин 
бузулушу себеп болот. Холестериндин алмашуусу бузулганда кан тамырлар 
өзгөрүп атеросклерозго алып келет. С. болгон органдын функциясы бузулат. 
Эгерде жүрөк булчуңунда С. болсо (кардиосклероз) жүрөк иши бузулуп, ак шишик 
басат жана башкалар 
С-ду алдын алууда себеп болгон ооруларды өз убагында дарылоонун мааниси чоң.  
СКОЛИОЗ, к. Омуртка тутумунун кыйшайышы. 
СОГОНЧОК ТЕКӨӨРҮ — согончок сөөгүндө өсүп чыккан өсүндү. Көп учурда 
жалпак тамандуулук өтө күчөп кеткенде, согончоктун сөөк чели, анын булчуң 
жана байламталары жабыркаганда болот. Бийчилерде, күлүк спортсмендерде көп 
жолугат. Кээде грипп, ангина, ириңдетүүчү инфекция, подаградан кийин болушу 
мүмкүн. С. т. өсүп кеткенде согончок бастырбай өтө катуу ооруйт. Ал катуу 
ооругандыктан бутунун учу менен же бут кетменинин кыры менен басат. 
Көпчүлүк мындай оорулуу кишилерге таяк же балдак менен басууга туура келет. 
Дарылоодо атайын согончогу тешик батектер колдонулат. Жылуу ванна, бут 
кетменин жана шыйрак булчуңдарын чыңдоочу массаж сунуш кылынат. Ар 
кандай дарылар менен дарылоо жардам бербесе С. т-н хирургиялык жол менен 
алып салууга туура келет. Алдын алуусу жөнүндө к. Жалпак тамандуулук 
макаласын. 
СОКУРЛУК — түрдүү себептерден эки көздүн тең өтө начар көрүп же көрбөй 
калуусу жана караңгыны жарыктан ажырата албоо. Көрүү деңгээлине жараша С. 
чала жана караманча көрбөө болуп айырмаланат. Жарым-жартылай көрбөгөн 
адамдын жарыкты көрүүсү сакталат жана 2,5 м аралыктан беш манжаны ажырата 
алат (0,05). 
Караманча көрбөгөн адамдын көзүнүн көрүү курчу такыр жоголот да, жарыктан 
караңгыны ажырата албай калат. С. тубаса жана кийин пайда болгон болуп 
бөлүнөт. Тубаса С. мээнин айрым бөлүктөрү, көрүү нервдери, көздүн тор 
кабыкчасынын начар өөрчүшүнөн болот. Кийин пайда болгон С. көз ооруларынан 
(глаукома, трахома, кератит) кийин көрүү нервинин жабыркашынан, көздүн 
кырсыкка учурашынан пайда болот. Ошондуктан саламаттык сактоо органдары 
көздү кырсыкка учуроодон жана көз ооруларын алдын алуу, глаукоманы эрте 
байкап дарылоо чараларын жүргүзөт. Совет өкмөтү начар көргөн жана сокур 
балдарга такай камкордук көрсөтөт. Сокурлар коомдук пайдалуу эмгекке 
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тартылып, ар бир союздук республикадагы сокурлар коому алардын идеялык 
саясий жана маданий деңгээлин жогорулатуу иштерин жүргүзөт. Кыргызстанда 
сокурлар коому 1937-ж. уюштурулуп, атайын мектептер ачылып, окууөндүрүш 
ишканалары уюштурулган. 
СОЛОГОЙЛУК. Кишинин мээсинин өөрчүү процессинде анын функциясы оң жана 
сол жарым шарынын ортосунда бөлүштүрүлөт. Сол жарым шарда сүйлөө, окуу, 
жазуу, саноо, логикалык, математикалык функциялар, оң жагына сырткы дүйнөнү 
көрүү, үн, татаал геометриялык форма жана түстөрдү кабыл алуу туура келет. 
Ошондуктан сол жарым шар басымдуулук кылуучу же доминанттуу деп аталат. 
Кол-буттун кыймылын ишке ашырууда эки жарым шар тең катышат: сол жарым 
шар — оң, ал эми оң жарым шар сол кол менен бутту башкарат. Көпчүлүк кишиде 
сол жарым шар басымдуулук кылгандыктан, оң кол менен иштөө жана тамак ичүү 
демейдеги көрүнүш. Кээ бир кишиде оң жана сол жарым шардын функциясы 
тескерисинче бөлүштүрүлөт. Бул учурда оң жарым шар басымдуулук 
кылгандыктан сол кол үстөмдүк кылат. Бирок өндүрүш жана тиричилик 
аспаптары жана көпчүлүк эмгек куралы оң колго ылайыкталгандыктан, сологой 
балдарды оң колу менен иштөөгө үйрөтүү керек. Баланы тажатып, психикасына 
таасир этпей, чыдамдуулук менен үйрөтүү зарыл. Сологойлордун көбү оң колу 
менен иштөөгө үйрөнөт, бирок көп күч жумшалуучу иштерди сол колу менен 
иштейт. Мисалы, сологой хирург, сүрөтчү, саат оңдогуч жана башкалар Кээде 
мисалы, оң колдун мууну, булчуңу, нерв жабыркаганда айласыздан С. болушу 
мүмкүн. Бул учурда да оң колу менен иштөөгө үйрөтүү зарыл. , 
СОТ-МЕДИЦИНАЛЫК ЭКСПЕРТИЗА — тергөө жана сот процесстеринде пайда 
болгон медициналык суроолорду чечүүчү врачтык экспертизанын түрү. С.-м. э. 
бардык учурда тергөө органдарынын жана соттун сунушу боюнча жүргүзүлөт. Ал 
өлүмдүн себебин аныктоо, денеге залал келтирүүнүн мүнөзүн, ден соолугун, 
күнөөлүүнүн же күбөнүн психикалык абалын, анткорлонууну аныктоо үчүн 
милдеттүү түрдө жүргүзүлөт. Ошондой эле буюмдата далил (кандын тагы, чач, 
кийим айрыктары жана башкалар) ишке ашырылат. Аны сот медицинасы боюнча 
атайын даярдыктан өткөн врачтар — сот-медициналык эксперттер жүргүзөт. С.-
м. э-да сот-медициналык изилдөөлөр боюнча акт түрүндө же сот-медициналык 
изилдөөлөрдүн корутундусу боюнча документ толтурулат. С.-м. э. кадрларын 
врачтардын билимин өркүндөтүүчү институттарда жана медициналык жогорку 
окуу жайдагы сот-медицина кафедрасы даярдайт. 
СОТ МЕДИЦИНАСЫ — медицинанын сот-тергөө иштерин жүргүзүүдө пайда 
болгон медициналык жана биологиялык маселелерди камтыган тармагы. Ал 
объектилердин сот-медициналык экспертиза методу менен изилдөө теориясы 
жана практикасын өз ичине камтыйт. С. м. советтик сот адилет милдетин гана 
аткарбастан саламаттык сактоону өркүндөтүү, адам патологиясынын илимий 
маселелерин иштеп чыгууда да чоң роль ойнойт. С. м. криминалистика, кылмыш 
жана граждандык укуктун, медицинанын көп тармактары менен байланышкан 
көптөгөн суроолорду камтыйт.  
СОЦИАЛДЫК ГИГИЕНА — калктын ден соолугуна ар кандай социалдык 
фактордун тийгизген таасирин изилдөөчү жана саламаттык сактоону уюштуруу 
менен тыкыс байланышкан медицина тармагы. Социалисттик коомдун шартында 
С. г. саламаттык сактоону уюштуруу боюнча теориялык база жана илимий негиз 
болуп эсептелет. Ал өтө кеңири маселелерди камтуу менен биологиялык, 
медициналык, экономикалык, философиялык, социологиялык саясий 
суроолордун негизинде коомчулуктун саламаттыгынын калыптанышынын закон 
ченемин изилдейт. Ошондой эле оорукчандык менен калктын эмгек жана 
турмуш-тиричилик шартынын бири бирине байланыштуулугун, түрдүү алдын 
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алуу чараларынын натыйжалуулугун, медициналык жардамды уюштуруу 
формасын, саламаттык сактоо ишин жана башкалар да үйрөтөт. 
С. г-нын негизги максаты — коомчулугубуздун саламаттыгын сактоону 
жакшыртууга багытталат. Ошонун негизинде, өлкөдө С. г-ны жана саламаттык 
сактоону изилдөө иштери медициналык илим изилдөө институттардын 
кафедраларында жүргүзүлөт. Бул илимдин негизги максаты — адамдын ден 
соолугуна тескери таасир тийгизүүчү факторлорду изилдөө жана бардык 
мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, аларга каршы чараларды колдонуу. С. г. 
медициналык орто жана жогорку окуу жайларында окутулат.  
СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ  — эмгекчилер карыганда оорудан эмгекке 
жарамсыз болгондо жана башкалар учурда закондо белгиленген тартипте 
эмгекчилерди материалдык жактан камсыз кылуучу мамлекеттик система. Ал 
Советтер Союзунда бардык эмгекчилерди тейлейт. С. к. каражаттары ишкана, 
уюм, мекеменин милдеттүү төлөмдөрүнөн жана мамлекеттик бюджеттен 
'алынган дотация эсебинен жүргүзүлөт. С. к. каражаттарынын эсебинен 
эмгекчилерге түрдүү көмөк (эмгекке убактылуу жарамсыздыгы үчүн көмөк, 
боюнда бар кезде жана бала төрөлгөндө берилүүчү көмөк), пенсия (карылыгы 
жана инвалиддиги үчүн), санаторий, пансионат, эс алуу үйлөрүндө, 
профилакторийлерде санаторий-курорттук дарыланууга жана мүнөздөп 
тамактанууга (толугу менен же жарым-жартылай акча төлөнөт) белгиленет. 
Эмгекке убактылуу жарамсыздык үчүн көмөк колхозчу, кызматкер, жумушчулар 
оорунун кесепетинен ишке жарамдуулугун жоготкондо, эмгекке жарамсыздык 
баракчасы берилгенде, реабилитациялык дарылоого муктаж болгондо, 
санаторийде дарыланууда, майып болгондо, карантин мезгилинде (к. Карантин), 
үй-бүлөдөгү оорулууну бакканда, протездөө-ортопедиялык ишканага жаткырып 
протез койдурууда, туберкулёз же кесип оорулары менен ооруганга байланыштуу 
медициналык корутунду менен башка жумушка которулганда, оорунун же 
майыптыктын натыйжасында эмгекке жарамдуулукту жоготкон алгачкы күндөн 
тартып, ал калыбына келгенге чейин же инвалиддик белгиленгенге чейин 
берилет. Иштеген инвалиддер жалпы оорудан эмгекке жарамдуулугун убактылуу 
жоготкондо 2 айга ал эми 1 жылда 3 айга чейин эмгекке жарамсыздык барагы 
берилет. Эмгек майыптыгынын же кесип ооруларнын натыйжасындагы 
убактылуу эмгекке жарамсыздыгы үчүн көмөк үзгүлтүксүз иш стажына 
карабастан эмгек стажына жараша болот. Үзгүлтүксүз эмгек стажы 3 жылга чейин 
болсо, эмгек акынын 50%, 3 жылдан 5 жылга чейин болсо 60%, 5тен 8 жылга 
чейин 80%, 8 жылдан ашса 100% төлөнөт. 
Боюнда бар жана төрөгөн аялдар үчүн көмөк бардык иштеген аялдарга, анын 
ичинде колхоз мүчөлөрүнө эмгек стажына карабастан толук эмгек акы өлчөмүндө 
төлөнөт. Төрөгөнгө чейин 56 календардык күн жана төрөгөндөн кийин 56 
календардык күн, төрөтү оор болгон, эгиз же андан көп бала төрөгөн учурда 
төрөгөндөн кийин 70 календардык күн отпуск берилет. 
Бала төрөлгөндө берилүүчү көмөк бала төрөлгөн мезгилде ата-энеси ишканада 3 
айдан кем иштебесе жана анын орточо эмгек акысы акыркы 2 календардык айда 
70 сомдон ашпаса, ата-энесинин бирөөнө берилет. Андан башка көмүр өнөр 
жайында, жер астындагы иштерде иштеген жумушчуларга үзгүлтүксүз узак иш 
стажына жана эмгек акысынын өлчөмүнө карабастан көмөк көрсөтүлөт. Эки же 
андан ашык бала төрөлсө, ар бир балага толук өлчөмдө көмөк көрсөтүлөт. 1981-
жылдын 1-ноябрынан биринчи балага 50 сом, экинчи, үчүнчүсүнө 100 сомдон 1 
жолу жардам берилет. 
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Каражаты жетишсиз үй-бүлөлөрдүн балдарына көмөк үй-бүлө мүчөсүнүн ар 
бирине жалпы кирешени бөлгөндө айына 50 сомдон ашпаса берилет. Көмөктү 
белгилөөдө үй-бүлөнүн төмөнкү мүчөлөрү эсепке алынат: ата-эненин 
багуусундагы 18ге толо элек балдары же 18ден ашкан, бирок бала кезинен 
инвалид болсо, ошондой эле алар менен чогуу жашаган эмгекке жарамсыз, пенсия 
албаган кары кишилер. Көмөк 8 жашка толо элек ар бир балага 12 сомдон 
төлөнөт. Асыранды балдарга да көмөк белгиленет. Мамлекеттин толук камсыз 
кылуусунда турган (балдар үйүндө, инвалиддер үйлөрүндө, мектеп-интернатта) 
балдарга, ата-энелик укуктан ажыраган ата-эненин балдарына көмөк берилбейт. 
Ата-эне эмгекке жарамдуу болуп, бирок иштебесе үй-бүлөсүнө көмөк 
көрсөтүлбөйт. 
СӨӨК СИСТЕМАСЫ. Кишинин скеле ти 200дөн ашуун түрдүү формадагы 
сөөктөрдөн түзүлөт. Организмдеги жайланышы боюнча алар баштын, тулку 
бойдун, ийин жана бел курчоонун, кол жана буттун скелетине бөлүнөт. Скелеттин 
составына сөөктөрдөн башка кемирчектер да кирет. Кемирчектер түйүлдүктүн 
жана жаш балдардын денесинде көп болот. Киши улгайган сайын денедеги 
кемирчектер акырындап сөөккө айланат. 
Баштын скелети жуп жана түгөйсүз 29 сөөктөн турат (к. Баш сөөк). 
Тулку бойдун скелети омуртка түркүгү жана көөдөндөн турат. Омуртка түркүгү 
биринин үстүнө бири катары менен жайланышкан 33—34 омурткадан турат. 
Алардын арасында солкулдак кемирчек ткандан турган аралык кепилдер бар. 
Ошонун таасири менен омуртка түркүгү алдыга, артка жана оңго, солго ийилет. 
Омуртка түркүгү 7 моюн, 12 арка,  5 бел, 5 куймулчак, 4—5 чычаң омурткасынан 
турат. Ар бир омуртканын тулкусу, догосу жана бир канча урчуктары бар. 
Омуртканын тулкусу менен догосунун ортосунда омуртка тешиги жайгашкан. 
Булар чогулуп омуртка каналын түзөт. Каналдын ичинде узунунан созулуп 
кишинин жүлүн мээси жатат, к. Омуртка тутуму.  

  
Сөөк системасы: 1— баш сөөк; 2— моюн 
омурткалары; 3— акырек; 4— далы; 5— күң жилик; 
6— көкүрөк өмурткалары; 7— бел омурткалары; 8— 
жамбаш соөгү; 9— куймулчак; 10— чычаң 
омурткалары; 11— кашка жилик; 12— тизе томугу; 
13— бут кетменинин сөөктөрү; 14— жото жилик; 
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15— кол чеңгелинин сөөктөрү; 16— кар жилик; 17—
кабыргалар; 18—төш сөөгү. 
 
Көөдөн көп сөөктөн туруп, арт жагы 12 арка омурткасынан, капталы 12 
кабыргадан, ал эми алды жагы болсо төш сөөгүнөн турат. Он эки кабырганын ар 
биринин арткы башы (учу) аркалар менен ашташат, ал эми жогорку 8 
кабырганын алдыңкы учу төш менен түздөн-түз туташат. Төмөнкү төрт кабырга 
алдыңкы учтары кыска болгондуктан төш менен туташпастан карчыганын 
бүлкүлдөгүнүн арасында эркин жайгашат. Ушул аркалар, кабыргалар жана төш 
сөөгүнүн өз ара кошулушунан турган көңдөй көкүрөк көңдөйү деп аталат. Анын 
ичинде ар кандай уруу, согуу кырсыктарынан жашырылып, өпкө, жүрөк жана 
башкалар кан тамыр органдары жайгашат. 
Киш ийин курчоосу көөдөндүн арткы бетинде орношкон үч бурчтуу эки далыдан 
жана эки акырек сөөгүнөн турат. Ар бир далынын башындагы тегерек чуңкуру 
колдун биринчи жилиги 
күң жиликтин ийин башы менен ашташат (к. Ийин курчоосу, Кол). 
Бут курчоосун эки жамбаш сөөгү түзөт. Ал үч бөлүктөн (капшыт, отургуч жана 
чаткаяк сөөгүнөн) турат. Жамбаш сөөгү арт жагынан куймулчак менен, ал эми 
алды жагында бири-бири менен туташып жамбаш чарасын түзөт. Ар бир 
жамбаштын тегерек оюгу бар, бул кашка жиликтин ийик башы менен ашташат. 
(к. Жамбаш чарасы, Бут). 
Кишинин сөөгү өтө эле катуу, тик абалда турган жото жилиги 1500 кгга чейинки 
жүктү көтөрө алат. Сөөктөрдүн бекемдиги анын химиялык составына жараша 
болот. Сөөктөрдүн составында органикалык жана органикалык эмес заттар бар. 
Аны билүү үчүн сөөктү отко күйгүзсө анда анын органикалык заттары күйүп, 
органикалык эмес заттары калат. Ал заттар сөөктүн сырткы формасын сактап, ага 
бекемдикти берет. Ал эми сөөктү бир суткага 10%түү туз кислотасынын 
эритмесине салып койсо, анда анын составындагы органикалык эмес заттар 
акырындап эрип кетет да, сөөк ийилгич жана чоюлгуч болуп калат. Мындай 
сөөктү чүлүк катары ийүүгө, буроого да болот. Ошентип, органикалык заттар 
сөөккө ийилгичтикти жана чоюлгучтукту берет. Органикалык жана органикалык 
эмес заттардан турган сөөк тканы сөөккө бекемдикти берет. Жаш балдар, 
өспүрүмдөр жана жаш кишилердин сөөктөрүндө органикалык заттар өтө көп. 
Ошондуктан алардын сөөгү бекем жана ийилгич келип, аз сынат. Ал эми киши 
улгайган сайын алардын сөөгүнө борпоңдукту жана катуулукту берүүчү 
органикалык эмес заттар акырындап көбөйөт да, улгайган жана кары 
кишилердин сөөктөрү бат сынат. 
Сөөктөрдүн бекемдиги алардын химиялык составына гана эмес, анын 
анатомиялык түзүлүшүнө жараша да болот. Сырткы формалары боюнча сөөктөр 
узун, кыска, жалпак жана көпшөк болуп бөлүнөт. Мисалы, каруу, билек, сан жана 
шыйрак жиликтери узун сөөктөр. Жиликтердин орто жери көңдөй келип, ичинде 
сары чучук бар. Жиликтердин эки учу анын башы деп аталат. Анда каршы-терши 
кайчылашкан сөөк эбелектери болуп, арасы кызыл чучукка (кемик майлары) 
толгон. Сөөк эбелектери сөөккө кайсы тараптан күч көп келсе, ошол жакка 
багытгалып, сөөктүн бекемдигин камсыз кылат. Кыска сөөктөргө кырк муун, кол, 
буттун манжалары жана кызыл ашыктын сөөктөрү; жалпак сөөктөргө 
кабыргалар, баштын төбө сөөктөрү жана жамбаш сөөктөрү кирет. Көпшөк 
сөөктөргө омурткалар, төш сөөгү жана томук кирет. Көпшөк сөөктөрдүн ичиндеги 
сөөк эбелектеринин арасы кызыл чучукка толгон. Сөөктөр сыртынан жука чел 
кабык менен капталган. Ал эки катмардан турат. Анын сырткы катмарында кан 
тамырлар жана нервдер өтө көп. Алар аркылуу сөөктөр азыктанат жана 
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нервдешет. Ал эми ички катмарында сөөктөрдү өстүрүүчү ткандар жайгашкан. 
Алардын жардамы менен сөөктөр туурасынан өсөт. 
Кишинин скелетин түзүүчү сөөктөр организмде ар түрдүү милдетти аткарат. 
Кишинин скелетинин негизги милдеттеринин бири — ал отурганда, турганда, 
басканда түркүк болот. Бул милдетти негизинен омуртка түркүгү аткарат. 
Ошондой эле скелет өзүнө бекиген булчуңдардын жыйрылып жана 
бошоңдошунун негизинде муундарды кыймылга келтирет. Сөөктөр бири-бири 
менен туташып, мээ кутусун, көкүрөк, ич көңдөйлөрүн жана жамбаш чарасын 
түзөт. Бул көңдөйдү түзгөн сөөктөр мээни, өпкө-жүрөктү, ичеги-карынды жана 
жыныс органдарын ар кандай урунуу, кагынуудан сактайт. Кишинин сөөктөрү 
организмдеги минералдык алмашуу процесстеринде да катышат. Анткени 
кишинин сөөктөрүндө кальций, фосфор жана темир туздарынын чоң запасы бар. 
Кишинин сөөктөрү кан денечелерин да пайда кылат. Анткени, сөөктөрдүн 
ичиндеги кызыл кемиктер кан денечелерин жаратуунун негизги булагы. 
Сөөктөрдүн составында микроэлементтер жана витаминдер да көп. Ошентип, 
кишинин сөөктөрү ага жөнөкөй гана түркүк болбостон, ар түрдүү милдеттерди 
аткаруучу маанилүү органдардын бири болуп эсептелет. 
С. с-нын калыптанышында туура тамактануу чоң роль ойнойт. Айрыкча 
балдардын өсүп жаткан организми сөөктүн өөрчүшү үчүн зарыл органикалык 
жана минералдык заттарды талап кылат. Витаминдердин жетишсиздиги сөөктү 
деформациялап, өсүүсүн кечеңдетет; кальций менен фосфор туздары жетишпесе 
сөөк тез сынып, кыйшаят. Ал туздар сүт жана сүт азыктарында көп болот. Кош 
бойлуу жана эмчек эмизген аялдар кальций тузун көбүрөөк талап кылат. 
С. с-нын оорулары өтө көп жана ар түрдүү. Көбүнчө сөөктүн тубаса, 
дистрофиялык, сезгенүү жана шишик оорулары жолугат. Тубаса оорулардын 
себеби толук изилдене элек, бирок туугандар арасындагы никеге, кош бойлуу 
аялдын организмине зыяндуу факторлордун (кырсык, химиялык заттар, нервдик 
күч келүү, тамеки чегүү, алкоголь) таасирине байланыштуу болору белгилүү. 
Дистрофиялык оорусу сөөк тканынын түрдүү себептерден азыктануусунун 
бузулушунан, ошондой эле витамин жетишсиздигинен болот (мисалы, Д 
витамини жетишпесе итий пайда болот). Д витамини организмге тамак-аш менен 
келет, андан тышкары күн нурунун таасиринен териде да пайда болот. 
Омурткаларда жана муундарда кан айлануунун бузулушу остеохондроз жана 
артрозго алып келет. Кыймылдын аздыгынан остеохондроз акыркы жылдарда 
көп жолугат. С. с-нын кеңири таралган оорусуна омуртка тутумунун кыйшайышы 
кирет. Ал сабак окуп жатканда баланын келбетине көңүл бурбагандыктан, 
ошондой эле зат алмашуунун тубаса бузулушунун, айрым оорулардын 
(туберкулёздук спондилит, шишиктер жана башкалар) кесепетинен болот. С. с-
нын айрым оорулары скелетке күч келүүдөн (айрыкча балдар менен 
өспүрүмдөрдө) өөрчүйт. 
Сезгенүү ооруларынан остеомиелит жана сөөк менен муундун туберкулёзу көп 
жолугат. Сөөк тканынын сезгениши инфекциялык процесстин (чыйкан ич келте, 
баш келте, сүзөк, котон жара жана башкалар) кабылдоосу катары да өнүгөт. С. с-
нын жабыркашы (сынык, муундан чыгуу жана башкалар) көп кездешет. Кийинки 
мезгилде өндүрүшкө жана турмуш-тиричиликке техниканы көп пайдалануу 
таяныч-кыймыл аппаратын жабыркаткан оор кырсыктарды көбөйттү. 
Ошондуктан коопсуздук техникасынын эрежелерин сактоо өтө маанилүү. 
Дарылоодо дары-дармек, айыктыруу физкультурасы, массаж, физиотерапиялык 
процедуралар колдонулат. Кээде хирургиялык операция жасалат. Азыркы учурда 
травматолог, ортопед врачтар колдонгон аппараттар менен конструкциялар 
ийгиликтүү натыйжаларды берүүдө. 
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СӨӨКТҮН МУУНДАН ЧЫГЫШЫ — катуу күчтүн таасиринен жиликтин башы 
муундан тайып, кайра ордуна түшпөй калышы. Анын тубаса (түйүлдүктүн 
муундарынын, көбүнчө жамбаштын туура эмес өсүшүнөн) жана кийин пайда 
болгон (кокустук кырсыктын же кандайдыр бир оорунун кесепетинен) түрү бар. 
 

 
 

Жамбаш муунунан сөөктүн чыгышы (ортодо). 
Солдо салыштыруу үчүн соо муун бернлген: оңдо 
— жамбаш мууну чыккаңдагы буттун мүнөздүү 
абалы. 
 

Ийин муунунан сөөктүн чыгышынын схемалык 
көрсөтүлүшү (ортоңку сүрөт). Солдо салыштыруу 
үчүн соо ийин мууну берилген; оңдо ийиндин 
деформацияланышы жана ийин мууну чыкканда 
колдун мүнөздүү көрүнүшү. 

Кырсыктан болгон С. м. ч. көп кездешет. Өтө катуу күч таасир эткенде жиликтин 
аштоо жери тайып, адегенде муунду бириктирип турган муун кабыгы (капсула) 
жарылып кетет, андан соң эки сөөктү кармаган тарамыштар, булчуң эттер 
создугуп, чоюлуп барып үзүлүп, жиликтин башы муундан чыгып, кээде анын бир 
жак башы кетилип сынып калат. С. м. ч-нда сөөктүн башын кайра ордуна 
салгандан кийин ошол жарылган муун кабыкчасы, тарамыштар, булчуң эттер 
толук бүтмөйүнчө орто эсеп менен 21 күн гипстеп кыймылдатпай таңылат. 
Себеби ички жарасы бүтө электе муунду кыймылдатканда кайра чыгып кетет да, 
муун «ойноок» болуп калат. С. м. ч. толук жана жарым-жартылай болот. Толук 
чыгып кетүү — жиликтин башынын бүт бойдон муундан ажырап калышы; ал эми 
кээде жиликтин башы жарым-жартылай гана тайып калышы байкалат. Ал 20—50 
жаштардагы эркектерде көп кездешет. Кичине балдарда (10 жашка чейин) С. м. ч. 
өтө эле сейрек жолугат, себеби алардын муун кабыктары жана муунга 
байланыштыруучу тарамыш, булчуң эттери чыйрак келет. Ал эми улгайгандарда 
аз кездешет, алардын сөөктөрү морт келип, муундан чыкпай эле сынып кетет. 
Күң жиликтин муундан чыгып кетүүсү айрыкча көп кезигет. Анын далы менен 
ашташкан жери жумуру-тоголок келип, укуругу эң эле кыска болгондуктан 
бардык багытка бирдей кыймылдай алат да, далынын ашташкан чуңкуру тайыз 
келет. Күң жиликтин башы далыга терең кирип орун албагандыктан, кол менен 
таяна жыгылганда жиликтин башы чыгып кетет. Бул учурда чыккан муун катуу 
ооруйт; чыккан кол сыртка карап, киши соо колу менен чыккан колду чыканактап 
өйдө көтөрө кармап, моюнун ошол жакка кыйшайтып турат. Ошондой эле кол 
менен кармалап көргөндө күң жиликтин башы бултуюп чыккандыгы байкалат. 
Кол ошол муундан кыймылдабай калат. Мында колду жоолук менен моюнга асып, 
врачка кайрылуу керек. Чыккан жиликти ордуна салуу үчүн адегенде наркоз 
берилет. Эгер наркоз берүүгө болбосо, чыккан муунга оорутпоочу дары куюлат да, 
түрдүү ыкма менен ордуна салынат.. 
Кар жиликтин чыканак муунунан чыгып кетүүсү да көп кезигет. Чыканак мууну 
үч сөөктүн учу биригип, бир кабыкчада жайгашкандыктан татаал муун болот. Көп 
учурда кар жиликтин эки сөөгү тең — айрыкча артка тайып чыгып кеткени 
байкалат. Бул учурда муун катуу ооруйт, чыканактын сырткы түрү өзгөрүлүп, 
кыймылдабай калат, кар жилик кыскаргансып көрүнөт. Мында манжалардын 
сезгичтигин текшерүү зарыл, себеби кан тамыр менен нервдер кысылып калып 
манжалар көгөрүп чыгышы ыктымал. Балдардын колунан олдоксон тартып койсо 
эле күң жилиги чыгып кетет. Колду жоолук менен моюнга асып, врачка кайрылуу 
керек. 
Кол манжалары чыгып кеткенде катуу ооруйт, кыймылдабай калат. Көбүнчө баш 
бармак көп чыгат. Эгерде териси да жабыркаса, биринчи жардам көрсөтүүдө 
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асептикалык таңгак менен таңылат. Сырты жабыркабаса кебезди калың коюп 
таңып, ооруканага жеткирилет. 
Кашка жиликтин чыгып кетүүсү аз кезигет, себеби кашка жиликтин укуругу 
узунураак, ал эми жамбаштын аштоосу терең келгендиктен жиликтин башы 
толук бойдон кирип турат. Катуу күч таасир эткенде көбүнчө артка карай чыгып 
кетет да, жамбаш сөөгүнүн жилик жаткан чуңкурунун арткы четин кошо сындыра 
кетет. Кээ бир учурда астыга же төмөн жакка да чыгат. Бул учурда муун катуу 
ооруйт, жамбаш менен кашка жиликтин аштоосу дөмпөйүп чыгат, бут ичке кирип 
тизе бүгүлүп, кыймылдабай калат. Мында алгачкы жардам берүүдө даяр зым 
шакшак менен таңуу керек. Эгерде шакшак болбосо жабыркаган бутка соо бутту 
таңып коюп (к. Иммобилизация). чалкасынан замбилге жаткырып, ооруканага 
жеткирилет. 
Жото жиликтин тизе муунунан чыгып кетүүсү сейрек кезигет, бирок бул эң оор 
майыптыкка алып келет. Себеби жото жилик менен кашка жиликтин аштоосун 
бириктирген бекем жана өтө чыйрак кайчылаш эки тарамыш, муун кабыкчасы, 
тизенин эки капталындагы тарамыштар үзүлүп кетет; мында операция жасоого 
туура келет. 
Акыректин далы жак башынын толук жана жарым-жартылай чыгышы да көп 
кезигет. Бул ийинди баса жыгылганда болот. 
Астыңкы жаактын эки жагы тең чыгып кетиши мүмкүн. Оозду өтө чоң ачканда 
(эстегенде, чоң нерсе тиштегенде жана башкалар) чыгат. Оозду чоң ачып 
турганда ээкти бир аз уруп койсо эле жаак чыгып кетиши мүмкүн. Жаактын эки 
жагы тең чыгып кеткенде оозу ачылып, ээги алдын карай тартылып калат, сүйлөө 
жана жутуу кыйындайт. Бул учурда ачылган оозду даки же жоолук менен' байлап, 
ооруканага жеткирилет. 
Бир эле муундун эки же андан көп жолу кайталанып чыгышы «ойноок» деп 
аталат. Мындай С. м. ч-нын кайгаланышы айрыкча күң жиликтин далы менен 
болгон аштоосунда көп кезигет. Себеби биринчи жолу чыкканда ордуна салууда 
жакшылап гипстелбей же гипс таңууну эрте алып коюудан же чыккан жердин 
ички жарааты бүтө электе кандайдыр бир кырсыктын кесепетинен муун кайра 
чыгып кетет. Кээде 10—15 жолу, ал эми айрым ооруларда канча чыкканы эсепсиз 
болот, айрым учурда уктап жатканда да чыгып кетиши мүмкүн. Бул учурда 
оорулуу өзү же жакындары чыккан муунду салууга үйрөнүп алышат. «Ойноок» 
кол операциялык жол менен гана кайра калыбына келтирилет. С. м. ч-нын тубаса 
түрү кашка жиликтин жамбаш аштоосунда көп кезигет. Себептери толук 
изилдене элек. Бала төрөлгөндө эле кашка жилиги тубаса чыгып төрөлбөйт, 
адегенде кичине гана болор-болбос жиликтин башы тайып турат, баланы туура 
эмес ороодон (эки бутту бириктирип куушура таңуудан) ал муундан биротоло 
чыгып кетет. С. м. ч-нын бул түрү оор төрөттө да болушу мүмкүн. Мындай чыгып 
кетүүнү бала төрөлгөндөн кийин 6—7 күндө төрөт үйүндө эле байкоого болот. Ал 
үчүн врач жана медсестралар баланы кылдат кароого тийиш. Баланын эки бутун 
талтайта ачканда майып жагы көп ачыла бербейт, ал эми таза жагы толук бойдон 
ачылат; ошол кезде жиликтин башын кол менен акырын ныкып койсо «кырт» 
этип ордуна түшүп, ал эми колду кайра алса «кырт» этип чыгып кеткени 
байкалат. Эки бутту теңештирип көрсө чыккан жагы кыска болуп көрүнөт. 
Оролбой бош уктап жаткан баланын бут кетмени сыртка толгонуп ошол жак 
такымычын бырыштары көбүрөөк болот. Кээде тубаса С. м. ч. бала баса 
баштаганда байкалат. Тубаса С. м. ч. эрте байкалса операциясыз эле оңдоого 
болот. Ал эми кеч байкалса (2 жаш чамасында) операция жасалып гана оңдолот. 
СӨӨЛ — теринин вирустуу оорусу. Көбүнчө балдар жана жаш кишилер ооруйт. С-
дү ар кандай вирус козгойт. Ал оорулуу менен жолукканда, буюмдар аркылуу 
жугушу мүмкүн. Анын пайда болушуна теринин дүүлүгүшү, жараланышы, 
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тердеши шарт түзөт. Жашыруун мезгили 2—5 ай. Кадимки С. адатта саргыч түстө 
болуп, учунда калың бүдүрчөлөрү болот. 

  
Колдогу кадимки сөөл. 
 
Ал акырындык менен гүлдүү капуста сымалданып өсүп, колго, салааларга, бетке, 
дененин башка жерлерийе чыгат. Кээде таманда да пайда болушу мүмкүн. 
Жалпак С. туура эмес формада болуп, манжалардын сыртына жайгашат. Ал 
өспүрүмдөрдүн чекесине, оозунун тегерегине, колуна чыгат. Айрым учурда бир аз 
кычышат. Карыган кишилерде С. боз, күрөң же кара түстө болуп, бетке, моюнга, 
денеге чыгат. Көпчүлүк адамдар С-дү өз алдынча дарылашат. Бул туура эмес. 
Сөзсүз врач-дерматологго же косметологго кайрылуу керек. Дарылоодо 
хирургиялык жол, электр коагуляциясы жана дары-дармектер колдонулат. 
С-дү алдын алууда өздүк гигиена эрежелерин сактап, бут-колду таза алып жүрүү 
керек. Чоочун адамдын бут кийимин, байпагын, кол кабын, тырмак же сакал-
мурут алуучу аспаптарын, сүлгүсүн жана башкалар буюмдарын пайдаланууга 
болбойт. 
Бут кийимди туура тандап кийген оң. Айрылып, сыйрылган, тытылган жерди 
марганцовканын (мала түстө) же тамакка кошуучу сода эритмесине салып, жылуу 
ванна алып, андан соң йод же бриллиант көгүн сүйкөө сунуш кылынат. 
СПАЗМ — булчуңдардын тонусу күчөшүнүн натыйжасында алардын 
жыйрылышы. Кол-буттун булчуңдарында, кан тамырларда (стенокардия), кызыл 
өңгөчтө (кардиоспазм), бронхтордо (бронх астмасы), ичегинин жылма 
булчуңдарында көп кездешет. Скелет булчуңдарынын С-ы кыймылды 
начарлатат, ал эми жылма булчуңдардыкы органдардын түрдүү функциясын 
бузат. 
СПАЗМДЫ ЖАЗМА ДАРЫЛАР — ички органдардын (кан тамырлар, бронхтор, 
ичеги-карын, өт жолдору, табарсык жана башкалар) жылма булчуңдарынын 
спазмын жазуучу каражаттар. Бул дарылар нейротроптуу — нерв системасы 
аркылуу таасир этүүсү (адреналин, эфедрин жана башкалар) жана миотроптуу — 
жылма булчуңга түздөн-түз таасир этүүчү (папаверин, но-шпа жана башкалар) 
болуп айырмаланат. С. ж. д. жылма булчуңдардын күчөп жыйрылышы менен 
коштолгон ооруларда (бронх астмасында, кан тамырлардын спазмында жана 
башкалар) колдонулат. Аларга астмага каршы жана кан тамырды кеңейтүүчү 
дарылар жана башкалар кирет.  
СПАЗМОФИЛИЯ — канда кальцийдин азайышынан мезгили менен карышып, 
тырыштырган оору. С. эки жашка чейинки балдарда көп кезигет. Көбүнчө 
итийден жабыркагандар ооруйт. Анын пайда болушуна баланы начар багып, 
туура эмес тамактандыруу, таза абада аз болуу түрткү болот. С-нын билинбеген 
түрүндө бала чыргоолонот, сиркеси суу көтөрбөйт, башка оорулар менен 
коштолсо же итий күчөгөндө түрдүү булчуңдар карышат, ыйлаганда, 
кыйкырганда үн жылчыгынын булчуңдары тартылып дем алганда кыйкылдайт. 
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Бир нече секундадан кийин дем алуу калыбына келет, кээде такыр токтоп 
калышы мүмкүн. Айрым балдарда кол чеңгели менен бут кетменинин 
булчуңдары бир нече сааттан бир нече күнгө чейин тырышат. Эстен тануу менен 
жалпы тырышуу өтө коркунучтуу. Адегенде өңү бозоруп, бет булчуңдары 
тартылат, андан кийин бүт дене тырышат. Баланын желкеси, кол-буттары 
тартылып, оозунан шилекейи агып, эрини көгөрөт, деми кысылат. Заара 
ушатканын, заңдаганын билбей калат. Мындай тырышуу күнүнө бир нече жолу 
кайталанышы мүмкүн. Өтүп кеткенден кийин эч кандай из калтырбайт, кээде 
гана дем алуу же жүрөк токтоп калуудан бала майып болушу мүмкүн. Оорунун 
алгачкы белгиси билинери менен врачты чакырып, баланы таза абага чыгаруу 
керек. Врач келгенче хлордуу кальцийдин 10%түү эритмесин 1 чай кашыктан же 
4—6 таблетка кальций глюконатын берсе болот. 
С-нын алдын алууда баланы туура тамактандырып, убагы менен таза абада 
сейилдетип, итийдин алгачкы белгилери билинери менен врачка кайрылуу керек. 
СПЕРМА — эркектин жыныс бездери иштеп чыгарган секреттердин аралашмасы. 
Негизинен аталык жыныс клетка — сперматозоидден турат. Ал жыныстык 
жетилген куракта пайда боло баштайт. 40 жаштан ашкандан кийин азаят. Анын 
бөлүнүп чыгышы адамдын жашына, ден соолугуна байланыштуу. С-нын аз 
бөлүнүшү эркектин тукумсуздугуна себеп болот. Кээде жыныс органынын 
сезгенүү оорулары убагында дарыланбай калгандан аз бөлүнүшү мүмкүн. , 
СПИРОМЕТРИЯ — өпкө сыйымдуулугун өлчөөчү ыкма. Аны 1864-ж. англиялык 
окумуштуу Ж. Хатчисон сунуш кылган. Өпкөнүн сыйымдуулугу спирометр менен 
өлчөнөт. Ал суу толтурулган цилиндр идиштен жана ага киргизилген түбү өйдө 
караган диаметри кичине, таразанын таштары тең салмакта кармаган цилиндр 
идиштен турат. Ички идиштин түбүнө резина түтүгү киргизилген, терең дем 
алгандан чыккан аба ички цилиндрди өйдө карай түртөт да, шкала боюнча ал 
абанын көлөмү см3 менен өлчөнөт. Азыр спирограф пайдаланылат, анда дем алуу 
кыймылдары спирограмма түрүндө жазылып, өпкө сыйымдуулугу таблица 
боюнча эсептелет. С. соо кишилерди медициналык кароодон өткөргөндө, 
ошондой эле өпкө, жүрөк-кан тамыр системаларынын ооруларын аныктоодо 
колдонулат.  
СПИРОХЕТОЗДОР — адам жана жаныбарлардын спирохеталар пайда кылган 
жугуштуу оорулары. Спирохеталар узун же кыска спираль түрүндө болот. 60° 
ысытуудан, дезинфекциялоодон айрым дарылардан тез өлөт. С. бардык жерде 
кеңири таралган. Ичеги С-ун (лептоспироздор), кене жана бит менен таралуучу 
кан С-ун (кайталанма келте), жыныс жолу менен таралган С-ду (котон жара) 
дарылоодо химия терапиялык каражаттар жана антибиотиктер колдонулат. 
Дарылоо жана алдын алуу оорунун түрүнө жараша жүргүзүлөт. Кенелерди 
жоготуу талапка ылайык.  
СПОНДИЛЕЗ — омуртка тутумунун өнөкөт оорусу; омуртканын сөөк ткандары 
өсүп, тикен сыяктуу өсүндү пайда болуп, формасынын өзгөрүшү. Анын пайда 
болушуна зат алмашуунун бузулушунан организмде акиташ туздарынын көп 
чогулушу түрткү берет. Көбүнчө С. улгайган кишилерде, дайыма оор жүк көтөрүп, 
омурткага күч келтирип иштегендерде кезигет. Эркектерге караганда аялдарда 
сейрек болот. Жаш адамдарда С. омуртка тутумунун кыйшаюусунан, кээде кызыл 
жүгүрүк, ич келтенин кесепетинен да пайда болот. Омуртка тутумунун кыймылы 
азайып, ооруйт. Артыкча моюн, бел омурткалары жабыркаганда кыймылдатпай 
ооруйт. Адам эс алып уктап турганда мойнун бура албайт, бели кыймылдатпай 
калат. Кыймылдаганда ооруп, айрым учурда карсылдайт. Дене бир аз 
кыймылдагандан кийин ооруган жери азаят же билинбей калат. Көбүнчө катуу 
кармап ооруп, аба ырайы бузулганда күчөйт, өнөкөт куяңга өтүшү мүмкүн. 
Оорунун алгачкы белгилери билинери менен врачка кайрылуу керек. Дарылоону 
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врач жүргүзөт. Дарылоодо физиотерапия, айыктыруучу гимнастика, массаж, 
витаминдер, диета сунуш кылынат. 
Алдын алууда эмгек менен эс алууну туура айкалыштыруу, организмди чыңдоо, 
физкультура, спортко катышуу чоң мааниге ээ. Улгайган адамдарда алардын 
тамак сиңирүү жана зат алмашуусунун өзгөчөлүгүнө жараша тамактануусу чоң, 
роль ойнойт (к. Картаюу).  
СПОНДИЛИТ — омурткалардын өнөкөт сезгенүүсү. С-тин пайда болушуна 
көбүнчө туберкулёз инфекциясы, кээде котон жара, актиномикоз, стафилококк 
инфекциясы (остеомиелит) жана башкалар себеп болот. Жашоо шарт, туура эмес 
тамактануу, оор нерсе көтөрүү да ооруга түрткү болот. Мында омуртка тутумунун 
түрдүү бөлүгү жабыркайт. Туберкулёз С-и 10 жашка чейинки балдарда көп 
жолугат. Оору адатта байкалбай, акырындап башталат. Мында омуртканын 
бузулушунан бара-бара омуртка тутуму деформацияланат. Анын мүнөздүү 
белгиси — бүкүр болуу. Бел омурткаларынын капталына кыйшаюусу көп 
кездешет. Мында омуртка тутуму жана анын тегерегиндеги булчуң эттери 
ооруйт, алы кетип, денеси ысыйт, арыктайт. Оору күчөгөндө омуртка тутуму 
бүкүрөйөт. Көбүнчө омурткалардын тегереги ириңдеп, абцесске айланат, жүлүн 
жана андан кеткен нервдер кысылып, шал болуу, сезбей калуу ыктымал. Процесс 
басаңдаганда ооруган жер азаят, оорулуунун жалпы абалы жакшырат. 
Оорунун диагнозу лабораториялык жана рентген изилдөөнүн негизинде коюлат. 
Дарылоо ооруканада жүргүзүлүп, бактерияга каршы дарылар, ортопедиялык 
ыкма колдонулат. Айрым учурда хирургиялык операциялар сунуш кылынат. 
Убагында врачка кайрылып дарылануудан оору жакшы болот.  
СПОНДИЛОАРТРИТ — омурткалар арасындагы муундардын өнөкөт сезгенүүсү. 
Адатта бел, моюн омурткаларынын муундары жабыркайт. Анын кыймылдатпоочу 
жана деформациялоочу түрү бар. 
Кыймылдатпоочу спондилоартритте омурткалар арасындагы диска жана омуртка 
денесинин өзгөрүшүнөн омуртка муундары кыймылсыз болуп калат. Көбүнчө 
20— 40 жаштагы эркектерде кездешет. Оорунун пайда болуу себеби белгисиз. 
Адегенде оору башталганда омуртка муундары, анын тегерегиндеги тарамыш 
булчуңдары сезгенип, өзгөрөт. Оору бирде күчөп, бирде басаңдап көпкө созулат. 
Мында омурткалардын кыймылы улам начарлайт, көкүрөк, моюн 
омурткаларынын формасы өзгөрөт. Омуртка тутумундагы муундардан тышкары 
жамбаш, тизе, ийин муундары да жабыркайт. 
Деформациялоочу спондилоартрит улгайган адамдарда байкалат. Мында моюн, 
бел, куймулчак омурткалары жабыркайт. Оорунун диагнозу рентгендик 
текшерүүдөн кийин коюлат. Ооруну дарылоону врач жүргүзөт. Массаж, 
айыктыруучу гимнастика, санаторий-курорттордо дарылануу, катуу ооруганда 
корсет жана башкалар сунуш кылынат. Деформациялоочу спондилоартритте 
жылуулук менен дарылоо, кээде түзөтүүчү операция жасалат. Деформация 
болуунун алдын алуу үчүн катуу, түз төшөккө жатуу, чойдуруу, гимнастика жана 
башкалар чоң мааниге ээ.  
СПОРТ — атайын дене тарбиялык көнүгүүлөр боюнча окуу-машыгууну жана 
мелдештерди уюштуруу, өткөрүү системасы. Спорт мелдешүү, жеңүү, эң жогорку 
спорттук жетишкендиктер — рекорддорго жетишүү максатын көздөйт. Советтик 
спорт ар бир кишинин ар тараптан өнүгүүсүн, ден соолукту чыңдоону камсыз 
кылат жана өзүнүн массалуулугу менен мүнөздөлөт. Спорттук мелдештерге жана 
машыгууларга катышуу ден соолукту чыңдоо, бош убакытты максаттуу 
пайдалануунун эң мыкты шарттарынын бири. Спорт чечкиндүүлүк, туруктуулук, 
тартиптүүлүк, коллективди сүйүү, жеңишке умтула билүү жана башкалар баалуу 
сапаттарды өнүктүрөт. 
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Спорт менен машыгуу нерв-психикалык, оор күч келүү менен байланыштуу 
болгондуктан ага ден соолугу чың, медициналык кароодон өткөн адамдар 
катыша алат. Такай машыккан кишилердин келбети сымбаттуу болуп, органдар 
менен системаларынын түзүлүшү, функциясы жакшырат. Машыгуулардын 
натыйжасында сөөктөр бышык болуп, булчуңдар чоңоёт, кыймыл-аракет 
жакшырат, сергек болот, түрдүү ооруларга туруктуулугу жогорулайт. Спорт менен 
машыгууда ага жумшалуучу күч машыгуучулардын күчүнө, жашына жана 
жынысына ылайык келүүгө тийиш. Узак убакыт, үзгүлтүксүз спорт менен 
машыгуу ден соолукка жакшы таасир берип, мезгилсиз картаюунун алдын алат. 
Бирок, жаш өткөн сайын оор күч менен байланыштуу машыгууларды азайтуу 
талапка ылайык. Күрөш, футбол, оордуктарды көтөрүү сыяктуу спорттун түрлөрү 
менен машыгуу пайдасыз. Ал эми сууда сүзүү, жай чуркоо, лыжа тебүү, бадминтон, 
теннис, волейбол ойноо орто жаштагы жана улгайып калган кишилер үчүн жеңил 
болот. Аялдар спорттун көпчүлүк түрү менен машыгышат. Бирок аял 
организминин анатомия-физиологиялык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу аларга 
спорттун айрым түрлөррү (оор атлетика, бокс жана башкалар) менен машыгуу 
зыян. 
Спорттун бардык түрлөрү боюнча машыгуу жана атайын мелдештер өткөрүлөт. 
Спорттук мелдештер адегенде ишканалардын арасында, андан кийин райондук, 
областтык, республикалык жана союздук масштабда уюштурулат. Ар бир 
спортсменге спорттук мелдештерде көрсөткөн жетишкендиктеринин негизинде 
атайын спорттук разряддар жана наамдар ыйгарылат.  
СПОРТ ОЮНДАРЫ (бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол, кол тобу, хоккей 
жана башкалар) организмге ар тараптуу таасир тийгизет. Алар ар кандай 
кыймыл-аракеттерден (чуркоо, басуу, секирүү, ыргытуу, топ чабуу, топ тосуу жана 
башкалар ар багытта аткарылган кыймылдар) турат. Спорт оюндары күчтү, 
ыкчамдыкты, көз менен болжолдоону, чыдамкайлыкты, жолдоштукту жана 
башкалар өөрчүтөт, дем алуу, жүрөк-кан тамыр, булчуң жана нерв 
системаларынын ишин, зат алмашууну жакшыртат, таяныч-кыймыл аппаратын 
бекемдейт. Спорт оюндарынын ар бир түрү атайын иштелип чыккан эрежелер 
менен ойнолот. Командалык оюн оюнчуларды тартиптүүлүккө, коллектив менен 
иштөөгө, жолдошчулукка жана өз ара жардамдашууга тарбиялайт. 
Спорт оюндары тарбиялык жана ден соолукту чыңдоодо чоң мааниге ээ. Спорт 
оюндары менен машыгуу ар кимдин даярдык деңгээлине, жашына, жыныстык 
өзгөчөлүгүнө ылайыкталат. Кыймыл-аракеттин татаалдыгына жана оордугуна 
жараша спорт оюндары шарттуу түрдө үч топко бөлүнөт. Биринчи топко кирген 
спорттун түрлөрү (бадминтон, волейбол, теннис) кыймыл-аракеттин 
салыштырмалуу жеңилдиги менен мүнөздөлүп, аны менен бардык кишилер 
(балдардан карыларга чейин), ошондой эле мурда спорт менен машыкпагандар да 
ойносо болот. Экинчи топтогу С. ошондой (баскетбол, кол тобу жана башкалар) 
салыштырмалуу татаал келип, ойноо темпи жогору болот. Ошондуктан, спорттун 
бул түрү менен негизинен жаштар машыгышат.  Ал эми үчүнчү топтогу С. 
ошондой (футбол, хоккей, мотобол) жогорку чебердикти,  күчтү, ыкчамдыкты 
талап кылат.  Ошондуктан бул оюндарга эркектер гана катышат. 
Спорт оюндары — спорт менен машыгуунун массалык түрү. Ал мектепте жана 
мектептен  тышкаркы физкультура кыймылында  чоң мааниге ээ.  
СПОРТТУК БУТ КИЙИМДЕР, к. Бут кийимдер.  
СПОРТТУК МЕДИЦИНА — медицинанын физкультура менен спорттун 
организмге тийгизген таасирин изилдөөчү бөлүгү. Анын негизги максаты — 
физкультуралык көнүгүүлөрдүн адамдын ден соолугун чыңдоо, эмгекке 
жөндөмдүүлүктү жогорулатуу жана өмүрдү узартууда тийгизген таасирин 
изилдөө. Спорттук медицина системаларындагы морфологиялык, физиологиялык 
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жана биохимиялык өзгөрүүлөрдү, ошондой эле физкультура менен спорттун 
гигиенасын, спорттон болуучу кырсыктарды изилдеп, анын алдын алуу, дарылоо 
ыкмаларын иштеп чыгат. Спорттук медицина спорт менен туура эмес 
машыгуудан болгон патологиялык өзгөрүүлөрдү да үйрөнүп, аны болтурбоо 
чараларын иштеп чыгат. 
СТЕНОКАРДИЯ — жүрөктүн ишемия оорусунун көп тараган түрү. Көкүрөктүн 
ортосу (төш сөөгүнүн асты же жүрөк туш) капысынан катуу ооруйт. Коронардык 
(таажы сымал) артерия аркылуу кандын жүрөккө келиши менен жүрөк 
булчуңунун канды керектешинин убактылуу шайкеш келбегендигинен, башкача 
айтканда коронардык кан айлануунун өтө жетишсиздигинен болот. Оору дайым 
капысынан башталып, сол колго, далыга, моюнга өтөт, коркуу сезими пайда 
болуп, ал кетет. Оору бир нече минутага созулат. 
Оору денеге оордук келип, жүрөк булчуңуна кан жетпегенден: басканда же башка 
жумуш жасаганда, ошондой эле жылуудан суукка, шамалга чыкканда же 
капаланганда, башкача айтканда жүрөккө күч келгенде кармайт. Мындай учурда 
оорулуу тынч алса (мисалы, басып бараткан адам токтоого аргасыз болот) оору 
басылат. Кээде организмге оордук келбесе деле, ал тургай уктап жатканда да 
кармап, адам катуу оорудан ойгонуп кетет. 
Стенокардияда коронардык кан айлануунун бузулушуна негизинен жүрөк-кан 
тамырларынын атеросклероздук тарышы, чанда кан тамырлардын сезгенүүсү 
жана башкалар жабыркоосу себеп болот. Кан тамырларда анатомиялык өзгөрүү 
болбой эле, алардын тарышынан (мисалы, гипертония оорусунда же 
холециститте, карын менен он эки эли ичегинин жара оорусунда жана башкалар) 
да стенокардия кармашы мүмкүн. Ал рефлекстик стенокардия деп аталат. 
Жүрөктүн жана көкүрөктүн сол ыптасынын оорусу көп учурда стенокардияга 
байланышпай, невроздун, остеохондроздун, миокардиттин жана башкалар 
оорунун белгиси болушу мүмкүн. 
Стенокардия кармаганда оорулуу тынч жатып, дароо нитроглицерин же 
валидолду колдонуу жакшы жардам берет. Кээде жүрөктүн тушуна горчичник 
коюу ооруну басаңдатат. Дарыдан кийин — 5 минутада оору басылбаса, 
нитроглицеринди дагы ичүү керек, ага да болбосо токтоосуз врач чакыруу зарыл. 
Оорулуу дайыма нитроглицерин менен валидолду жанына ала жүрүүгө тийиш. 
Стенокардияга чалдыкпоо үчүн эмгектенүү, эс алуу жана тамактануунун 
ыңгайлуу тартибин сактоо, оор кара жумуш иштебөө, тамакты (айрыкча 
түнкүсүн) көп ичпөө, тамеки тартпоо зарыл; жөө сейилдөө, 8 саат уктоо, денени 
чыңдоочу гимнастика пайдалуу. Отпусканы организм көнгөн шартта өткөрүү оң, 
к. Жүрөк-кан тамыр системасы.  
СТЕРИЛДӨӨ — оорулууга керектүү түрдүү буюмдардан, тамак-аштан, дары 
эритмелеринен, медициналык аспаптардан, таңгычтардан жана башкалар 
микробдорду жок кылуу. Стерилдөө операция жасоо, таңуу, дарылоо жана диагноз 
коюу жана башкалар учурда организмге микроб жугуудан сактайт (к. 
Антисептика, асептика). Стерилдөөдө жогорку температура, ультракызгылт-көк 
нур жана чыпкалоо колдонулат. Жогорку температурадан, ысытуудан бузулбаган 
буюмдар. таңгычтар, хирургиялык аспаптар жана башкалар атайын 
стерилдегичте кайнатылат же жогорку басым астында автоклавда стерилденет. 
Айрым суюктуктар бактериялык чыпкалардан өткөрүлөт. Ысыктан бузулуучу 
аспаптарды, буюмдарды стерилдөөдө түрдүү химиялык заттар (спирт, этилен 
кычкылы, формалин жана башкалар) колдонулат. Ал эми имараттарды, 
бөлмөлөрдү стерилдөө ультракызгылт-көк нурдун жардамы менен жүргүзүлөт. 
Үй шартында стерилдөөнү кайнатуу ыкмасы менен жүргүзсө болот. Мындай ыкма 
менен оорулуунун кийим-кечеси, аны багууга пайдаланылган буюмдар 
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стерилденет. Тамак-ашты 100°ка чейин ысытып стерилдейт (к. Үй шартында 
консервалоо).  
СТОМАТИТ (оозул) — ооздун былжыр челинин сезгениши. Ал өз алдынча оору же 
айрым оорулардын (кызылча, скарлатина, грипп, кандидоз жана башкалар) 
белгиси катары пайда болот. 
С-тин пайда болушуна ички органдардын, нерв системасынын өнөкөт оорулары, 
зат алмашуунун, ички секреция бездеринин иштешинин бузулушу, тамак-ашта 
витаминдердин жетишсиздиги түрткү берет. Ошондой эле тамеки тартуу, спирт 
ичкилик ичүү, өтө ысык же муздак, өтө кычкыл жана туздуу дарылардан да болот. 
Мында ооздун ички былжыр чели кызарып, ооруйт, жаак алдындагы бездери 
чоңоюп, шилекей көп бөлүнөт. Көпчүлүк учурда жараланып, боз кебер менен 
капталат. Балдарда көп жолугат. Дене ысып, чыйрыгат, чиринди жыттанат, 
жалпы абал начарлап, тамак иче албайт. 
Афталык С. өз алдынча оору катары тамак сиңирүү органдарынын оорусу менен 
байланыштуу пайда болот. Анда ооздун ичинде анча чоң эмес жаралар пайда 
болуп, сары кебер — афта менен капталат, тегереги кызарып катуу ооруйт. Кээде 
жаралар көп пайда болуп, дене ысып, тамак ичкенде, сүйлөгөндө катуу ооруйт. 3 
жашка чейинки балдарда катуу кармайт. Өнөкөт түрү ичеги-карын жолунун жана 
боордун ооруларына байланыштуу болот. 

  
1 2 

1— алдыңкы эриндеги; 2— жумшак таңдайдагы жараланган стоматит. 
 
Айрым дары-дармек, айрыкча антибиотиктерди, сульфаниламид дарыларын көп 
ичкенде да С. пайда болот. Ал көбүнчө улгайгандарда, катуу ооруп алсызданган 
кишилерде, ара төрөлгөндөрдө көп жолугат. Көп учурда учтуу, миздүү заттар, 
бузулган тиш, жасалма тиш менен тилди же бүйлөнү жабыркатуудан травмалык 
С. өөрчүйт. 
Бүйлөнүн жабыркашы гингивит деп аталат. Бүйлөнүн сезгенишине тишке 
таштын чогулушу, туура эмес салынган пломба, жасалма тиш, өтө катуу тиш 
жуугуч щётка менен тыттырып алуу жана башкалар себеп болот. Ал 
пародонтоздо, кем ээк же орсок тиште, витамин жетишсиздигинде (цинга) 
байкалат. Сезгенүү 2—3 тиштин түбүнө же бүт бүйлөгө тарайт. Бүйлө шишимик 
тартып ооруйт, тиштин арасы канайт. Организм начарлаганда жакында айыкпай, 
жараланат, кичине эле тийсе канап, ооз жаман жыттанат. Мындай гингивит 
көбүнчө тамак-ашта С витамини жетишпегенде болот. 
Тилдин былжыр челинин сезгениши глоссит деп аталат. Эгерде тилди сөөк же 
башка курч нерселер менен терең айыртып алса, анда ириндүү сезгенүү пайда 
болот, тил шишийт, тамак жута албай, дене ысыйт, абцесске айланышы мүмкүн. 
Тилдин былжыр челинин сезгенишинде тил кызарып, ооруйт. Көпчүлүк 
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ооруларда тилдин өңү өзгөрөт, мисалы, скарлатинада мала кызыл болуп калат, 
келтеде коюу илээшкек кебер, тамак сиңирүү органдарынын ооруларында ак 
кебер менен капталат. Дарылоо аны пайда кылган себептерге карай жүргүзүлөт. 
Өз алдынча дарылап, антибиотиктерди ичүүгө болбойт. Тамеки тартууга, 
спирттүү ичкилик ичүүгө, ошондой эле өткүр, кычкыл, туздуу, ысык тамактарды 
жегенге тыюу салынат. Тамак-аш витаминдүү жана жумшак болууга тийиш. Үй 
шартында суутек өтө кычкылынын (жарым стакан сууга 1 чай кашык), 
фурацилиндин (1 стакан сууга 1 таблетка), марганцовканын мала эритмелери, 
ошондой эле ромашканы, шалфейди кайнатып чайкоо сунуш кылынат. Бир 
жумуртканын белогун жарым стакан сууга аралаштырып ууртап ооздо бир аз 
кармап туруп түкүрүү да жакшы жардам берет. 
С-ти алдын алууда тиштерди туура күтө билүү, чогулган таштарын тазалатуу, 
тиштин чиришин өз убагында дарылоо, бузулган тиштерди алдыруу, жасалма 
тиштер туура жатышына көз салуу өтө маанилүү. Айрыкча диабет, жүрөк-кан 
тамыр системасынын жана башкалар ооруларынан жапа чеккендер, балдар, кош 
бойлуулар тишин, ооздун ичин дайыма дарылатып туруулары зарыл. 
СТОМАТОЛОГ— жаак беттин, тиш, ооз көңдөйүнүн ооруларын жана 
жабыркоолорун диагноздоо, дарылоо жана алдын алуу боюнча атайын 
даярдыктан өткөн адис-врач. 
СТОМАТОЛОГИЯ — медицинанын ооз көңдөйүндөгү органдардын жана жаакбет 
ооруларынын пайда болуу себебин, клиникалык белгисин жана аларды дарылоо, 
алдын алуу ыкмаларын иштеп чыгуучу тармагы. С. терапиялык, хирургиялык 
жана ортопедиялык (жасалма тиш салуу) болуп бөлүнөт. С. мындан башка ооз 
көңдөйүнүн былжыр челинин (к. Стоматит), жаакбеттин сезгенүү процесстерин, 
тиш ооруларын (к. Тиштин чириши, Пародонтоз, Периодонтит, Пульпит), жаак, 
тиш, тил, эрин травмаларын, шилекей бездеринин ооруларын дарылайт жана 
изилдейт. Ортопедиялык С. тиш жана жаактын жабыркоолорун, кемтигин 
оңдоочу жасалма тиш жана жаак салуу методдорун иштеп чыгат.  
СТРЕСС — кишиге өтө күчтүү дүүлүктүргүч таасир эткенде пайда болгон абал. 
Мында организм ал шартка ыңгайланат. Организмге дүүлүктүргүч таасир эткенде 
ички секреция бездери (гипофиз) активдүү иштеп, бөйрөк үстүндөгү бездин ишин 
күчөтүүчү гормон көп бөлүнөт. Натыйжада түрдүү гормондор, анын ичинде 
кортикоиддер канга көп берилет. Кортикоиддер организмдин ыңгайлануу 
механизмин күчөтөт (адаптациялык синдром). Жалпы адаптациялык синдром 
ыңгайлануу реакциясы болуу менен бирге айрым шарттарда (кайталап же тез-тез 
таасир этүү) оорулардын пайда болушуна себеп болот, себеби гормонду кээде 
ашык чыгарып, ал организмге зыян келтирет. 
С-тин таасиринен оорунун өөрчүшү организмдин абалына жараша болот. Мисалы, 
гипертония оорусу барларда С. өтө оор өтүп, гипертониялык криз менен 
коштолот; ичеги-карындын сезгенүү ооруларында кан кетүүчү жара пайда 
болушу мүмкүн. Адамдарга эмоциялык С. чоң таасир этет. Бат-бат кайталанган 
эмоциялык С-тен бөйрөк үстүндөгү бездин иштөөсү начарлап, организмдин 
ыңгайлануу жөндөмүн төмөндөтөт. Адаптациялык синдромдун пайда болушуна 
гипофиз менен бөйрөк үстүндөгү бездин гормондорунан тышкары нерв 
системасы да белгилүү роль ойнойт. Бул абал кадимки эле турмушта же -өзгөчө 
шарттарда (мисалы, космос мейкиндигине учууда жана башкалар) болот. С. 
түшүнүгүн канадалык физиолог Г. Селье 1936-ж. киргизген.  
СУЛЬФАНИЛАМИД ДАРЫЛАРЫ — микробдорго каршы таасир этүүчү химия 
терапия дарыларынын тобу; сульфанил кислотасынын бирикмелери. Бул 
дарыларды стрептококк, стафилококк, пневмококк, гонококк, менингококк, 
ошондой эле ичеги, дизентерия таякчалары, чоң вирустар, холера вибриону жана 
башкалар сезгич келет. С. д-нын химиялык түзүлүшү парааминобензой 
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кислотасына окшош болуп микроб клеткасына киргенде аны сүрүп чыгат. 
Натыйжада микробдордун өөрчүшү үчүн зарыл болгон фоли кислотасынын 
синтези токтолот, башкача айтканда бул дарылар бактериостаттык таасир берет. 
С. д. ириңдетүүчү инфекцияларда, менингитте, өпкө сезгенүүдө, күйдүргү, 
кептөөр, дизентерия жана башка ооруларды дарылоодо колдонулат. Дарылоо 
натыйжалуу болушу үчүн С. д. чоң өлчөмдө берилет, себеби алар жетишсиз дозада 
болсо же дарылоо эрте токтотулса, микробдордун сульфаниламиддерге туруктуу 
түрлөрү пайда болот. Сульфаниламиддердин ичеги-карында сиңиши ар кандай. 
Кээ бири (стрептоцид, этазол, сульфадимезин) жакшы, кээси начар (фталазол) 
сиңет. Жакшы сиңүүчү сульфаниламиддер организмдин ткань менен 
клеткаларына бат чогулат жана алар сууда жакшы эригендиктен организмден тез 
чыгып кетет. Айрым С. д. (сульфадиметоксин, сульфапиридазин) узак убакыт 
(24— 48 саат) таасир этет. 
Сууда жакшы эрүүчү С. д-нын бири — сульфацил-натрий. Ал конъюнктивит, 
трахоманы дарылоодо, көзгө тамчылатканга же дары майы түрүндө сыйпоого 
колдонулат. С. д. врачтын көрсөтмөсү жок узак убакыт кабыл алуудан кан пайда 
болуунун бузулушу, жүрөк айлануу, аллергиялык реакциялар (кычышуу, бөрү 
жатыш жана башкалар) болушу мүмкүн. Мындай учурда тезинен врачка 
кайрылып, кийин ал дарыны сунуш кылбас үчүн врачты эскертүү зарыл. Айрым С. 
д. бөйрөктө таштын пайда болуусуна түрткү болот. Анын алдын алуу үчүн С. д-н 
ичкенде суюктукту (минералдуу суу, чай, сүт жана башкалар) көп ичүү зарыл. Аны 
кош бойлуулар абайлап ичиши керек, себеби алар баланын тону аркылуу өтүп, 
түйүлдүккө терс таасир бериши ыктымал. Ошондуктан С. д. врачтын сунушу 
боюнча гана колдонулат. 
СУПИНАТОР, к.  Жалпак тамандуулук. , 
СУСПЕНЗОРИЙ — эркектин калтасын жогору тартып кармап туруучу атайын 
таңгыч. Ал эн бези менен кошумчаларынын сезгенүүсүндө, урук түтүгүнүн 
веналарынын кеңейишинде, калтага операция жасалган учурда врачтын 
көрсөтүүсү менен колдонулат. 

 
Аны айрым спорт оюндарында калтанын травмага учурашынан сактоо үчүн да 
сунуш кылынат. С. болотнай же тор кездемеден атайын калта салынуучу 
баштыкча түрүндө жасалып, . жыныс мүчөсү үчүн тешик калтырылат. Белге, санга 
байлоо (топчулоо) үчүн боолору болот. Ал калтаны кыспагандай чак болушу 
керек. С. жок болсо аны катталган дакиден тигип алса болот. Белге байлануучу 
куру жазы бинттен, боолору ичке бинттен жасалат. Адатта аны эртең менен 
турарда кийип, кечкисин жатарда чечип коёт. Аны жумасына бир жолу жууп туруу 
талапка ылайык. 
СУУ — суутек менен кычкылтектин химиялык бирикмеси. Ал метеорологиялык 
шартка жараша түрдүү абалда (туман, булут, жаан, кар, мөңгү, муз) болот. Сууда 
көпчүлүк заттар жакшы эригендиктен табиятта таза химиялык С. кезикпейт. 
Андагы эриген заттын түрүнө жараша С. тузсуз, туздуу жана өтө туздуу (рассол) 
болуп айырмаланат. Тузсуз С. тиричиликте чоң мааниге ээ. Жер шарынын 3 4�  
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бөлүгү суу менен капталып, дайыма жаратылышта айланып жүрөт. Жер бетинин 
60%ке жакыны тузсуз сууга муктаж. 500 млндой киши суунун жетишсиздигинен 
же сапатсыз болушунан түрдүү оорулар менен жабыркашат. Суу ресурсунун көбүн 
ичүүгө жана өнөр жайга жараксыз туздуу деңиз жана океан суулар түзөт. Суунун 
азыктык касиети болбогону менен тирүү организмдин ажырагыс составдык 
бөлүгү болуп эсептелет. Өсүмдүктөрдө 90%ке, чоң кишинин денесинде 65%ке 
жакын суу болот. Организмде суунун белгилүү санда туруктуу болушу — 
тиричиликтеги зарыл шарттардын бири. Организм керектөөчү суунун саны жана 
андагы туздун составы өзгөрсө, тамак сиңирүү, кан пайда болуу жана башкалар 
процесстер бузулат. Суусуз организм менен айлана-чөйрөнүн ортосунда 
жылуулук алмашуу, дененин туруктуу температурасын сактоо мүмкүн эмес. Адам 
суусуз бир нече күн жашай алат. Эгер ал 1 —1,5 л суу жоготсо чаңкай баштайт, 
дене салмагынан 6—8%ке жакын суусун жоготсо жарым-жартылай эстен танат, 
10% суу жетпесе галлюцинация болуп, жута албай калат, ал эми 12%тен ашык 
жетпесе өлөт. Кишилер иштеген ишине, чөйрө шартына жана тамак-аштагы 
туздун санына жараша орто эсеп менен күндө 2ден 4 лге чейин суу ичет. Суткалык 
орточо керектөө — 2,5 л. Сууну ашыкча ичүү жүрөк-кан тамыр системасына күч 
келтирип, көп тердетет, тер менен кошо туздар чыгат. организм алсызданат. 
Ичилүүчү 1 л сууда 0,02ден 2 гга чейин минерал заттар болот. Алар организмдин 
физиологиялык процесстеринде чоң роль ойнойт. Мисалы, сууда фтор жетишпесе 
тиш чирийт, ашык болсо ал карарып тактар пайда болот. Сууда кальций, магний, 
темир туздары көп болсо шордуу суу деп аталат. Анда жашылча, эт жакшы 
бышпайт, чай жакшы чыкпай, даамы да болбойт, кир жууганда самын жакшы 
көбүрбөйт. Үй шартында шордуу сууну жумшартуу үчүн кайнатуу керек. Эгерде 
сууда темир көп болсо суунун түсү өзгөрүп, темир даамданат, аны кайнатканда 
идиште кызыл күрөң кебер пайда болот. Сууга жугуштуу оорунун козгогучу түшсө 
(мисалы, ич келтенин таякчасы агын сууда 183 күнгө чейин, дизентериянын 
таякчасы 92 күнгө чейин жашайт), алардын таралышына шарт түзөт. Суунун 
сапатын баалоодо адам сезүү органдары аркылуу сезген анын температурасы, 
тунуктугу, жыты, даамы, шордуулугу кыйла маанилүү. Биздин өлкөдө ичилүүчү 
суунун сапатын санитария-эпидемиологиялык станция көзөмөлдөйт. Суу жалаң 
гана ичүү, чарбалык-тиричилик жана өндүрүш үчүн эмес, анын ден соолук, 
эстетикалык жана спорт үчүн да мааниси чоң. Суунун жетишсиздиги 
экономикалык, техникалык процесске терс таасир этет. Анын айыл чарба жана 
өнөр жай үчүн мааниси баа жеткис. Мисалы, 1 т эгин өстүрүү үчүн 1000 м3, 1 т 
күрүч үчүн 4000 м суу талап кылынат. 
СУУГА ТҮШҮҮ. Эс алуунун жана денени чыңдоонун бир түрү катары бардык 
курактагы адамдарга пайдалуу. Ал дарылоо-алдын алуу максатта кеңири 
пайдаланылат. Табигый (көл, дарыя, деңиздерде) жана жасалма бассейндерде 
(ачык жана жабык көлмөлөрдө) сууга түшсө болот. Анын эрежелерин сактоо 
менен үзбөй С. т. денени чыңдоонун жана суук тийүүдөн болуучу оорулардын 
алдын алуунун натыйжалуу ыкмасы болуп эсептелет. 
С. т. булчуңдун өтө активдүүлүгүн (сууда сүзүү, кыймылдоо жана ойноо) талап 
кылып, бардык организмге, айрыкча кыймылдоо жана таяныч органдар 
системасына жагымдуу таасир тийгизет. Ачык көлмөгө түшүү учурунда суунун 
таасиринен тышкары аба, күн нуру жана башкалар таасир этет. Туздуу сууга 
(деңизге, минералдуу көлдөргө, минералдуу бассейндерге) түшүүдө суудагы 
эриген туздардын химиялык таасири тиет. С. т. жалпысынан денени чыңдайт, кан 
жана лимфа айланууну, нерв, булчуң системасынын ишин, дем алуу, жылуулукту 
жөнгө салууну жакшыртат. Сууга өтө көп түшүү жана анын эрежелерин сактабоо 
ден соолукка терс таасир тийгизиши мүмкүн. Алсыздар, оорудан сакая 
баштагандар жана улгайган адамдар алдын ала врачтын кароосунан өтүшү керек. 
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Аларга С. т-нү баштоодон мурда 3—5 күн суу менен бел курчоого чейин сүртүнүү, 
жаба куюнуу, сууга чөмүлүү сыяктуу даярдануу процедураларын жүргүзүү сунуш 
кылынат. Жүрөк-кан тамырлары жана дем алуу системалары ооруган учурда, 
ошондой эле кош бойлуулуктун 2-жарымында ачык көлмөлөргө түшүүгө болбойт. 
Табигый көлмөлөргө түшүү үчүн абанын температурасы 20—22° Сден, суунуку 
20—18° Сден кем болбоо керек. Дайыма сууга түшүп көнгөн адамдар суук 
түшкөнгө чейин сууга түшсө болот. Күнүнө бир жолу эртең менен (эртең мененки 
тамакка чейин же андан 1—1,5 сааттан кийин) же түшкү тамактан 2—3 сааттан 
кийин сууга түшүү сунуш кылынат. Дени сак жана машыккан адамдар күнүнө 2—
3 жолу 3—4 саатта бир түшсө болот. Ден соолугу начарларга ач карын, чарчаган 
абалда, тамак жегенден кийин бир саат өтпөй, оор күч жана акыл эмгегинен 
кийин дароо, күнгө кактануудан соң сууга түшүүгө болбойт. Сууга түшөрдө 15—
20 мин. эс алып, адегенде бетти жана төштү суулап, сууга акырындык менен 
кирүү керек. Машыккан жана дайыма сууга түшүп жүргөн адамдар гана сууга 
дароо кире алышат. Сууда болуунун белгилүү мөөнөтү болбогонуна карабастан, 
айрым эрежелерди сактоого туура келет. Чыйрыкканча (тери бүдүрөйгөнчө) сууга 
түшө берүүгө болбойт. Суудан чыккандан кийин дароо сүлгү же шейшеп менен 
сүртүнүү керек; абада же күнгө кургануу туура эмес. 
Балдарды ачык көлмөгө 2 жашынан түшүрүүгө болот. Алардын чоңдорго 
караганда тез үшүп кетүүсүнө байланыштуу суунун температурасы 22—24° Сден 
кем болбоого тийиш. Адеп баланы сууга чумкутууга болбойт. Суудан чыккандан 
кийин аны дароо кургата сүртүү керек. 
С. т. эрежелерин сактоо зарыл, мас абалда түшүү жарабайт, атайын бөлүнгөн 
жерлерде гана түшүүгө болот. Бул эрежелерди бузуу кокустуктарга алып келиши 
мүмкүн. Кышында С. т. организмди чыңдоонун өзгөчө түрү болуп саналат. 
Кышында С. т-гө врачтын уруксаты боюнча алдын ала даярдыктар талап 
кылынат, муздак (4°) сууга түшкөндө пульс, дем алуу тездеп, артерия басымы 
жогорулайт, газ алмашуу жана энергияны сарптоо бир топ жогорулайт, дененин 
температурасы төмөндөйт. Ошондой эле нерв системасын катуу дүүлүктүрөт; ден 
соолугу мыкты адамдар мындай сууга түшө алат. Бирок туура дозаланган, 
мурдатан жакшы даярдык жана денени чыңдоочу көнүгүүлөрүнүн айкалышында 
врачтын көзөмөлүндө машыгууга болот. Врач менен кеңешпей, муздак сууга 
түшүү кайгылуу натыйжаларга алып келерин эстен чыгарбоо керек. Өзгөчө 40 
жаштан өткөндөр өтө сак болгону оң. Муздак С. т-нүн узактыгы 20—40 сек, 
акырындап көбөйтүп 1 — 2 минутага жеткирсе болот. 
СУУГА ЧӨГҮҮ — дем алуу жолуна суюктуктун (демейде суу) толушу. Көбүнчө 
көлмөгө, чанда ваннага, чөөткө (бети малынса) жана башкалар түшкөндө болушу 
мүмкүн. Сууга чөккөндөн 3—5 мин. өткөндөн кийин дем алуу токтойт, ал эми 
жүрөк бир аз убакыт иштеп турат. Айрыкча балдар сууга көп чөгөт. Көп учурда 
чөккөн адамга (жүрөгү токтогондон 5—6 мин. өткөнчө) алгачкы жардам көрсөтүү 
менен аман алып калууга болот. Ошондуктан айрыкча туристтер, эс алып 
жүргөндөр, балыкчылар сууга чөккөн адамга жардам көрсөтүү ыкмаларын билүү 
керек. 
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 Чөгүп бараткан кишини кайык менен келип суудан чыгаруу ыкмалары: 1—туура 
эмес; 2 туурасы. 
 
Сууга сүзгөндү билбегендер, узакка сүзүп чарчаганда (сууга жакшы сүзгөндөр да), 
чумкуганда суу түбүндөгү нерсеге урунуп алууда (айрыкча тааныш эмес жерге 
түшкөндө), мастар, күнгө ысып туруп сууга түшкөндө, дене кескин муздаганда 
жана башкалар чөгүшү мүмкүн. Чөккөн адам кычкылтек жетишпегенде өлүмгө 
дуушар болот. 

  
Сууга чөгүп бараткан кишини тегерек 
баллон менен алып чыгуу. 
 
Чөгүү үч түргө: тумчукма, кургак, синкоптук болуп бөлүнөт. Тумчукма чөгүүдө 
адам жанталашып, илеп тартып дем алганда оозу-мурдуна суу кирип, өпкөгө аба 
жетпей калат. Чөккөн киши көгөрүп, оозу мурдунан көбүк агат. Кургак чөгүүдө 
адам эстен танат да, дароо чөгүп кетет. Үн байламталары бүтөлө калгандыктан 
өпкөгө суу кирбейт (аты ошондон). Мындай чөккөндөр анча көгөрбөйт. 
Синкоптук чөгүүдө адамдын дем алуусу менен жүрөгү бир мезгилде капысынан 
токтойт. Теридеги майда кан тамырлар тарыгандыктан адамдын териси кубарып 
кетет. С. ч-дө суунун температурасынын мааниси чоң. Муздак сууга чөккөндө дене 
тез муздап, организмдеги алмашуу процесси жайлап, кычкылтек жетишсиздигине 
туруктуураак болуп калат. Бул чөккөн кишини тирилтүүдө мааниси чоң. Чөгүп 
бараткан адамды көбүнчө чабак уруп барып (сактануу куралы жок, сактоочу 
станциялардан алыс болгондо) сактап калууга туура келет. Мында сактап калуучу 
киши кандай аракет кыларын тез жана так ойлонуштуруусу зарыл. Адегенде 
чөгүп бараткан жерге жакыныраак жээкке чуркап жетип, чечине салып, сууга 
кирип, ылдам сүзүү керек. Эгер адам суу түбүнө чөгүп кетсе, сууга чумкуп кирип, 
түбүн бойлой сүзүп издейт. Чөккөн адамды тапкандан кийин аны колунан, 
колтугунан же чачынан алып, буттары, бир колу менен сүзүп, суунун үстүнө чыгуу 
керек, эгер адам суунун үстүндө болсо, аны тынчтандырууга аракет кылып, арт 
жагынан жетип кармаганы оң, антпесе чөгүп бараткан адам бек кучактап, 
чыгарбашы мүмкүн. Кокус ал кармап калса, аны менен кошо сууга чөгүү керек, 
ошондо гана ал коё берип, өзү суунун үстүнө чыгууга аракеттенет. 
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Чөккөн адамды суудан алып чыккандан кийин анын жабыркоосуна жараша 
жардам көрсөтүлөт. Эгер жабыркаган адам эстен танбаса, тамырынын кагышы, 
дем алуусу кадимкидей болсо, демикпесе аны кургак, катуу нерсенин үстүнө 
башын эңкейиштете жаткырып, чечинтип, денесин сүлгү менен кургата аарчып, 
чай же кофе ичирип, жылуу жаап жаткырып коюу керек. 
Суудан алып чыкканда анын тамыры кадимкидей эле кагып, дем алса, бирок эс-
учу жок болсо, башын чалкалатып, астыңкы жаагын ылдый тартып, оозунун ичин 
балыр, ылай, кусундудан тазалап (кол менен), этин кургата сүртүп, нашатырь 
спиртин жыттатып, дем алуусун активдештирүү үчүн тилин улам-улам тартып 
турган оң. 
Эгер жүрөгү согуп, бирок дем албаса, тезинен жогорудагы бардык чараны көрүп, 
«ооз менен оозго» же «ооз менен мурунга» жасалма дем алдыруу зарыл. Дем 
албаса, жүрөгү да сокпосо, жасалма дем алдыруу менен жүрөк массажын жасоо 
керек. 
Биринчи жардам көрсөткөндөн кийин жабыркаганды абалына карабастан жакын 
арадагы медициналык мекемесине жеткирүү зарыл, анткени бардык учурда, ал 
тургай жеңил жабыркаганда да оор кабылдоодон адам өлүмгө дуушар болушу 
мүмкүн. Кырсык болбош үчүн балдарды суу жээгинде кароосуз калтырбай, 
кайыктан сууга түшпөй, чектелген жерден ары кетпей, алкоголь ичимдиктерин 
ичкенде сууга түшпөй бардык эрежелерди так сактоо керек. Күнгө өтө ысып алып, 
айрыкча улгайган, жүрөк-кан тамыры оорулуулардын сууга түшүшү, ошондой эле 
тааныш эмес жерде сууга секирүү (айрыкча башы менен) өтө коркунучтуу.  
СУУДА СҮЗҮҮ — спорттун массалык жана кеңири таралган түрү. Анда бүт булчуң 
системасы иштеп, организмдин келишимдүү өсүшүнө түрткү берет. С. с. менен 
такай машыгуу балдарда муундардын кыймылдуулугун, чыдамкайлыкты, күчтү, 
ыкчамдыкты, өнүктүрөт, буттун, колдун, дененин булчуңдарын бекемдейт, 
келбеттин бузулушун алдын алат жана оңдойт. Буга байланыштуу врачтар 
келбеттин бузулуусунда жана омуртканын кыйшаюусунда С. с-нү сунуш кылат. 
Ошондой эле С.с. денени чыңдоонун эң жакшы каражаты. Мында кан айлануу 
жакшырат, анткени дененин горизонталдык абалында буттан келүүчү вена 
канынын келиши жеңилдейт, көп булчуңдардын жыйрылышы, суунун денеге 
басымы, терең дем алуу ткандын кан менен жабдуусун жакшыртып, жүрөк ишин 
жеңилдетет. 

 
1— сууга чеккөн кншини колтуктан алып чыгаруу; 2— сууга чөккөндүн дем алуу 
жолундагы сууну чыгаруу. 
С. с-нүн турмуштук мааниси да чоң. Сууда сүзгөндөр көп учурда өзүнүн жана сууга 
чөккөндөрдүн өмүрүн сактап калышат. Балдарды С. с-гө 4—5 жашынан үйрөтө 
баштаса болот. Ал эми спорттук С. с. атайын даярдыкты талап кылат. Жаш 
спортсмендерди машыктыруу акырындык менен врачтын көзөмөлүндө 
жүргүзүлөт. Балдарды спорттук С. с-гө үйрөтүүнү 7—8 жашынан, такай 
машыгууну 9—11 жаштан баштоо керек. Жашы өтүп калган адамдар С. с. боюнча 
машыгууну сөзсүз врачтын көрсөтмөсү боюнча баштоолору зарыл. Атеросклероз, 
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гипертония оорусу, өпкөнүн өнөкөт сезгенүүсү жана башкалар ооруларда 
кышында С. с. менен машыгууга болбойт. С. с. мезгилинде башка резина калпак 
кийүү сунуш кылынат.  
СУУК ТИЙҮҮ — организмдин же анын бөлүктөрүнүн муздап калышынан кээ бир 
оорунун пайда болушу. Микроб жана алардын ролу ачылганга чейин кээ бир 
оорулар (сасык тумоо, өпкөнүн сезгениши, дем алуу жолдорунун оорулары, үч ача, 
чычаң жана башкалар нервдердин невралгиясы жана башкалар) «суук тийгенден» 
болгон оорулар деп аталган. Кийин бул ооруларга С. т. түрткү берүүчү фактор гана 
экендиги далилденди. Бирок бир катар ооруда (мисалы, үч ача жана чычаң 
нервинин сезгениши) С. т. ткандарга тескери таасир тийгизип, аларды бузат. 
Мындан сырткары сууктун таасири организмдин тканын бузуп, аллергиялык 
ооруну (к. Аллергия) пайда кылат. Ар бир кишинин С. т-нү сезгичтиги ар түрдүү 
болуп, ал абанын температурасы жана нымдуулугунун өзгөрүшүнө организмдин 
чыдамдуулугуна жараша болот. Кээ бир оору жалпы организм үшүгөндө эмес, 
дененин айрым бөлүгүнө (мисалы, бутка) суук өткөндө кармап калышы мүмкүн. 
С. т-нү алдын алууда (бала кезден) организмди чыңдоонун мааниси чоң.  
СУУ МЕНЕН ДАРЫЛОО (гидротерапия) — ар кандай температурадагы сууну 
дарылоо жана алдын алуу максатында колдонуу.  
Организмге суунун температуралык, механикалык жана химиялык факторлору 
таасир этет. Суу теридеги рецепторлорго жана кан тамырларга таасир тийгизет. 
Суу менен теринин температурасынын айырмасы канчалык көп болсо, суунун 
таасири ошончолук күчтүү. Муздак же мелүүн процедуралар кан тамырларды 
тарытып, натыйжада организм жылуулукту аз бөлүп, ал денеде сакталат. Аны 
менен бирге жүрөк тез кагат жана кан басымы бир аз жогорулайт. Муздак 
дүүлүктүргүч тери аркылуу таасир этип, нерв системасын козголтот. Эгер муздак 
суунун таасири токтолбосо тарыган кан тамырлар кеңеет, кан тамырлардын 
булчуңдарынын тонусу жогорулап, кан жүрүү күчөйт, ал организмдин 
жылуулукту жоготушуна алып келип, зат алмашуу жана жылуулукту пайда кылуу 
күчөйт. Зат алмашуунун күчөшү жүрөк-кан тамыр жана дём алуу системасынын 
иштешин күчөтөт. Кан тамырлардын кеңейишинен кан басымы бир аз төмөндөп, 
пульс сейректейт. Муздак суунун таасирин дагы эле токтотпосо кан тамырлардын 
тонусу начарлап, кан жүгүрүү акырындайт; тери кызарыңкы-көгүш тартып, 
муздайт, кишинин алы кетет. Бул терс көрүнүштөр процедуранын туура эмес 
жасалганын билдирет. 
Жылуу жалпы процедуралар (суунун температурасы 38°ка жакын) денени 
акырындык менен жылытып, сеп алдырат, оорулуунун уйкусун оңойт. Ысык 
суунун таасиринен алгач бир азга теринин кан тамырлары тарып, жүрөк тез 
кагат, кан басымы жогорулайт, көп тердейт. Ысык процедурадан кийин тери кан 
тамырлары тез кеңейип, дене жылуу сууда жаткандыктан жылуулук бөлүнбөйт. 
Бул процедураны кан айлануу бузулганда, гипертония ооруларында, ошондой эле 
ашынган атеросклероздо колдонууга болбойт. 
Суу процедураларынын механикалык таасири суунун массасынын жана 
кыймылынын таасирине байланыштуу. Мында териде жана ички органдарда кан 
айлануу өзгөрөт; тери веналары басылат, жүрөккө кан келүү күчөйт. 
С. м. д. ооруну алдын алуу, организмди чыңдоо кээ бир ооруларды дарылоо үчүн 
кеңири колдонулат. Муздак процедуралар нерв жана жүрөк-кан тамыр 
системаларынын тонусун көтөрүүдө, өтө семирүүдө зат алмашууну күчөтүү, 
ошондой эле организмдин тышкы таасирлерге туруктуулугун жогорулатуу үчүн; 
жылуу процедуралар өнөкөт сезгенүү ооруларды, таяныч-кыймыл аппараттын 
жабыркоосун, четки нерв системасынын ооруларын (куяң, невралгия, плексит 
жана башкалар) дарылоодо пайдаланылат. Мелүүн температурадагы суу нерв 
жана жүрөк-кан тамыр системасынын өтө козголуусунда, тери кычышканда 
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абдан пайдалуу. Ысык суу менен дарылоо зат алмашуунун кээ бир 
бузулууларында, ошондой эле бөйрөктүн кээ бир ооруларында жүргүзүлөт. С. м. д. 
катуу кармаган сезгенүү процесстеринде, күчөгөн атеросклероз жана гипертония 
оорусунда, инсультта, зыяндуу шишиктерде, кан агууда жана башкалар 
пайдаланылбайт. 
СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ — калкты, өнөр жайды, транспортту, айыл 
чарбасын жана башкалар суу менен камсыз кылуу чараларынын системасы. Калк 
сууну суу жүгүрткүчтөн (борбордошкон) жана кудук, арык, булактан жана 
башкалар (жергиликтүү) алат. Калк керектөөчү суунун саны элдин турмуш 
шартына жана санитариялык маданиятынын деңгээлине жараша болот. 
Канчалык жашоо шарт жакшы болсо, ошончо суу көп сарпталат. Айыл жеринде 
суу кишинин керектөөсүнөн башка да малды, талааны сугарууда жана башкалар 
керектелет. С. м. к. к. системаларын пландоодо жана жайгаштырууда суунун 
сарпталуу нормасы, анын өлчөмү жана сапаты эске алынып, суу чыгуучу жана 
суунун сапаты бузулбай турган жерлерге курулат. Ичилүүчү суунун сапаты жана 
булак чыга турган жерди тандоо мамлекеттик стандарт менен белгиленет. С. м. к. 
к. үчүн жер үстүндөгү (ачык) суулар жана жер астындагы суулар колдонулат. Жер 
астындагы суулар санитария-гигиеналык талаптарга ылайык келет. Ачык суулар 
— дарыя, көл, суу сактагычтардагы суулар калк сууну көп керектөөдө жана жер 
астындагы суу ресурстары азайганда пайдаланылат. Ал тазартылып, 
зыянсыздандырылмайынча колдонулбайт. Борборлошкон С. м. к. к. 
булактарынын жана суу курулмаларынын айланасында санитариялык коргоо 
зонасы белгиленип, катуу режимдеги зона бөлүнүп, анда суу бергич, насос 
станциясы, суу тазалагыч жана башкалар курулат. Ачык булактардан алынган суу 
коагуляцияланып,  чыпкаланып, зыянсыздандырылат.  
СУУ ПРОЦЕДУРАЛАРЫ — суу менен дарылоодо же организмди чыңдоодо сууну 
пайдалануу ыкмалары. Аларга ванналар, душ, сууга түшүү, сүртүнүү, куюнуу, 
нымдуу оронуу кирет. 
Сүртүнүү организмдин түрдүү ооруларга туруктуулугун жогорулатуу, ошондой 
эле айрым ооруларды (неврастенияны жана башкалар) комплекстүү дарылоо 
максатында колдонулат. Ал оңой жана жөнөкөй процедура; организмдин тонусун 
жогорулатат, сергитет, кан айланууну жакшыртат, зат алмашууну күчөтөт. 
Сүртүнүүдө катуу сүлгүнү 32—30° сууга малып, аны сыгып туруп, денени же анын 
бөлүктөрүн (кол, бут жана башкалар) күч менен сүрөт, мурда бир колду сүрүп, 
анан аны кургак сүлгү менен жылуулук сезилгенче сүртөт, андан кийин ушундай 
эле жол менен башка кол, көкүрөк, ич, бут сүртүлөт. 

  
Нымдалган сүлгү (солдо) жана былпылдак 
менен (оңдо) сүртүнүү. 
Процедура 2 — 3 мин. созулат. Бул ыкманы күнүгө эртең менен гигиеналык 
гимнастикадан кийин жүргүзүү оң. Сүртүнүүдө бөлмө температурасы 18—20°тан 
төмөн болбоого тийиш. Суунун температурасы акырындык менен 20—18°ка 
чейин төмөндөтүлөт. Бул ыкма врачтын сунушу боюнча көп убакыт төшөктө 
жатып калган оорулууларга, сергитүү жана терини тазалоо максатында жасалат. 
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Суу куюнуу. 
 
Куюнуу организмди чыңдоо максатында жана суу менен дарылоону баштаганда 
эле сунуш кылынат. Жалпы куюнууда оорулуунун денесине 37 — 38° сууну 2—3 
жолу чака, куйгуч, шланг менен башынан ылдый карай куят. Бул ыкманы 4—6 
жума күн сайын жүргүзүп, акырындык менен суунун температурасын 34—33°тан 
22—20°ка чейин төмөндөтүү керек. Жалпы куюнуудан кийин денени бүт бойдон 
кургак, жылытылган шейшеп менен тери кызарып, жылуулук сезилгенче сүртүү 
зарыл. Дененин бөлүктөрүнө — кол, бут тердегенде, веналардын варикоздук 
кеңейишинде да куюнуу жүргүзсө болот. 
Нымдуу оронууда оорулууну чечинтип, 30—25° сууга чыланган жана сыгылган 
шейшепке ороп, үстүнөн төшөк менен жаап коюу керек. Анын узактыгына жараша 
таасири бар. Кыска мөөнөткө (10—15 мин.) ороо нерв жана жүрөк-кан тамыр 
системасын козгоп, зат алмашууну жакшыртат; узагыраак (30— 40 мин.) 
берилген процедура сеп алдырат, андан узак (50—60 мин.) созулса тердетет. 
Нымдуу оронууну врач гана сунуш кылат. 
СУУСОО (чаңкоо) — организмдин сууну талап кылуу сезими. Киши сууну аз 
ичкенде же туздуу тамак жегенде, ошондой эле сууну көп жоготкондо (мисалы, 
көп тердегенде) суусайт. Организмде суюктук азайганда суунун запасын сактоого 
багытталган нерв-гумордук реакцияларды чакыруучу мээдеги суусундук борбор 
козголуп, анын негизинде сууну талап кылуу реакциясы пайда болот. Киши 
суусаганда ооздун ичи, тамак кургагандай сезилет; ал оозду чайкаганда басаңдап, 
суюктукту көп ичкенде суусун канат. 
С. организмдеги суунун азайышын көрсөтүүчү физиологиялык реакция гана эмес, 
ал ар кандай оорулардын белгиси болушу мүмкүн. Абдан катуу С. ак шишик менен 
коштолуучу бөйрөк жана жүрөк ооруларына, эндокрин системасынын 
ооруларына (мисалы, диабет) жана башкалар мүнөздүү. Кээ бир психикалык 
ооруларда, баш ооруларында, ич катканда суусабайт. Ысык климатта, ысык 
цехтерде иштегендер абдан катуу чаңкайт. Ысыкта тер көп бөлүнүп чыгып, 
организмдеги суунун гана эмес, туздардын да азайышына алып келет. Натыйжада 
организмдин сууну кармап калуу жөндөмдүүлүгү начарлайт, алсыратуучу тер 
чыгып, тыйылбаган С. пайда болот. Суусун режимин колдонуу жогорудагы 
көрүнүштөрдү бир кыйла басаңдатууга жардам бериши мүмкүн.  
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СУУСУНДУКТАР алкоголсуз. Алар суусаганды басуу, денени салкындатуу же 
дарылык үчүн ичилет. Аларга газдалган суу, жашылча, жемиш, мөмө, мөмө-жемиш 
ширеси, минералдуу суулар кирет. Биздин өлкөдө өнөр жайда мамлекеттик 
стандарт көрсөтмөсүнө ылайык даярдалат. Алар мөмө-жемиш ширелерине суу, 
кант, тамак-аш органикалык кислоталар, эссенция жана өң берүүчү заттар 
кошулуп жасалат. С-ды газдаштыруу атайын аппараттарда көмүр кычкыл газына 
каныктыруу менен жүрөт. Кант диабети менен ооругандар үчүн С-га канттын 
ордуна ксилит же сахарин кошулат. С-ды караңгы жерде 20° температурада 
жабык идиште 7 сутка, кант диабети менен ооругандар үчүн С-ды 15 сутка 
сактоого болот. Чаңгылттанып же чөкмө туна баштаса мындай С. ичүүгө 
жарабайт. 
Ширелер мүнөз тамак болгондуктан, балдарга жана оорулууларга пайдалуу. Алар 
өтө даамдуу келип, органикалык кислоталарга, минерал заттарга жана 
витаминдерге бай. Кийинки мезгилде бөтөнчө даамдуу, суусунду кандыруучу 
жана дене сергитүүчү С. даярдала баштады. Кымыз, квас, максым, жарма, чалап да 
С-га кирет.  
СУУСУН РЕЖИМИ — сууну керектөө тартиби. Туз-суу балансын камсыз кылат 
жана организмдин тиричилик-аракетине ыңгайлуу шарт түзөт. С. р. тамактануу 
режими менен тыгыз байланыштуу. Суусунду туш келди, ашыкча иче берүү 
тамак-аш сиңирүүнү начарлатат, жүрөк-кан тамыр системасы менен бөйрөккө күч 
келтирип, бөйрөк жана тери бездери аркылуу организмге керектүү баалуу 
заттардын көп бөлүнүп чыгышына алып келет. Убактылуу эле сууну көп ичүү да 
булчуңдардын иштөө шартын бузуп, бат чарчатып-чаалыктырат. Суунун 
жетишсиздигинен организмдин нормалдуу тиричилик аракети бузулуп, 
арыктайт, каны коюуланып, температура көтөрүлөт, тамыры тез-тез кагып, дем 
алуусу кыйындайт, жүрөгү айланып, суусап, жумушка жөндөмдүүлүгү төмөндөйт. 
Организмдин тиричилик-аракетин калыбында кармап туруучу суунун өлчөмү 
негизинен адамдын жашына, эмгектенүү активдүүлүгүнө, тамактануу рационуна, 
климаттык шартка жараша болот. Орто Азиянын климаттык шартында кара 
жумушту аз жасагандар 3,5 л, орто жумушта иштегендер 5 лге чейин, ачык жерде 
оор кара жумуш иштегендер суткасына 6,5 лге чейин суу талап кылат. Айрыкча 
ысык климатта жашаган, ысык цехтерде иштеген, күч эмгегинде узак жана көп 
иштегендер (спорттук машыгуулар, мелдештер жана башкалар) С. р-н туура 
сактоосу маанилүү. Ысык климаттуу райондордо жашагандарга тамак ичкенден 
кийин гана суусунун кандырып, тамактануунун аралыгында суусун ичүүнү чектөө 
сунуш кылынат. Тамактанууну күндүн салкын убагына калтыруу жана өзгөчө 
тамак (витаминдерге, минерал заттарга бай) рационун кошуу керек. Чай, айрыкча 
көк чай, жашылча, мөмө ширелери суусунду кандырат. Ысык цехте иштегендер 
газдалган суу же кургатылган мөмөлөрдүн кайнатмасын ичүү керек. Спортсмен 
машыгуу бүткөндөн кийин гана суусунун кандырууга (көнүгүүлөрдү аткарып 
жатканда оозу кургаса, суу менен оозун, тамагын чайкайт) тийиш. Күч эмгегинен 
арыктаса (машыгуудан, спорттук мелдештен, буу мончого түшкөндөн кийин жана 
башкалар) суусунду аз-аздан ичүү сунуш кылынат. 
СУУТЕК ӨТӨ КЫЧКЫЛЫ — антисептикалык каражаттардын бири. Ал 
ткандардагы каталаза ферментинин таасиринен ажырайт да, молекулалык 
кычкылтек бөлүнүп, ал ткандарга тийгенде көбүрөт. Көбүк менен бирге 
жарааттын тегерегиндеги кан, ириң жана башкалар бөтөн нерселер чыгып, 
жараат тазаланат. Ал ангина, стоматитте оозду чайкоого, ириңдүү жарааттарды 
тазалап дарылоо, мурун канаганда кан токтотуу үчүн колдонулат.  
СУУ ЧЕЧЕК — вирус козгоочу катуу кармаган оору. Көбүнчө 10 жашка чейинки 
балдар ооруйт; чоң кишилерде сейрек кездешет. Ооругандарда туруктуу 
иммунитет пайда болот. Оорулуу жөтөлгөндө, сүйлөгөндө, дем алганда козгогучту 
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бөлүп чыгарып, жугузат. Инкубация мезгили 11ден 21 күнгө чейин (көбүнчө 14 
күн). Оору башталганда эт ысыйт, денеге кызыл бүдүрлөр чыгып, алар тунук 
суюктукка толуп ыйлаакчага айланат, кычышат. 3—5 күндөн кийин жаңы 
ыйлаакча чыкпай калат, андан кийин ыйлаакчалар кургап, карттанып, 1—3 
жумада түшөт. Кээде оорулуунун эти ысыбайт. Оорулуу инкубация мезгилинин 
акыркы күнүнөн ыйлаакча пайда болгондон 9-күнүнө чейин ооруну жугузат. 
Анын кабылдоосу сейрек кездешет. Ыйлаакча көздүн тунук кабыгына чыкса 
кератит, колкого чыкса ларингит болуусу мүмкүн. С. ч. демейде өзгөчө начар 
балдарда кабылдоолор (теринин ириңдүү оорулары, кулактын, ооз көңдөйүнүн 
былжыр челинин сезгениши, лимфаденит, өпкөнүн сезгениши жана башкалар) 
пайда кылат. Оорунун биринчи белгилери билинери менен врачка кайрылуу 
керек. Дарылоону врач жүргүзөт. Кабылдоолору болсо ооруканага жаткырып 
дарылоону сунуш кылат. Оорулуу баланы жакшылап багуу керек. 
Ыйлаакчалардын пайда болушу эт ысуу менен коштолсо, аны төшөккө жаткырып, 
ич кийимин бат-бат алмаштыруу, ыйлаакча болсо да баланын бетин кайнак суу 
же марганцовканын мала эритмесине малынган кебез менен тазалап, колун 
самындап жууп туруу зарыл. Кичине балдар кычышканда терини тырмап (тытып) 
ырбатпас үчүн тырмактарын алып, дакиден кол кап кийгизип койсо болот. 
Кычышууну басаңдатуу үчүн ыйлаакчаларга марганцовканын 1%түү (кочкул 
кызыл) же бриллиант жашылынын 1—2%түү эритмесин сыйпоо керек. 
Эриндерин сары май же күн караманын кайнатылган майы менен майлап, 
суюктукту ичирүү сунуш кылынат. Кичине балдардын оозун муздатылган чай же 
кайнак суу менен улам-улам суулап, мурдун таза кармоо сунуш кылынат. Оорулуу 
баланы абага күнүгө алып чыгып, таза, шамал тийбеген жерге жана ызы-чуудан, 
балдардан оолак кармоо зарыл. Баланын эти ысыбай, жаңы ыйлаакчалар пайда 
болбой, эскиси карттангандан кийин эшикке чыгарууга болот. 
 

  
Жыш жана сейрек чыккан суу чечек. 
 
Баланы туура тамактандыруу өтө маанилүү. Ал эти ысыганда тамак ичпейт, оору 
күчөгөндө, өзгөчө кичинекей балдар кусуп, ичи өтөт. Бул учурда ага зордоп тамак 
бербей, 6—12 саат тыным алдырып бат-бат суюктук берүү керек. Ал оозунун ичи 
ооругандан тамак иче албай кыйналса ага тамакты жылуу бойдон, суюк кылып же 
эзип берген оң (мисалы, жашылчадан жасалган сорпо, ботко, жашылча маңызы, 
кисель); кычкыл жана ачуу тамак берүүгө болбойт. Ичеги-карындын иштешин 
байкап, ич катса тазалоочу клизма жасоо, ичи өтсө врач келгенче тамак бербей, 
кайнаган суу же муздатылган чайды көп ичирүү зарыл. Оорулуу бала турган 
бөлмөнү желдетип, жууп, таза кармоо керек. С. ч. өтө тез жуккандыктан аны 
алгачкы белгилери билинер замат башка балдар менен жолук-' турбай бөлүү 
зарыл. Оорулуу менен жолуккан 7 жашка чейинки бала 11 күндөн 21 күнгө чейин 
карантинде болот. Ошондой эле к. Балдар инфекциясы, Эпидемияга каршы 
чаралар.  
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СҮЗӨК (гонорея) — жугуштуу венера оорусу. Гонококк микробу пайда кылат. С. 
жыныстык жол менен жугат. Ошондуктан көбүнчө жыныс органынын былжыр 
чели сезгенет. Кокусунан болгон жыныстык катнашууда көпчүлүк адамдар С-кө 
чалдыгышат. Оорудан кийин иммунитет пайда болбойт. Ошондуктан бул оору 
менен бир нече жолу ооруп калуу мүмкүн. Ал оорулуудан гана жугат. Жыныстык 
катнашууда оорулуудан соо адамга гонококктор жугуп, ал жерде оору пайда 
кылат. 
 

  
Жатындын (1) жана өнөкөт сүзөктө өзгөргөн 
жатын кошумчаларынын (2) схемасы. Төмөнкү сол 
жакта — дени соо аялдын жатын кошумчалары 
(3— энелик бези, 4— жатын түтүгү) салыштыруу 
үчүн берилген. 
 
Андан тышкары көбүнчө оорулуу пайдаланган төшөнчү, сүлгү же мончодо 
колдонуучу жуугучтарды таза жуубай колдонуудан да жугат. Кыздар оорулуу 
энеси колдонгон буюмдардан жуктуруп алышы мүмкүн, бул учурда жыныс 
органынан башка көздүн былжыр чели да сезгенет (к. Бленнорея). Жуктуруп 
алгандан 3—5 күндөн кийин оорунун биринчи белгилери пайда болот. 
Эркектерде алгач заара чыгуучу органдын учу ачышып, кычышып, көгүш суюктук 
бөлүнөт. Бир, эки күн өткөндөн кийин саргыч көгүш түстөгү ириңдүү суюктук көп 
бөлүнүп, кийимди булгайт. Заара кылганда заара чыгуучу канал какшап, 
тызылдап ооруйт. Түнкүсүн жыныс органы чыңалып ооруксунат. Оорулуунун 
жалпы абалы анча өзгөрбөйт. Кээде денеси бир аз ысыйт, алы кетет, тамакка 
табити тартпайт. Эгерде С-тү өз убагында дарылабаса ал жанаша органдарга 
(простата безине, урук ыйлаакчасына жана эңелик бездин кошумчаларына) 
тарап, узакка созулуп, өткүр тамак, ичкилик ичкенде кайталап кармап туруучу 
өнөкөт түрүнө өтөт. Оору күчөп кеткенде жалаң гана жыныс органдарында 
өзгөрүүлөр болбостон, жүрөк, муун жана башкалар органдар жабыркайт. 
Аялдарда оору башталганда белгиси анча байкалбайт. Жыныс органынан 
ириңдүү суюктук аз бөлүнөт, заара кылганда анча кычышпайт, кычышса да бат 
тарап кетет. Оорулуу аял өзүнүн оорусун сезбейт, врачка кайрылбайт. Оору 
козгогучтун булагы болуп жүрө берет. Сезгенүү процесси күчөп, жайылып жана 
кайталап кармап калуучу өнөкөт түрүнө айланат. Акырында өтө оор коркунучтуу 
кабылдоолорго алып келиши мүмкүн. Гонококк жатындан жатын түтүкчөлөрүнө 
өтүп, аны сезгентип, шишитип, түтүкчөнү бүтөп, тукумсуздукка алып келет. 
Жатындын жана анын түтүкчөсүнүн былжыр чели сезгенгендиктен аялдын бели 
жана ичинин төмөн жагы ооруйт. Денеси ысыйт, этек кир цикли бузулат. С. 
өнөкөт түрүнө өткөн учурда, суукка урунганда, өтө чарчаганда, этек кир 
келгенден кийин мезгили менен кайталап кармап турат. Андан ары сезгенүү 
процесси энелик безге өтүшү мүмкүн. Оорунун алгачкы белгилери билинер замат 
тезинен тери-венерология диспансерине кайрылуу керек. 
Советтик укук закондорунда көрсөтүлгөндөй оорулууга карата врачтык сыр 
сакталууга тийиш. Убактылуу жумушка жарамсыздык баракчасына оорунун 
диагнозу коюлбайт. Өз убагында врачка кайрылып жана дарылоону толук 
жүргүзүү оорудан толук айыгууга жардам берет. Бирок дарылоонун натыйжалуу 
болушу оорулуунун жүрүш-турушуна жараша болот. Дарылануу учурунда 
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жыныстык катнашууга тыюу салынат. Өздүк гигиенаны толук сактоо керек. Заара 
ушаткандан кийин сырткы жыныс органдарын самындап таза жууп туруу зарыл. 
Өткүр тамак, ичкилик ичүүгө болбойт. Дарылоо башталгандан бир-эки күн 
өткөндө оорусу басылып, жыныс органдарынан суюктук бөлүнбөйт, бирок бул 
оору толук сакайып кетти дегендикке жатпайт. Ушул кезде дарылоону токтотуп 
коюу оорунун өнөкөт түрүнө өтүшүнө шарт түзөт. 
Көрүнгөн менен жыныстык катнашуу жасоого болбойт. Венера ооруларынан 
дарылануудан качкан оорулууну таап каттоо, мажбурлап дарылоо, ошондой эле 
кылмыштык иш катары кароо, эл арасында санитариялык агартуу жана 
тарбиялык иштерди жүргүзүү С-тү алдын алууда чоң мааниге ээ.  
СҮЙЛӨӨ — адамдардын өз ара катнашуу куралы катары жогорку нерв ишинин 
жардамы менен пайда болгон кишиге гана таандык өзгөчө аракети. Кишилер 
айлана-чөйрөдөгү буюмдарды, кубулуштарды түздөн-түз, сезүү органдарынын 
жардамы жана сөз аркылуу кабыл алат. 
С. ар бир жекече адамга таандык болуп, айлана-чөйрөгө байланыштуу өзүнчө тил 
болуп жаралат жана өнүгөт, өсөт. Тил аркылуу адамдын ою, пикири С. түрүндө 
берилет. Ар бир сөздүн С. тартиби, мааниси, кооздугу, үнү, ылдамдыгы жеке 
адамдын С-сүнө байланыштуу болот? 
С-нүн негизги мааниси анын түшүнүктүү жана тил менен байланыштуу 
айтылышында. Тил адамдын кылымдардан келе жаткан сөздөрүнүн 
тажрыйбасын корутундулайт. Бул тажрыйба элдин тарыхый өсүшүнүн, 
адамзаттын эмгегинин негизинде пайда болот. С-нүн негизги функциясы пикир 
алмашуу, ойлонуу жана корутундулоо болуп саналат. С. сырткы (кадимки С.) жана 
ички болуп бөлүнөт. Кадимки С. кишилер өз ара катнашуу максатын 
көздөгөндүктөн даана, так, түшүнүктүү айтылууга тийиш. Ал пикир алмашуудан 
башка дагы көп милдеттерди аткара алат. 
Ички С. адамдын тигил же бул маселе жөнүндө өзү менен өзү пикирлешүүсү 
болуп, аң-сезим, ой жүгүртүүдө мааниси чоң. Ал айтылбайт жана жазылбайт. Ички 
сүйлөөдө тил каражаттары менен катар көмөкчү каражаттар (элестер, схемалар, 
образдар жана башкалар) да колдонулат. 
СҮТ АШКАНАСЫ — эмчектеги балдарды атайын даярдалган азыктар менен 
камсыз кылууга кызмат көрсөтүүчү медициналык мекеме. Балдардын тамагы 
бала организминин физиологиялык талабын, ден соолугун, өсүү өзгөчөлүгү эске 
алынып түзүлгөн врач-педиатрдын рецепти боюнча даярдалат. Эгер энеден сүт 
чыкпаса же тойгузбаса, анын сүтү балага жакпаса, ошондой эле бала атайын 
мүнөздөп тамактанууну талап кылса С. а-нын тамагы берилет. С. а-нын чоңдугу ал 
жайгашкан аймакка жана тейленүүчү балдардын санына жараша болот. 
Кыштакта калктын аздыгына байланыштуу суткасына 200—500 үлүш тамак 
даярдоочу чакан С. а-н куруу максатка ылайык. Калк жыш жайгашкан шаарларда 
борбордоштурулган ири С. а-н куруу зарыл; тамакты калкка тез таратуу 
максатында шаардын түрдүү райондорунда, балдардын врачтык аймактарында 
сүт  таратма пункттар уюштурулат. 
СҮТ, СҮТ АЗЫКТАРЫ — баалуу тамак-аш продуктусу; айрыкча балдар жана 
улгайган адамдар, ошондой эле оорулуулар үчүн маанилүү азык зат. Ал башка 
азыктардан составында организмге керектүү азык жана биологиялык активдүү 
заттардын болушу менен айырмаланат. 
Сүттүн составы татаал; анда организмге керектүү 100дөн ашык азык зат: май 
кислоталары, аминокислоталар, витаминдер, кант, түрдүү минерал туздар, 
гормондор жана башкалар бар. Уй сүтүндө 87,3% суу, 3,8% май, 3,3% белок, 4,7% 
углеводдор, 0,7% минерал заттар болот. Эчки, кой, топоз, төө, жылкынын сүтү да 
пайдаланылат. Өлкөбүздө кубаттуу сүт өнөр жайы жана сүт фермалары кеңири 
түзүлгөн. Түрдүү майлуулуктагы, кургатылган, коюлтулган сүт, сүт кычкыл 

 
www.bizdin.kg

652



азыктардын кеңири ассортименти жана башкалар сүт азыктары даярдалат. 
Сүттөн алынган май сиңимдүүлүгү, даамдуулугу жана өзгөчө составы менен 
айырмаланат. Сүт белокторунда (казеин, альбумин, глобулин) алмаштырылгыс 
аминокислоталардын бардыгы болот. Сүт канты (лактоза) аш болумдуулугу 
боюнча кадимки эле канттай, бирок анча таттуу эмес. Сүттө башка көптөгөн 
витаминдер менен катар май эритүүчү А, Е, ошондой эле В тобундагы витаминдер 
көп. Сүттүн минералдык составы да ар түрдүү. Ал башка азыктарга караганда 
кальций, фосфор, калий, магний туздарына жана микроэлементтерге бай. 
Сүт түрдүү ооруларда, айрыкча жүрөк-кан тамыр системасынын, боор, уйку бези, 
өт жолдорунун ооруларында, циститте жана башкалар мүнөздөп тамактануучу 
ооруларда пайдалуу. Кээ бир адамга сүт жакпайт. 
Сүт кычкыл азыктарына каймак, быштак, айран, кефир, ацидофилин, ацидофиль 
сүтү, кымыз, сүзмө жана башкалар кирет. Сүт кычкыл азыктарында сүттүн баалуу 
азыктык жана биологиялык касиети сакталуу менен дарылоо-алдын алуу, 
мүнөздөп тамактанууга ылайык келүүчү жаңы сапаттар пайда болот. Алар 
ичегидеги микрофлораны нормага келтирип, ириңдетүүчү микроорганизмдерди 
жок кылат. Сүт кычкыл азыктары сиңимдүү келет, мисалы, сүткө караганда 
ириген сүт 2—3 эсе тез жана толук сиңет. Ошондуктан аларды жаш балдардын, 
улгайган жана өтө кары адамдардын тамак-ашына көп колдонуу сунуш кылынат. 
Өнөр жайда, үй шартында сүт кычкыл ачыткылары кошулуп даярдалат. Сүт 
кычкыл азыктарынын көпчүлүгүн үй шартында жаңы сүттү кайнатып ачытуу же 
уютуу жолу менен даярдоого болот. Бул азыктар тез бузулат, ошондуктан аларды 
даярдоодо санитария-гигиеналык талаптарды так сактап, муздаткычта кармоо 
керек. 
Ветеринария кызматы малдын ылаңына көз салып, ылаңдууларын дароо өзүнчө 
бөлүп, дарылоо иш чараларын көрөт; ылаң малга антибиотик жана башкалар 
дарыларды берүүнү, малды жугуштуу ылаңдан сактоо үчүн дезинфекциялоочу 
каражаттарды туура колдонуу, жайыттарды пайдалануу? малды ылаңдан сактоо 
боюнча көрсөтмөлөрдү жана буйруктарды аткарууну көзөмөлдөйт жана 
башкалар Бул эрежелерди колхоз менен совхоздор гана эмес, уй жана башкалар 
сүт берүүчү мал баккан ар бир адам так сактоого милдеттүү. Анткени сүттө оору 
таратуучу микробдор тез көбөйүп, ал аркылуу түрдүү оорулар (туберкулёз, 
бруцеллёз, шарп, күйдүргү, туляремия, ич келте, дизентерия) жугушу мүмкүн. 
Товардык сүт зыянсыздандырылат (к. Пастерлөө). Мындай сүттү кайнатпай ичсе 
да болот. Менчик ую бар адамдан сатып алынган сүттү кайнатуу керек. Сүттү 
сактоо мөөнөтүн узартуу максатында сүт өнөр жайында консерваланган, 
кургатылган жана коюлтулган (стерилденген жана кант кошулган) сүт даярдалат. 
Мындай сүттөр балдар жана чоңдор үчүн жаңы сүттөй эле пайдалуу; аларды 
кургак, муздак жерде сактоо керек. 
Коюлтулган С. көпкө кайнатылып даярдалат; андан кийин ал калай идишке 
куюлуп стерилденет. Мындай оозу бекитилген сүт бөлмө температурасында бир 
жылдан ашык сакталат. Оозу ачылгандан кийин 10°тан жогору эмес, 0°тан төмөн 
эмес температурада сактап, 2—4 сутка пайдаланууга болот.  
СҮТ ТИШТЕРИ, к. Тиш.  
СЫЗДООК — түк (чач) капчаларынын жана ага байланыштуу май бездери менен 
тегерегиндеги клетчаткаларынын ириңдетүүчү стафилококк микробу пайда 
кылуучу катуу кармаган ириңдүү — некроздук сезгениши. С-ко теринин такай 
булганышы жана кийимдин өйкөшү, анын химиялык заттар менен дүүлүгүшү, 
теринин үстүңкү катмарынын сыйрылышы, тытылышы жана башкалар 
микротравмалар, ошондой эле тер жана май бездеринен тер менен майдын көп 
бөлүнүшү, витамин жетишсиздиги, зат алмашуунун бузулушу түрткү болот. С. 
теринин түктүү бөлүгүнүн бардык жеринде, көбүнчө желкеде, бетте, колдун 
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сырткы бетинде, бел тушта пайда болот. Адегенде ачык кызыл түстөгү катуу 
ооруган кызыл пайда болуп, конус түрүндө теринин үстүнө чыгат. 3—4 күндөн 
кийин анын ортосу жумшарып, ириңдей баштайт. Ал жарылып, азыраак ириң 
чыгат. Ордунда көгүш тарткан некроздуу ткань өзөгү көрүнөт. 2—3 суткадан 
кийин ириңдүү кан менен кошо өзөгү бөлүнүп чыгат. Дененин айрым 
жерлеринде, мисалы, моюн, бел, билекте же жамбашта бир нече С. чыгышы 
мүмкүн. Ал санитария-гигиена эрежелерин сактабаганда жана жалгыз чыккан С-
ту туура эмес дарылагандан да болот. Көбүнчө жетишсиз тамактанган, витамин 
жетишпеген, алсыз, жалпы инфекциялуу катуу оору менен ооругандарда жана зат 
алмашуусу бузулгандарда (диабет, колит, гастрит, нефрит, анемия жана 
башкалар), ысык же суук өткөндө, өтө чарчаганда жана нерв системасынын 
функциясы бузулганда дененин көп жерине С. чыгат (жалпы С.). 
 

  
Кежигедеги сыздоок. 
 
С-тун катуу кармаган жана өнөкөт түрлөрү бар. Катуу кармаган С. бир эле убакта 
же кыска мөөнөттө пайда болуп, оорулуунун башы ооруп, алсырайт, денеси 
ысыйт. Өнөкөт С. организмдин туруктуулугунун төмөндөшүнөн улам чыгып, бир 
нече айларга созулат. 
С-ту дарылоо стадиясына, чыккан жерине жана жайылышына жараша врачтын 
көзөмөлү менен жүргүзүлөт. Өз алдынча сыгуу, чукулоо, учун тырмап салуу, ысык 
басуу жарабайт, анткени алар ар кандай кабылдоолорго алып келет. С. чыккан 
учурда мончодо, ваннада, душтун алдында жуунууга болбойт; врачтын көрсөтүүсү 
боюнча марганцовка кошулган жылуу ванна кабыл алса болот. Алардын 
тегерегиндеги соо терини камфора же салицил спирти менен сүртүү керек. 
Углеводдуу (таттуу, ундан жасалган жана башкалар) ачуу тамак-аш берилбей, 
витаминге бай диета сунуш кылынат. С-ко түрткү берүүчү ооруну убагында 
дарылоо менен пиво ачыткыларын кабыл алса болот. 
С-ту алдын алууда негизинен өздүк гигиена эрежелерин так сактоо, терини таза 
күтүү, теринин ириңдүү жарасын пайда кылуучу факторлорду четтетүү 
микротравмаларды өз убагында тазалап, дарылоо, ошондой эле ириңдетүүчү 
инфекцияларга организмдин туруктуулугун жогорулатуучу чараларды 
(организмди чыңдоо, сууга түшүү, күнгө күйүү) көрүү, витаминдүү тамактануунун 
мааниси чоң. 
СЫНЫК — кандайдыр бир катуу күч келгенде сөөктүн бүтүндүгүнүн бузулушу. 
Кокустук же ар түрдүү кырсыктардын жана ар кандай оорулардын кесепетинен 
сөөк сынат. С. тубаса жана кийин пайда болгон болуп айырмаланат. Кийин пайда 
болгон С. кокустуктан же кырсыктан сөөккө катуу күч келгенде болот. 
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 Сыныктар: 1— чорт, 2—3— кыйгач, 4— кыйык сымал, 5— 
бычыраган, 6— ачык сынык. 
 
Кокустуктан болгон С. ачык жана жабык болот. Сынган сөөктүн тушунда же бир аз 
жогору же ылдый териси айрылып кетсе — ачык, айланасындагы ткандар 
жабыркабаса жабык С. делет. Күч катуу таасир эткенде сөөк туурасынан чорт 
сынат, узунунан жарака кетет, кыйгачынан же толгонуп сынышы да мүмкүн. Жаш 
балдардын сөөгүнүн сырткы чел кабыгы калың болгондуктан сынган жерди 
жылмыштырбай кармап калат. Мындай сынык ордуна оңой салынып, сөөк тез 
бүтөт. Жалпы эле С. анын ичинен айрыкча жиликтин башы же кемиктүү жери 
сынган кезде, сөөктүн муундан чыгышы да мүмкүн. Жиликтин бир жеринен 
сынышы жөнөкөй, ал эми эки же үч жерден сынышы татаал С. болот. Сөөктүн 
сынышы таасир эткен күчтүн чоңдугуна, ошол сөөктүн түзүлүшүнө, катуулугуна 
жана ийилчээктигине байланыштуу болот. Көп учурда таасир эткен күч сөөккө 
түздөн-түз катуу тийгендиктен чорт сынат. Бийиктен учуп же секирип түшкөндө 
ар кайсы сөөк сынышы мүмкүн. Мындай С. кысылуудан болгон С. деп аталат. 
Кээде сынган сөөктүн учу курч болуп, С. ордунан тайыган кезде ичинен сыртты 
карай терини тешип кетет (ачык С.). Ал тургай жоон же ичке кан тамырларды 
жабыркатып, кан агууга алып келет. Мындан тышкары сынган сөөктүн өзүнөн да 
кан агат. С. ордунан тайып же жылып да кетет. С.,узунунан жылмышып, С-тын учу 
бири-бирине узунунан учкашып калып, ошол мүчө кыскарып калат. Ошондой эле 
капталына жылмышат же буралып, толгонуп калат. Кээ бир учурда эки С-тын 
ортосуна булчуң эт, тарамыш, кан тамыр же нерв кыпчылып, кысылып калат. 
Нерв кысылса шал болуп, кан тамыр кысылса кан айлануу токтоп калат, ал эми 
булчуң эт же тарамыш эки сөөктүн ортосуна тыгылып калса, бүтпөй калышы 
мүмкүн. Эгерде бир эле мүчө сынса оорулуу адамдын абалы анча деле оор 
болбойт. Бир нече жер сынса же андан тышкары ички органдар жабыркаса 
оорулуунун абалы оордойт. Өзгөчө оор абалда шок болот, бул абалдан чыгаруу 
өтө кыйын. С-та төмөнкү белгилер байкалат: сынган мүчө шалактап, анын 
формасы, түзүлүшү бузулат, сынган жер катуу ооруйт. Сынган жер шишип, эт көк 
ала болуп, муундун кыймылы азаят. С-тын бүтүшү — жаш туташтырма ткандын 
биригип өсүшү менен башталуучу татаал биологиялык процесс. Бир С. тез, 
айрымдары жай бүтөт. С. бүтүш үчүн ага шарт түзүү керек. Сынган сөөктү ордуна 
коюп, кыймылдабаган абалда толук бүтмөйүнчө кармоо зарыл. Мындан тышкары 
С-тын бүтүшү жашка жараша, адамдын тулку боюнун, денесинин түзүлүшүнө, 
нерв системасына, түрдүү бездердин иштешине жана тамактанышына жараша 
болот. Мисалы, ымыркай баланын кашка жилигинин жабык С-ы бир айга жетпей 
эле толук бүтүп калат. Ал эми 15 жаштагы өспүрүмдүн ошол эле жилиги 1,5 — 2 
айда, ЗОдагы адамдыкы 3 айда, 50— 60 жаштагыныкы 3—4 айда бүтүшү мүмкүн. 
Кээ бир оору (мисалы, кант диабети, витамин жетишсиздиги) менен 
ооругандарда, кош бойлууларда, бала эмизгендерде жана башкалар С. кеч бүтөт. 
Манжа сөөктөрүнүн С-ы тез (2—2,5 жумада) бүтөт. 
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Дарылоону хирург же травматолог жүргүзөт. Аны дарылоо жапа чеккен жерден 
башталат. Ал үчүн кырсыкка чалдыккан адамга биринчи жардам көрсөтө билүү 
зарыл. Ачык С. болсо канды токтотуу, жараланган жерге микроб түшүрбөө үчүн 
таза бинт менен таңып, дароо катуу материалдан (жыгач, металл, пластмасса) 
шакшак коюу керек. Шакшакка таяк, кол чатыр, тактай, сызгыч жана башкалар 
жарабайт. Демейде шакшак кийимдин жана бут кийимдин үстүнө эле коюлат. 
Жылаңач этке шакшак коёрдо оркойгон сөөктөр (кызыл ашык, тизе жана 
башкалар) оорубас үчүн кебезден же дакиден калыңдап коюлат. Сынган кол-
бутту бир нече жеринен бинттеп же кур, чүпүрөк, жип жана башкалар менен 
таңат. Шакшактын узундугу С-тын жанындагы муундарды кошо камтыгандай 
болуу керек. С-ты өтө катуу таңуу жарабайт. Ал кыймылдабагандай, төмөн жагы 
көгөрүп, кубарып кетпегендей болуу керек. Эгер шакшак коюуга эч нерсе 
табылбаса, жабыркаган бутту соо бутка таңып, колду жоолук менен моюнга асып 
алса болот (к. Иммобилизация). 
С. ачык болсо тегерегине йод сүйкөп, жараатка стерилденген таңуу коюлат (к. 
Таңуу). Кийимдерин чечүүгө туура келсе, адегенде соо кол-бутту, анан 
жабыркаган жагын чечиндирет. Кийиндиргенде тескерисинче жабыркаган 
жагынан баштайт. С. ачык болуп, кан көп акса, адегенде буугуч коюп, канды 
токтотуп (к. Кан агуу), анан шакшак коюлат. Жабыркаган адамды жакын жерге 
гана колго көтөрүп барууга болот. Алыска пальтонун эки жеңине узун таяк 
сойлотуп, этегинин эки учун түйүп өткөрүп жасалган замбил менен жеткирген оң. 
Оорулууну замбилге салганда жабыркаган кол же бутту бирөө кармап турууга 
тийиш. Оорулууну көтөрүп баратканда башын алдыга, тепкичтен түшкөндө бутун 
алдыга каратып жүрүү керек. Эгер омуртка сынса, жабыркаган кишини жазы 
тактайга этияттап жаткыргандан кийин гана медициналык мекемеге жөнөтүү 
зарыл. 
СЫР баалуу сүт азыктарына кирет. Анын калориялуулугу 100 г азыкка 200—400 
ккалды түзөт. Сырдын сортуна жараша анда белок 18ден 30%ке чейин, май 9дан 
30%ке чейин болуп, А жана Д витаминдерине бай. С. даярдалышына жараша 
катуу, жумшак, туздалган жана көлкүлдөмө болуп бөлүнөт. С. тез кургап жана 
булганып кетпес үчүн көбүнчө даяр сырды эритилген парафинге малып алуу 
жолу менен парафинделет. Кыртышсыз сырлар да чыгарылат, алар даяр болгондо 
целлофан же башка плёнка менен капталат. Мындай С. көгөрбөйт, кургабай көпкө 
сакталат. Таза С-дын кабыгы бүтүн, көгөрбөй, былжырабай, бөтөн жыт жана даам 
сезилбеши керек. Ал эң аш болумдуу азык катары бардык курактагы адамдардын 
тамактануусуна кеңири пайдаланылат. Айрыкча жугуштуу оорудан же 
операциядан айыккандар, ошондой эле мүнөздөп тамактангандар үчүн пайдалуу. 
Аны кургак, салкын бөлмөдө 8—10° температурада жана 85—87% нымдуулукта 
сактоо керек. Сырты көгөрүп же былжырап кетсе тузга чыланган салфетка менен 
сүртүп салса болот. 
Үй шартында муздаткычта жакшы сакталат, бирок көпкө сактоодон анын өңү 
жана даамы бузулат. Сырды муздаткычта жабык идиште (эмаль, чопо, фарфор же 
фольга идиште) сактоо сунуш кылынат. Көлкүлдөмө С. тез бузулгандыктан 
муздаткычта сактоо зарыл. 
 
 

Т 
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ТАБАРСЫК — бөйрөктөн келген заараны топтоп чыгаруучу булчуңдуу көңдөй 
орган. Ал чаткаяк сөөктөрүнүн биригишкен жеринин артында, кичине жамбаш 
көңдөйүнөн орун алган. 50 жаштан кийин чаткаяк булчуңдары бошогон соң, 
андан да төмөндөйт. Т-тын сыйымдуулугу орто эсеп менен 500—700 мл. Т. бош 
учурунда кичине жамбаш көңдөйүндө болуп, алды жагынан чаткаяк сөөктөрүнүн 
биригишкен жерине, ал эми арт жагынан аялдарда жатынга, эркектерде урук 
ыйлаакчасы менен көтөн чучукка тийип турат. Т-тын ички бети былжырлуу чел, 
сырты жылмакай чел кабыкча менен капталган. Бул эки кабыкчанын ортосунда 
Т-тын булчуң катмары бар. Ал өз кезегинде үч катмардан турат. Анын сырткы 
жана ички катмары узатасынан кеткен булчуң талчаларынан турса, ортосундагы 
булчуң тарамдары кыйгачынан жатат.  

  
Табарсык: 1— табарсык; 2— заара аккыч түтүк; 
3— табарсыктын былжыр чели; 4— заара 
чыгаруучу канал; 5— простата бези. 
 
Ар кандай багытта жайгашкан булчуңдар жыйрылганда анын көлөмү кичирейип, 
заара сыртка чыгууга мүмкүндүк түзүлөт. Т-тын булчуң катмары жакшы өөрчүп, 
ал заара чыгаруучу түтүктүн ички тешикчесин курчап кысып турат да, зааранын 
топтолуусуна, ошондой эле мезгили менен сыртка чыгарып турууга көмөктөшөт. 
Т-тын былжыр чели инфекцияны өтө сезгич келет. Аялдардын заара чыгаруучу 
түтүгү кыска болгондуктан, жыныс органдарынын сезгенүү оорусунда инфекция 
Т-ка түшүп, аны сезгентет (к. Цистит). 
ТАБАРСЫКТЫН БОШТУГУ (түнкү энурез) — түнкүсүн уктап жатып заара 
ушатып коюу. Көбүнчө балдарда болот. Оору негизинен борбордук нерв 
системасынын табарсыктын функциясын жөндөөчү бөлүгүнүн иши убактылуу 
(функциялык) бузулгандан келип чыгат. Кээде заара жолдорунун туура эмес 
өсүшүнөн, анын сезгенишинен жана жүлүндүн заара чыгарууну жөнгө салууга 
катышуучу бөлүгү ооруга чалдыккандан жана башкалар болушу мүмкүн. Көп 
учурда бала чоңойгондо (12—16 жашында) түнкүсүн заара ушатып коюу 
токтолот. Ошондой болсо да анын себебин табуу үчүн баланы текшерүүдөн 
өткөрүп, дарылоону эрте баштоо керек. 
Энурездин алдын алуу үчүн баланы кичинесинен убагында заара ушатууга 
үйрөтүү (баланы уктар алдында жана түнкүсүн ойготуп заара ушаттыруу), 
кечинде суюктукту көп бербөө керек. Күн тартибин туура уюштуруп, көңүлүн 
чөктүрбөй, үйдө тынчтыкты сактоонун жана денени чыңдоонун мааниси чоң. 
Бала заара ушатып койгон учурда аны жемелөөгө болбойт.  
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ТАБИГЫЙ КЫРСЫКТАР — капысынан болуп, адам баласынын аракетине баш 
ийбеген табияттын алаамат кубулуштары (жер титирөө, суу каптоо, цунами, 
жанар тоонун атылышы, сел,  көчкү, катуу бороон же куюн пайда 
кылуучу циклондор, токойдон жана чым көңдөн чыккан өрт, кар жана жер көчкү 
жана башкалар). Айрым табият кырсыктары (өрт, уроо, жер көчкү жана башкалар) 
адамдын иш-аракетинен болушу да мүмкүн. Т. к-дан өлүм-житим, материалдык ) 
чыгым болот. 
Жер титирөө негизинен тектоникалык кыймылдын таасиринен пайда  болуп, 
анын күчү 12 баллга чейин. 
Эл аралык сейсм шкала боюнча аныкталат. Бир балл болгон жер титирөөнү сейсм 
аспаптары гана сезет, ал эми 6—7 жана андан жогорку балл кыймыл адамдын ден 
соолугу менен жашоосуна коркунуч » туудурат. Эң катуу (11 —12 балл) жер 
титирөөдө жер бетинде чоң-чоң жаракалар кетип, көчкү жүрөт; дарыяларда 
шаркыратмалар пайда болуп, курулуштар бүт урайт. Жер титирөөдөгү өлүм-
житим, материалдык зыян көбүнчө имараттардын урашынан болот. 1948-ж. 
октябрда Ашхабад шаарында жер титиреп, 20 сек ичинде шаардын басымдуу 
бөлүгү урап, өлүм-житим көп болгон. 1966-ж. Ташкендеги жер титирөө бир нече 
суткага созулган. 1988-ж. 7-декабрда Армениядагы жер титирөө көптөгөн өлүм-
житим, материалдык чыгымга дуушарлантты. Кыргызстандын аймагында 
акыркы 100 жыл ичинде күчү 6 баллдан ашкан жер титирөөлөр: Ак-Сууда (1885), 
Челекте (1889), Кеминде (1911). Акыркы жылдардагы катуу жер титирөөлөр 
Сары-Камышта (1970), Дароот-Коргон, Жылаңач-Түп (1978) жана башкалар 
болгон. Катуу жер титирөөдө имараттан тез арада чыгып кетүү, ага жетишпей 
калса эшиктин босогосуна, терезелердин оюгуна тура калуу керек. Эгер сыртта 
болсо, урандынын астында калбас үчүн имараттардан алыс кетип, кенен көчөгө, 
аянтка, спорт аянтчасына, ачык жерлерге тез жетүүгө аракеттенүү зарыл. 
Өндүрүштө иштегендер муктажсыз урандыларды аралап жүрүүгө, ураган 
имараттарга жана курулуштарга кирүүгө, коопсуздандыруучу каражатсыз 
(карабин, жип, белдөө жана башкалар) бийиктикте иштөөгө, турак жайлардагы 
газдын чыгышын күйгүзүп текшерүүгө, электр зымын жана ага тийип калган 
металл буюмдарын резина кол капсыз кармоого тыюу салынат. Урандыда калган 
адамдарды кылдаттык менен алгач башын, анан көкүрөгүн бошотуу керек. Жер 
титирөөдө көбүнчө баш травмага учурайт, кол-бут муундан чыгып же сынып 
кетет, ошондой эле көкүрөк, жумшак ткандар жабыркап, кан куюлуп же жараат 
алып, топурак менен булганат. Өрт коштогон жер титирөөдө күйгөн (к. Күйүк), 
ошондой эле нерв-психикалык ооруга чалдыккан адамдар да арбын кездешет. 
Т. к-дын кыйраткыч күчтөрүнө кабылган аймак Т. к-дын очогу деп аталат. Анын 
очогу Т. к-дын масштабына жараша өлчөмү, формасы жана мүнөзү боюнча 
айырмаланат. Т. к-дын бир нече кыйраткыч күчү (мисалы, жер титирөө, катуу 
шамал) бир маалда жүрсө имараттар гана талкаланбастан, жээкке жакын тилкени 
суу каптап, электр өткөргүч зымдардын бири бирине тийишинен өрт чыгып, уу 
заттардын чыгышынан адамдар ууланышы мүмкүн жана башкалар Өрт учурунда 
адамдар күйүктөн жана травмадан тышкары ууланышы да мүмкүн. Айрым учурда 
чала күйгөн нерселер (мисалы, ис газы) абадагы кычкылтек менен кошулуп 
күйүүчү жана жарылып кетүүчү аралашмаларды пайда кылат. Өрт зонасында 
калган жана аны өчүрүү үчүн аракеттенген адамдар үчүн атайын эрежелер кабыл 
алынган. Ал эрежелер сакталса, адамдын организми жогорку температурадан, 
түтүндөн, күйүктөрдүн уулуу жыттарынан аз жапа чегет. Күйүп жаткан имарат 
аркылуу өтүүдө башты суу одеяло, тыкыс кездеме же сырт кийим менен чүмкөп 
алуу зарыл. Түтүнгө толгон үйдүн эшигин акырын ачуу керек, эгер эшик шарт 
ачылса сырттан кирген аба жалынды күчөтүп жибериши ыктымал. Адамдын 
үстүндөгү кийим күйсө ал чуркабаш керек; ага одеяло, пальто же оор кездеме 
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жабуу зарыл. Эгер электр зымынын изоляциясы күйүп кетсе, анда ток бар же жок 
экендиги текшерилет. Мындай учурда электр тогун өчүргөндөн кийин гана 
(пробканы бурап, рубильникти басып) өрттү токтотууга аракет жасалат. Үйдөн, 
квартирадан чыккан чакан өрттү суу чачып же нымдалган нык кездеме менен 
жаап өчүрүү ылайык. Күйүүчү суюктук өрттөнгөндө өрт өчүргүч аркылуу көбүк 
менен кум же топурак чачып өчүрүлөт. 
Суу ташкыны — кар, мөңгү тез эрип, дарыя суусу кирип, көлмөлөрдүн (көл, деңиз 
жана башкалар) деңгээлинин көтөрүлүшүнөн, ошондой эле нөшөрлөгөн жаан-
чачында, дарыя нуктарын муз агындылары бөгөп калышынан жер бетин 
убактылуу суу каптап, кыян жүрүү. СССРдин ири дарыяларында жыл сайын 
кардын эришинен жана нөшөрдөн суу кирип, ташкын болот. Айрыкча табигый 
тоскоолдуктар (суу нугунун куушташы, кескин имерилиштер, таштуу бөгөттөр, 
үйөр жана башкалар) көп кездешкен дарыялар тез-тез ташкындап турат. 
Сел — тоо сууларынын нугунда капысынан пайда болгон баткак жана баткак-
таштуу агым. Анда кум, таш, чопо сыяктуу тоо тектер арбын болот. Сел 
нөшөрлөгөн жамгырдан, мөңгү же кардын тез эришинен жана көпшөк кесек 
материалдардын нукка топтолуусунан жаралат. Сел толкун-толкун болуп, 10 
м/секга чейин жана андан да жогорку ылдамдыкта көптөгөн чопо, шагыл, чоң 
таштарды агызып, жолундагы нерселерди талкалап кетет. 1921-ж. Кичи Алматы 
суусунун өрөөнү менен төмөн карай сел жүрүп, Алматы шаарына 1,5 млн/м3 
баткак, кум-шагыл, тоо тек сыныктарын агызып келген. Кыргыз Ала-Тоосунун 
түндүк капталдарында (1952-ж. Ысык-Ата, 1953жана 1970-ж. Ала-Арча 
капчыгайларында), Фергана өрөөнүн курчаган тоолордун капталдарында 
(айрыкча Базар-Коргон, Сузак, Совет жана башкалар райондордун аймактарында) 
сел көп жүрүп, чарбага зыян келтирүүдө. 
Суу каптоодо (кыянда) сууга чөгүү, кол-бут жана тулку жабыркоо, өпкөнүн 
сезгениши, үшүккө алдыруу, өнөкөт оорулардын кармашы, жүрөк-кан тамыр, 
нерв-психикалык жана жугуштуу оорулар жана башкалар күчөйт. СССРдин суу 
ташкыны жүргөн аймактарында республикалардын Министрлер Советинин жана 
Эл депутаттар советтеринин аткаруу комитеттеринин чечимдери боюнча жыл 
сайын суу ташкынына каршы атайын комиссиялар түзүлүп, алар суу ташкынынан 
элди, калктуу пункттарды, эл чарба тармактарын сактап калуу чараларын иштеп 
чыгат. Суу ташкыны болорун алдын ала айтуунун да мааниси зор. Мисалы, 1969-
ж. эрте жазда Орто Азия дарыяларында жайында суу көп кирип, ташкын болору 
кабарланган. Натыйжада суу ташкынына каршы чаралар өз убагында жүргүзүлүп, 
адистердин эсеби боюнча зыянга учуроочу 1 млрд сомдук байлык сакталып 
калган. Медөө өрөөнүндө курулган бийик бөгөт Алматы шаарын кыйраткыч 
селден сактап турат. 
Циклондор — аба катмарынын куюн сымал сыртынан ичин көздөй тегеренип 
жылышы. Циклон өтө ири масштабда жүрүп, түндүк жарым шарда саат жебесинин 
багытына каршы, түштүк жарым шарда саат жебеси боюнча айланат. Аба басымы 
анын борборунда эң төмөн болуп, чет-жакаларын карай жогорулайт. Тропиктик 
циклон эң коркунучтуу, анткени ал өзү менен кошо бороон- чапкындуу катуу 
шамалды (анын күчү Бофорот шкаласы боюнча 9—12 баллга, ылдамдыгы 70 
м/сек жетет), жаан-чачындуу (суткасына 1000 лциден ашык) добул алып келет. 
Түштүк-Чыгыш Азияда тропиктик циклон, тайфун, Кариб деңизинин аймагында 
ураган (катуу бороон) деп аталат. Добулдуу булутта көбүнчө түркүк сымал 
атмосфералык куюн пайда болот да, жер бетине чейин таралат. Анын диаметри 
деңиз мейкиндигинде ондогон мге, кургактыкта жүздөгөн мге жетет. Мындай 
куюн смерч же тромб деп аталат. Саат жебесине каршы 100 м/секта чейинки 
ылдамдыкта спираль түрүндө айланып жылат. Жер бетине жетсе жолундагы 
нерселерди кыйратып, өзүнө тартып алат да, 40—60 кмге чейин учуруп барып 
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таштайт. Куюн өзү менен кошо добул, нөшөрлөгөн жамгыр, мөндүр алып келет. 
Эгерде катуу бороондун болору алдын ала кабарланса, колдо болгон сыйынт-
коргонч (убежище), подвал, жер кепелер камдалат. Ал эми алар жок болуп, убакыт 
жетишсе жөнөкөй баш калкалоочу жайларды куруу зарыл. Бороон башталганы 
кабарлангандан кийин өндүрүштөн сырткаркы жайлардын ишин токтотуп, катуу 
шамалдан зыянга учуроочу жабдууларды бекемдеп бекитип, баш калкалоочу 
жайларга кетүү керек. 
Кыргызстанда Т. к-дан жапа чеккендерге медициналык жардам берүү, аларды 
эвакуациялоо жана дарылоо чараларын мамлекет уюштуруп, материалдык 
жактан камсыз кылат; ал саламаттык сактоонун каражаттары аркылуу ишке 
ашырылат. Биринчи кезекте граждандык коргонуунун медициналык 
кызматындагы курамдар аракеттенет. Тез куткаруу, калыбына келтирүүчү 
иштерге жетекчилик кылуу, Т. к. болгон аймакта калктын жашоо турмушун жана 
аракетин калыбына келтирүү боюнча кеңири укук берилген өкмөттүк комиссия 
түзүлөт. Тез куткарып, калыбына келтирүү иштеринин системасындагы 
медициналык куткаруу кызматы адатта Т. к-дын очогуна чалгын жасоо, жапа 
чеккен адамдарды издеп таап куткаруу, аларга биринчи медициналык жардам 
көрсөтүп, дарылоочу мекемелерге жөнөтүү, санитариялык кароодон өткөрүү, 
дарылоо чараларын камтыйт. Медициналык куткаруу иштерине Т. к-дын 
очогундагы эмгекке жарамдуу адамдар, граждандык коргонуунун курамдары, 
жапа чеккен аймактардагы инженердик каражаттар, зарыл убакта Аскер 
күчтөрүнүн бөлүкчөлөрү жана бөлүктөрү, өлкөнүн башка райондорундагы түрдүү 
уюмдар тартылат. Алгачкы медициналык жардамга травма алган жеринде өзүнө 
жана өз ара жардамдашуу (к. Биринчи жардам, Кан агуу, Иммобилизация, Жасалма 
дем алдыруу, Жүрөк массажы) кирет. Кийин адатта негизги отряддар (команда, 
топ) менен бирге же алардын составында аракеттенген санитариялык дружина 
жардам берет. Жапа чеккендер алгачкы медициналык жардамды алгандан кийин 
жараатынын оордугуна же жеңилдигине карабай жакынкы дарылоочу мекемеге 
же Граждандык коргонуунун медициналык кызматы уюштурган кырсык болгон 
жердеги алгачкы медициналык жардам берүүчү отрядга жөнөтүлүшү зарыл. 
Кырсыктан жеңил жапа чеккендер жөө, ал эми орто жана оор жарадарларды 
транспортко (көбүнчө санитариялык) салып, сан-дружинниктердин коштоосу 
менен жөнөтүлөт. Жапа чеккендерди куткаруу боюнча иш жүрүп жаткан 
райондон анча алыс эмес жайгашкан алгачкы медициналык жардам берүүчү 
отряддарга жана сакталып калган дарылоочу мекемелерде жапа чеккендерди 
кабыл алуу жана медициналык ылгоо жумуштары жүргүзүлүп, анда алгачкы 
врачтык жардам берилет, оорулуулар менен психикасы жапа чеккендер өзүнчө 
бөлүнүп жаткырылып, дарылоочу мекемелерге жиберүүгө кам көрүлөт. Нерв-
психикалык бузулуунун алдын алууда ар кандай ушактарды жана ой-санааларды 
жокко чыгарган информациянын мааниси зор. Жапа чеккендерди өткөн 
кырсыктын элестеринен алаксытуу максатында аларды пайдалуу иштерге тез 
тартуу зарыл. Кырсык болгон жерде санитариялык абалдын төмөндөшүнөн 
эпидемиялык оорулар (негизинен ичеги-карын) пайда болуп, күчөп кетиши 
мүмкүн. Ошондуктан ал жерде медициналык жардамдан сырткары саламаттык 
сактоонун жергиликтүү органдары жана граждандык коргонуунун медициналык 
кызматынын курамдары жүргүзгөн эпидемияга каршы жана санитария-
гигиеналык чаралардын да мааниси зор. Бул чаралардын натыйжалуулугу 
калктын жеке жана коллективдүү гигиенаны сактай билүүсүнө, ошондой эле 
жугуштуу оорулардан сактануусуна түздөн-түз байланыштуу. 
Эгер Т. к-дын болору алдын ала билдирилсе, ага каршы чаралар көрүлсө, ошондой 
эле калк кабардар болсо, кырсыктын зыяны алда канча жеңил болор эле. Азыркы 
мезгилде айрым өлкөлөрдө кырсык болорун жана анын зыяндарын алдын ала 
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билүү ыктары боюнча ургаалдуу изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Визуалдык байкоо, 
космостон сүрөткө тартуу, температуралык, аба ырайынын, географиялык жана 
башкалар шарттарды эске алууну, алардын коэффициенттерин жалпылоонун 
негизинде чыгарылган комплекстүү көрсөткүчтөр боюнча токойдон чыккан 
өрттү алдын ала айтуу кеңири колдонулууда.  
ТАБИГЫЙ ОЧОКТУУ ООРУЛАР — козгогучтары белгилүү аймактагы жапайы 
жаныбарлардын организминде мителик кылып, адамга муунак буттуулар 
аркылуу таралган жугуштуу оорулар. Табиятта алардын козгогучтары жолуккан 
аймак табигый очок деп аталат. «Табигый очоктуулук» түшүнүгүн 1938-ж. 
академик Е. Н. Павловский киргизген. Т. о. о-дын козгогучтары жаныбарлардын 
арасында (көбүнчө куштар менен кемирүүчүлөрдүн) тынымсыз биринен 
экинчисине өтүп турат. Козгогучтарды бир жаныбардан экинчисине же кишиге 
чиркей, кене, бүргө, бит жана башкалар кан соргучтар таратат. Ошондой эле суу, 
тамак-аш менен да жугат. Табигый очоктор узакка (чексиз) сакталып, түрдүү 
оорулардын булагы болуп калат. Мындай ооруларга чума, туляремия, кене жана 
чиркей энцефалиттери, кутурма, лептоспироздор, баш келте жана башкалар 
кирет. Кишилер жана мал табигый очоктуу жерге кабылганда оору жугат. 
Табигый очоктор жай айларында активдүү болуп, көбүнчө мындай ооруга жаңы 
аймакты өздөштүрүүгө келгендер, мергенчилер, курулушчулар, геологиялык 
чалгынчылар чалдыгышат. 
Т. о. о-дын алдын алууда кишилерге жана малга ал ооруларга (чума, туляремия, 
энцефалит, күйдүргү жана башкалар) каршы эмдөө жүргүзүлөт, ошондой эле 
козгогучтардын табигый булагынан (кемирүүчүлөр) жана аны ташыгычтардан 
(бүргө, чиркей, кене жана башкалар) коргонуу жана жок кылуу чаралары 
жүргүзүлөт.  
ТАБИТ (аппетит) — киши организминин белгилүү тамакты ичүүнү каалашы. Көп 
убакыт тамак ичпөөдөн Т. ачкалыкка өтөт. Т. борбордук нерв системасынын 
белгилүү бөлүктөрүнүн козголуусунун натыйжасында пайда болуп, шилекей, 
тамак сиңирүү маңыздардын бөлүнүп чыгуусун, карын-ичеги жолунун 
перистальтикасын күчөтүп, тамак сиңирүү органдарын тамакты кабыл алууга 
даярдайт. Даамдуу даярдалган тамак, анын сырткы көрүнүшү, жыты, 
дасторкондун кооз даярдалышы Т-ти күчөтөт. Тескерисинче тамактын жагымсыз 
түрү, жыты, жагымсыз абал Т-ти начарлатып, тамак сиңирүү органдарынын 
ишине терс таасир тийгизет. Тамактануу эрежесин туура сактаган адамдардын 
организми тамак сиңирүү маңызын белгилүү мезгилде жана белгилүү өлчөмдө 
бөлүп чыгарууга ыңгайланат. Тамактануу эрежесин бузуу, тамактануу 
мезгилинде ар кандай алагды кылуучу факторлор Т-тин бузулушуна, ичеги-
карын жолунун жана зат алмашуу ооруларына алып келет. Өтө чарчоо, иштеги 
жана үйдөгү тынчсыздык Т-ти начарлатышы ыктымал. Кээде балдардын 
көнүмүш тамактануусун бузганда, рационго жаңы тамактарды киргизгенде 
алардын Т-и начарлайт. Т-тин такыр жок болушу же такыр тойбой, тынымсыз 
тамак жегиси келүү түрдүү оорулардын белгиси болот. Мындай учурларда сөзсүз 
врачка кайрылуу керек. 
ТАЗ (фавус) — теринин мите козу карын пайда кылуучу жугуштуу оорусу. Т. 
оорулуу менен бирге болуудан жана оорулуунун буюмдары (тарак, сүлгү, баш 
кийим жана башкалар) аркылуу балдарга тез жугат. Оорунун башталышында 
чачтын арасында кызыл тактар пайда болуп, ал улам чоңоёт, кийин саргарып 
карттанат. 
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Таз: 1. Баланын башындагы жаңы башталган таз. 2. Дарылабай күчөп кеткен 
таз. 
Күчөп кеткен учурда ал бири-бирине кошулуп, баш терисин бүт каптайт. Чач 
жыдып түшөт. Карттын астындагы ткандар өлөт. Териси жукарып, жалтырап 
калат. Аны убагында дарылабаса оору көпкө созулуп, чач таптакыр жыдыйт, ал 
жерге өмүр бою чач чыкпайт. Оорунун алгачкы белгилери билинери менен врачка 
кайрылуу керек. Лабораториялык текшерүү менен диагнозу коюлат. Дарылоо 
сөзсүз ооруканада жүргүзүлөт. 
Оорунун алдын алуу максатында оорулуунун үй-бүлөсү медициналык 
текшерүүдөн өткөрүлүп, анын кийим-кечеси, буюмдары, жаткан бөлмөсү 
дезинфекцияланат. 
ТАЛГАК — кош бойлуулук менен байланыштуу жана ал бүткөндөн кийин 
токтоочу оорулуу абал. Кош бойлуу аялдын нерв, эндокрин жана жүрөк-кан 
тамыр системаларындагы кандайдыр бир өзгөрүүлөрдөн келип чыгат. 
Ошондуктан өз убактысында (2 айга чейин) аялдар консультациясына кайрылып 
дарылануунун мааниси абдан чоң. Кош бойлуулуктун 1-жарымындагы (эрте) 
жана кош бойлуулуктун 2-жарымындагы (кеч) Т. болуп бөлүнөт. Эрте Т. кош 
бойлуулуктун алгачкы 3 айына чейин болуп, ал кетет, уйку келип, кээде шилекей 
агып, ал суткасына 1 лге чейин жетет. Күнүнө бир нече жолу кусат. Тынбай 
кусуудан боюнда бар аял арыктап, териси шалбырап, оозунан жагымсыз жыт 
чыгат, температурасы жогорулайт, кан басымы төмөндөйт. Кээ бир учурда 
боюнан түшүрүүгө аргасыз болот (к. Аборт). Эрте Т-ты аялдар 
консультациясында дарылайт. Тынбай кусканда боюнда бар аял ооруканага 
жаткырылат. 
Кеч Т. кош бойлуунун жүрөк-кан тамыр, нерв системаларынын, боор, бөйрөк жана 
башкалар органдарынын иши бузулуудан болот. Ал көбүнчө ак шишик басып 
башталат. Шишик буттан башталып, андан кийин бүт денеге тарайт. 
Дененин салмагы 10 кгга жакын көбөйөт. Бул учурда системалуу түрдө дарылоо 
жүргүзүү зарыл. Боюнда бар аял дайыма айына 2 жолу аялдар консультациясына 
барып, врачтын сунуштарын аткарып, гигиена эрежелерин сактап, жумасына бир 
жолу салмагын текшертип туруу зарыл. Ак шишик болгондо суюктукту аз (күнүнө 
3—4 стакан) ичүү, тузду аз пайдалануу керек. Тамакта витаминдер (жашылча-
жемиш) көп болгону жакшы; эттин ордуна быштак, айран, кефир берүү сунуш 
кылынат. 
Режимди, врачтын сунушун бузганда ак шишик менен бирге кан басымы 
жогорулап, заарада белок болуп, нефропатия пайда болот. Түйүлдүктүн өсүп-
өнүүсү бузулуп, кээде өлүү төрөлүүгө алып келет. Нефропатия менен 
жабыркагандар ооруканада дарыланат. Режимди бузганда жана дарылоо 
жүргүзүлбөсө шишик басып, кан басымы жогорулап, заара менен белок чыгат, 
көзү тунарып, башы, ичи ооруйт. Баш ооруп, көз тунаргандыгы мээдеги кан 
айлануунун бузулушуна байланыштуу. Ал күчөп кеткенде аялдын булчуңдары 

 
www.bizdin.kg

662



тырышып эстен танат. Катуу кармаганда аял өпкө күпчөгүнөн же мээге кан 
куюлуудан өлүп да калышы мүмкүн. Бул абал көп учурда төрөт убагында, кээде 
төрөттөн кийин да болушу ыктымал. Анын алгачкы белгилери бет, көз 
жапкаларынын булчуңдары тартылып келе жатканда, тез жардамды чакырып, 
боюнда бар аялды караңгы үйгө тынч жаткыруу зарыл. Ал тилин чайнап албас 
үчүн ооздун ичине түпкү тиштердин ортосуна аш кашыктын башын дакиге ороп 
киргизүү керек. Мындай оору эне жана бала үчүн зыяндуу: энеде өпкө күпчөгү 
жана мээге кан куюлуу мүмкүн, бала болсо зат алмашуунун продуктулары менен 
ууланып, кычкылтектин жетишсиздигинен өлөт. Биздин өлкөдө алдын алуу жана 
дарылоо чаралары жолго коюлуп, аялдардын төрөттөн ' өлүмүн азайтууга мүмкүн 
болду. 
ТАЛМА (эпилепсия) — кыска мөөнөткө эс-акылын жоготуп, булчуңдардын 
тырышуусу менен мүнөздөлгөн оору. Ал өз алдынча оору (накта Т.) же мээнин 
түрдүү ооруларынын (шишиги, сезгенүүсү травмасы жана башкалар) белгиси 
катары кездешет. Оорунун пайда болушуна нерв системасындагы зат алмашуунун 
бузулушу, инфекция, кырсыктар жана башкалар факторлор түрткү берет. 
Ошондой эле бала түйүлдүк кезинде ата-эне алкоголду ашкере пайдаланганда, 
айрым учурда тукумунда Т-сы болгондордо байкалат. Оору белгилерине жараша 
оор жана жеңил Т. болуп бөлүнөт. Көпчүлүк учурда Т. кармарда кыска мөөнөткө 
психикалык бузулуу байкалат (аура). Ауранын белгилери ар түрдүү: айрымдары 
жел жүргөндөй сезим сезсе, кээ бири чыйрыгат, ысыйт, көкүрөгү кысылып, 
жүрөгү тез-тез согот, көзүнө ар нерсе көрүнүп, кулагына түрдүү үндөр угулат. 
Кээде оорулуу тырманат, бир нерсени термелеп жыйнайт, бир орунда тегеренет. 
Оор Т. кармаганда оорулуу капысынан эс-акылын жоготуп, булчуңдары карышып, 
колу, буту сунулат, кежигеси тырышат. Жаактары карышып, тили чайналат. Дем 
алуу булчуңдарынын тырышуусунан дем алуу бузулат, өңү кара көк тартып дене 
диртилдей баштайт, башын, чыканагын урунтуп алуусу ыктымал. Оозунан ак 
көбүк агат, айрым учурда тилин чайнап алгандыктан кан аралаш көбүк чыгат. 
Заара, заң эрксиз чыгып кетиши мүмкүн. Диртилдөө 1—2 мин. созулат. Т. кармап 
өткөндөн кийин оорулуу уктап калат. Т-сы кармаганы анын эсинде калбайт. 
Жеңил Т. кармаганда адам бир нече секунда эс-акылын жоготот. Бул учурда 
оорулуу кээде өзү эмне болгонун билбей калат. Сүйлөп жаткан сөзү, кыймылы 
үзүлүп, колундагы буюмдар түшөт. Ал тез өтүп, акыл-эсине тез эле келет. 
Т. кээде психиканын бузулушу менен өтөт. Т-нын бул оор түрүндө көзгө бир нерсе 
көрүнүп, кулакка угулуп, жөөлүйт. Ага кайрылган суроого жооп бербейт, 
максатсыз ары-бери басып, буюмдарды туш келди которуштурат, көңүлү чөгүп, 
ачуусу келет, тынчы кетет же көңүлү көтөрүңкү, шайыр болуп кетет. Кээде үйдөн 
чыгып, автобус, поездге түшүп, туш келди кетип калат. Т. тарагандан кийин эч 
нерсе эсинде калбайт, кантип башка жакка келип калганын билбейт. 
Дарылоону врач жүргүзөт. Көпчүлүк учурда дарылоодон Т. сейрек кармап, кээде 
толук токтолушу мүмкүн. Дарылоону мүмкүн болушунча эрте баштап үзгүлтүксүз 
жүргүзүү зарыл. Анткени дарылоо үзгүлтүккө учураса оору күчөшү мүмкүн. 
Оорунун сакайышы үчүн режимди туура сактоо (тузду, суюктукту аз пайдалануу, 
ичкилик ичпей, ысык күндөн сактануу, ызы-чуудан оолак болуу) талапка ылайык. 
Мындай оорулуулар ооруга түрткү болгон факторлордон сак болууга тийиш. 
Транспорт айдоого, от, ысык суюктук менен иштегенге жана кыймылдоочу 
механизмдерде иштөөгө болбойт.  
ТАМАК-АШ ДАЯРДОО — чийки азыктардан түрдүү ыкма менен тамак жасоо. Т.-а. 
д. муздатуу жана ысытуу жолу менен жүргүзүлөт. Даярдоо процессинде 
азыктардын даамы жакшырып, аш болумдуулугу артат, ошондой эле тамак-аш 
зыянсыздандырылат. Этти жана эт азыктарын тамак жасоого даярдоодо эң алгач 
тоң этти бөлмө температурасында эритүү керек. Этти жылуу же ысык сууга 

 
www.bizdin.kg

663



салып, жылууга кактап эритүүдөн анын маңызы чыгып, даамы бузулат. Тоңу 
эриген этти муздак шар сууга жакшылап жууп, суусун сарыктырып аны каалаган 
чоңдукта атайын тактада туурап алат. 
Тоңгон куш этин да бөлмөдө эритип, ичин тазалап, баш, шыйрактарын кесип 
салып, отко бир аз куйкалап, муздак сууга жакшылап жууп, сарыктырып кургатат. 
Бөтөгөсүн жарып, тазалап ички кабыгын сыйрып таштап пайдаланса болот. 
Субпродуктулар тез бузулгандыктан өтө кылдат тазалоо зарыл. Тоңгон 
субпродуктуларды бөлмө температурасында эритип, канын муздак сууга жууп, 
боордун чел кабыгын, өтүн алып, бөйрөктүн чел кабыгын сыйрып, муздак сууга 
бир нече ирет чайкоо керек. 
Тоңгон балыкты эритип алып тазалоо керек, осётра балыктарын жана балык 
филесин бөлмө температурасында, калган бардык балыкты муздак сууга салып 
эритет. Минерал заттарын сактоо үчүн сууга туз салып коюу сунуш кылынат. 
Эриген балык сакталбайт. 
Жашылчаны адеп тазалоодо андагы витаминдерди сактоо зарыл. Аны жууп, 
кабыгын аарчыгандан кийин сууда көп кармабай бышыруу керек. Картошканын 
өнүп, көгөргөн жерин кесип салуу зарыл, антпесе ууланышы мүмкүн. Курт түшкөн 
капустаны тузду сууга (1 л сууга 25 г туз) 20—30 мин. салып коюу сунуш 
кылынат. Туздалган капустаны жууганда анын витаминдери жана минерал 
туздары жоголот. Аш көк, салат, көк пияз, козу кулак, шпинатты тазалап алып, 
топурагынан арылтуу үчүн 30 мин. муздак сууга салып коёт. Чийки жечү 
жашылчаларды абдан таза жууш керек. Кургатылган жашылчаларды тазалап 
жууп туруп, муздак сууга 1—2 саат чылап, анан ошол эле сууга кайнатат. 
Кургатылган жемишти тазалап, жылуу сууга 2 — 3 ирет жууйт. 
Бышкан тамактын даамы жакшырып, сиңимдүүлүгү артат. Кайнатуудан ичеги-
карындын жугуштуу ооруларын козгоочу митенин жумурткалары өлөт жана 
уулануудан сактайт. Тамакты ашыра бышырса анын даамы кетип, азыктык жана 
биологиялык активдүү заттары, витаминдери бузулат. Этти бышыруу мөөнөтү 
анын түрүнө, сортуна жана көлөмүнө жараша болот. Аны кайнатып, кууруп жана 
демдеп бышырса болот. Бышырууда андан шире, экстративдүү заттар, минерал 
туздар сорпого бөлүнүп чыгат. Сорпо ширелүү болсун үчүн этти муздак сууга 
салып, кайнап чыккандан кийин отун басаңдатып, акырын кайнатып бышыруу 
керек. Ал эми ширелүү, жумшак бышсын үчүн аны кайнап жаткан сууга салып, 
жай кайнатып бышырат. Кайнак сууга салынган эттин белоктору дароо уюп, 
сорпого чыкпай эттин өзүндө калып, эт даамдуу бышат, ал эми сорпосу 
супсагыраак болот. Бууга демдеп бышырылган эттеги минерал жана башкалар 
азык заттар анча коробойт. 
Эттен жана балыктан жасалган фарш, котлеттер микроорганизмдер менен тез 
булганат. Ошондуктан эт жана балык фарштардан жасалган тамак-ашты, 
ошондой эле кесилген балыктын эки капталын тең кайнап жаткан майга 10 мин. 
кууруш керек. Куурулган балык тез катып, супсак болуп калат, ошондуктан аны 
жээр алдында гана куурган оң. Килкилдек жасоо үчүн азыкты көпкө (3 — 5 саат) 
кайнатат, анан этин шылып алып майда туурап, сорпого салып бир кайнатып алат 
да, кайнак сууга чайкалган таза идиштерге бөлүп куюштуруп муздатып, анан 
муздаткычка коюп муздатат. 
Жашылча жана мөмөлөрдү бышырууда алардын азыктык жана биологиялык 
активдүү заттары жоголушу мүмкүн. С витаминин сактоо үчүн төмөнкү 
эрежелерди эске тутуу зарыл: жашылчаны кайнап жаткан сууга салып, аз убакыт 
бышыруу керек. Жашылча жана жемиштерди кесек туурап, эмаль мискейге 
капкагын жаап, азыраак сууга бышыруу сунуш кылынат. Тоң жашылчаны эритпей 
эле кайнак сууга бышыруу керек. 
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ТАМАК-АШ КОНЦЕНТРАТЫ — тамак-аш азыктарынын аралашмасы; тамакты 
тез жана жөнөкөй даярдоодо колдонулат. Ага кирүүчү азыктар жегенге жараксыз 
катуу бөлүктөрүнөн тазартылып, майдаланат, бышырылып кургатылат, кээде 
пресстелет. Алар мыкты азык зат, жакшы сиңет, андан жасалган тамак даамдуу 
келет. Концентраттар көпкө сакталат, ташып жүрүүгө ыңгайлуу, ошондуктан 
экспедиция, талаа шарттарында пайдаланууга ыңгайлуу. Өнөр жайда даярдалган 
Т.-а. к-на эртең мененки кургак тамактар, биринчи жана экинчи тамак, таттуу 
тамактар, ундан даярдалуучу кондитер азыктары үчүн концентраттар, сүт 
концентраттары кирет. Балдарга арналган жана мүнөз тамактары үчүн атайын 
концентраттар да даярдалат. Эртең мененки кургак тамактарга атайылап 
даярдалган түрдүү акшактар (талкан, жүгөрү, буудай, күрүчтөн даярдалган) 
кирет. Түшкү тамак үчүн концентраттар жашылча, буурчак, акшак, макарондор, 
козу карын жана башкалар аралашма азыктардан даярдалат. Рецебине жараша 
ага эт, май, туз, татымалдар кошулат. Концентраттардын аш болумдуулугун жана 
даамын жакшыртуу максатында алардын айрымдарына натрий глутаматы жана 
белок гидролизаттары кошулат. 
Т-а. к. көбүнчө жылчыксыз жабылган идишке салынат. Идишке концентраттын 
составы, даярдоо ыкмасы, сактоо мөөнөтү жазылат. 
ТАМАК-АШТАН УУЛАНУУ — сапатсыз же бузулган тамак-ашты жегенден пайда 
болгон катуу кармаган оору. Тамак-аш (көбүнчө эт, балык, шорпо, колбаса, 
консерва) кээ бир микробдор (сальмонелла, стафилококк, ботулизм таякчалары) 
жана анын уулары менен булганып, бузулушу мүмкүн. Аны химиялык заттардан 
(коргошун, сымап, жез, цинк жана башкалар) же уулуу азыктардан (уу козу 
карындар, кээ бир балыктар, уулуу жаңгак жана башкалар) уулануу менен 
алмаштырууга болбойт. Тамак-аштан уулануунун 70%тен ашыгы оору чакыруучу 
козгогучтар менен булганган тамак-ашты (эт, балык, сорпо, сүт азыктардан 
даярдалган тамактарды жана башкалар), айрым жашылчаларды (салат, винегрет, 
картошка жана башкалар), ошондой эле өрдөк, каздын жумурткалары кошулуп 
даярдалган тамак-азыктарын жегенден кийин пайда болот. Бул тамак азыктарда 
оору козгогучтар өсүп көбөйүшүнө шарттар болгондуктан алар өтө тез көбөйөт. 
Анткени бул тамак-азыктары углевод жана белок заттарына өтө бай болуп, 
микробдордун өсүп жетилүүсүнө ыңгайлуу. Мындан сырткары тамакты даярдоо 
жана сактоо эрежелерин бузуудан да уулануу пайда болот. Тамак-азыктарын 
жылуу бөлмөлөрдө сактоо козгогучтардын массалык түрдө өсүп көбөйүшүнө 
себеп болот. Айрым учурларда жаңы даярдалган тамак-ашты жылуу бөлмөдө бир 
нече саат сактагандан кийин жесе оору чакырат. Айрыкча майда тууралган эттен 
(фарштан) даярдалган азыктар, паштеттер, килкилдектер, малдын канынан 
жасалган колбаса жана башкалар өтө коркунучтуу. Себеби бул тамак-азыктарда 
микробдор отө тез өсүп көбөйүшөт. Тез бузулуучу азыктарды муздаткычта же 
муздак жерде (кышында от жагылбаган бөлмөлөрдө) кыска мөөнөткө сактоо 
зарыл. Кайнатылып бышырылган же куурулган тамакашта оору козгогучтар бат 
эле өлөт, чала куурган же бышырган азыктардын катмарына ысык жакшы өтпөй 
калып, микробдор өлбөй сакталып калышы мүмкүн. Ошондуктан тамакашты 
жакшылап узакка чейин бышыруу талапка ылайык. Оору көпчүлүк учурда 
булганган тамакты жегенден 4—8—12 сааттан кийин башталат. Оорулуунун 
жүрөгү айланып, кусуп, ичи өтүп, ооруйт. Температурасы (кээде 38— 39° С чейин) 
жогорулайт. Кээде оору катуу жана оор өтүшү мүмкүн. Оорунун белгилери 
билингенде эле врачка кайрылуу зарыл жана өзүн өзү врачтын көрсөтмөсүсүз 
дарылоого тыюу салынат. Тамак-аштан ууланууга ботулизм жана стафилококк 
уусу менен уулануу кирет. Анткени стафилококктор тамак-ашка түшкөндө 
өзүлөрүнөн уу бөлүп чыгарат. Анын уусу жылуулукка өтө туруктуу келет. 
Стафилококктордон тамак-аш аркылуу уулануу көпчүлүк учурда булганган 
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кондитер (кремдүү) азыктарды, таттуу быштактарды жана башкалар жегенден 
кийин болот. Тамак-ашка стафилококктор көбүнчө чыйкан жана башкалар 
теринин ириңдүү оорусу, ангина, ларингит, бронхит жана башка менен 
жабыркаган кишилерден (ашпозчу, кондитер жана башкалар) жугат. Сүттүн 
стафилококк микробдору менен булгануусу уйдун эмчегинин ириңдеп сезгенип 
оорушунан болушу мүмкүн. Стафилококктон ууланууда оорунун жашыруун 
мезгили 2—3 сааттан ашпайт. Оорулуу өзүн жаман сезип, чемирчектин асты 
ооруп, окшуп кусат. Кийинчерээк ич өтөт. Анын жеңил түрүндө эти ысыбайт, 
оорулуу 1—2 күндө сакаят. Кээде оор түрү кезигет. Бул учурда оорулууну тез 
ооруканага жеткирүү зарыл. Дароо карынды тазалап, ичке, колго, бутка 
жылыткыч коюп, ысык кофе, чайды көбүрөөк берүү керек. Ууланууга окшош 
белгилер (ичтин оорушу, кусуу) карынды тазалоого, ичке жылыткыч коюуга 
болбой турган сокур ичегиде жана он эки эли ичегинин жараларында да байкалат, 
ошондуктан аны так аныктоо зарыл. Тамак-ашты даярдоодо жана сактоодо 
гигиеналык эрежелерди сактоо — Т.-а. у-ну алдын алуучу негизги чаралар, к. 
Ботулизм, Ичеги инфекциялары, Тамак-ашты сактоо.  
ТАМАК-АШТЫ САКТОО. Тамак-ашты туура сактоо анын азыктык жана 
биологиялык баалуулугунун сакталышына өбөлгө түзөт, бузулуп кетүүдөн алдын 
алат, ошондой эле тамак-аштан ууланууну алдын алууда маанилүү. Тамак-ашты 
кадимки температурада үйдө сактаганда анда ууландыруучу микроорганизмдер 
жана алар бөлүп чыгарган уулуу заттар (токсиндер) көбөйүп кетет. 
Микроорганизмдердин өсүшүн алдын алуу үчүн тамак-ашты муздаткычта сактоо, 
белгиленген мөөнөттө сатуу жана алар сакталган жерде санитария-гигиеналык 
эрежелерди так тутуу керек. Тамак-ашты сактоо шарты жана мөөнөтү азык-
түлүктүн түрүнө жана тамак-ашты даярдоого жараша болот. 
Даяр тамак-ашты сактоо. Бышырылган даяр тамак-аштын көбү (сорпо, эт, куш 
эти, балыктан жасалган тамак-аш, винегрет жана башкалар муздак салаттар, 
кремдүү торттор) — тез бузулуучу продуктулар. Буларды микроорганизмдер 
азык зат катары пайдаланып, тез көбөйөт. Бул тамак-аштарды бөлмө 
температурасында 4—6 саат сактагандан кийин пайдалануу уулануу коркунучун 
туудурат. Ошондуктан бул тамак-аштар муздаткычта 4—6°С температурада 72 
сааттан ашпаган убакыт сакталууга тийиш. Алдын ала бышырылган тамактын 
баарын эмес, азыр желчү бөлүгүн гана кайнатуу же жылытуу керек. Анткени улам 
жылытканда андагы витаминдер азаят. Ошондой эле тамак-ашты алдын ала көп 
бышырып коюу да ылайыксыз. Даяр тамак-ашты сактоодо алар сакталган жайды 
таза кармоо, бышкан же бышырбай желчү тамак-ашты (сыр, колбаса, быштак 
жана башкалар) чийки же кир продуктуларга (жашылча жана башкаларды 
тийгизбей сактоо жана башкалар санитария-гигиеналык талаптарды так аткаруу 
керек. 
Этти, балыкты жана алардан даярдалган тамак-ашты сактоо. Эт, балык, куш этин 
бөлмө температурасында сактоого болбойт. Муздаткычта 0—8° температурада 
жаңы союлган мал же куш эти 72 саат, балык 48 саат, тоңдурулган эт 5 суткага, 
балык 3 суткага чейин сакталат. Тоңдурулган эт, балык, куш этин атайылап 
жасалган муз тоңдургучтарда сактоо алардын сакталуу мөөнөтүн узартат. 
Тоңдурулган эт, балык, куш эти эритилгенден кийин 24 сааттын ичинде 
сатылууга тийиш. 
Колбаса, сүрсүтүлгөн эттин сакталышы аларды даярдоо ыкмасына жараша болот. 
Фаршталган (пияз, чеснок, татымал кошулган), ич эттен, кандан жасалган, 
бышырылган колбаса, сосискалар, бышырылган чочко эти жана башкалар 
муздаткычта гана сакталат. Жогорку сорттогу бышырылган колбасаны, чочко 
этин 72 саат, сосискалар, 1-, 2-, 3-сорттогу бышырылган колбаса, 1-, 2-сорттогу 
тоңдурулган эт (зельц) жана ич эттен, кандан жасалган колбаса 48 саат, 3-
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сорттогу зельц жана ич эттен, кандан жасалган колбаса 12 сааттан ашык 
сакталбайт. Чала ышталган же бышырып ышталган колбаса, ышталган эт үйдө 
(20°Сден ашпаган температурада) 3 суткага чейин, муздаткычта (0—-8°С) 10 
сутка сакталат. 
Балыкты туздоо, маринаддоо жана ыштоо анын сакталуу мөөнөтүн узартат. Чала 
туздалган балыкты муздаткычта 6 — 7 суткага чейин, орточо жана өтө туздалган 
балыкты андан көбүрөөк убакыт сактоого болот. Балыктын ысык ышталганы 
муздаткычта 3 суткага чейин, муздак ышталганы 8—10 сутка; кургатылганы 
кургак салкын жерде сакталат. 
Сүт, сүт азыктарын жана жумуртканы сактоо. Бардык сүт азыктарды муздаткычта 
сактоо ылайыктуу. Чийки жаңы сүт 36 сааттан ашпаган убакыт, бышырылган сүт 
3 суткага чейин, кычкыл сүт азыктары (айран, кефир жана башкалар) 36 саатка 
чейин, каймак 3 суткага чейин, быштак 36 саат, полимер плёнкага оролгон таттуу 
быштак 48 саатка чейин сакталат. Ак май муздаткычта 0°Сден жогорку 
температурада 10 суткага чейин, тоңдургуч камерада узак убакытка, сыр 15 сутка, 
жумуртка 20 суткага чейин сакталат. 
Жашылча, мөмө-жемиштерди сактоо. Үйдө кадимки температурада жашылча, 
мөмө-жемиштер бир аз убакыттан кийин эле бузула баштайт. Кулпунай, дан 
куурайдын жана башкалар мөмөлөрү 12—24 сааттан кийин эле кычый баштайт; 
татымал чөптөр, помидор бузулат. Картошка, кызылча, сабизди бөлмө 
температурасында кургак жерде 10— 14 сутка сактаса болот. Бирок сабиз менен 
кызылча кургап, даамы начарлап, витаминдери азаят. Ал эми картошка жылуу 
жерде өнүп, анда уулуу зат соланиндин көбөйүшү мүмкүн. Кабыгы бүтүн коон, 
дарбыз, ашкабакты 10 сутка же андан да көп сактоого болот; коон баарынан тез 
бузулат. Баш пияз, сарымсак бөлмө температурасында, караңгы кургак жерде 1 ай 
же андан узак сакталат. Кабыгы бүтүн, урунбаган бышкан алма, алмурут бөлмө 
температурасында 2—3 сутка (алма андан узагыраак) сакталат. Шаардын 
шартында жашылча, мөмөнү узак убакыт муздаткычта гана (0—2°С) сактоого 
болот. Аларды тоңдуруу ылайыксыз, анткени эригенден кийин тез эле чирип, 
даамы начарлап, витамини азаят. Таза, урунбаган жашылча-мөмөлөрдү тандап, 
капкагы жабык идишке же целлофан баштыкка салып туруп, муздаткычка 
коюлат. Аларды сактоо мөөнөтү белгиленген эмес, бирок дайыма текшерип, 
бузулуп бараткандарын алып таштоо керек. Жемиштерди жана татымал 
чөптөрдү муздаткычта 24—48 саат гана сактоого болот. 
Айыл жеринде температура жана нымдуулук туруктуу атайын жайда жашылча, 
мөмөлөр узакка сакталат. Короого жакын огороддон жыйналган жашылча 
погребге (жер төлөгө) салынат. Жашылчаны кыш бою жакшы сактоо үчүн алар 
сакталган жердеги температура 0—2°С болушу керек. 5°Сде айрым жашылчалар 
өнүп же бузула баштайт. Картошканын сакталышына өзгөчө көңүл буруу керек; 
ал караңгы, салкын, көлөкө жерге сакталат. 
Алма, алмурут жана башкалар мөмөлөр температурасы 0—2°С, салыштырма 
нымдуулугу 85 — 95%, таза аба кирип турган жайда жакшы сакталат. Ошондой 
эле аларды жашылчадан бөлүп өзүнчө сактоо керек, анткени алар башка жытты 
өзүнө сиңирип алып, даамы бузулат. Жашылча, мөмө-жемиштерди узакка жана 
ишеничтүү сактоонун бирден бир жолу аларды консервалоо (туздоо, маринаддоо, 
ачытуу, кургатуу, кант менен консервалоо, стерилдөө жана башкалар) эсептелет. 
Консерваны сактоо. Консерва кургак жайда сакталат. Үйдө жасалып, жылчыксыз 
бекитилген банкадагы жана заводдо жасалган стерилденген консервалар 
кадимки температурада узак сакталат, бирок ысык жерде (бөлмөдө, ысыткычтын 
жанында жана башкалар) сактоого болбойт. Кыям, шире жана башкалар жемиш 
консервалары ысык жерде турса өңү каралжын тартып кетет, ичи лакталбаган 
калай банкадагы консервалар жагымсыз, металл даамданып калат. Канты көп 
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консерваларды (кыям, коюлтулган сүт жана башкалар) төмөнкү температурада 
сактаса канты катып кетет. Консерваларды тоңдурууга болбойт. Анткени кайра 
эриткенде алардын даамы, өңү, консистенциясы бузулуп, ошондой эле көлөмү 
чоңойгондуктан калай банка кеңейип, капкагы көөп же ачылып кетиши мүмкүн. 
Стерилденбеген консерваларды сактоого өзгөчө көңүл буруу зарыл. Мындай 
консервалар (көбүнчө балыктан жасалган) төмөнкү, бирок 0°тан төмөн эмес 
температурада сакталууга тийиш. Муздаткыч жок ысык жерде алар 2—3 сутка 
гана сакталат. Консерваланган тамак-ашты, ачылгандан кийин көпкө сактоого 
болбойт. Мисалы, коюлтулган сүт ачылгандан кийин муздаткычта 72 саатка, эт 
консервасы 48 саатка чейин сакталууга тийиш. Калай банкадагы эт, балык, 
жашылча консерваларын ачкандан кийин айнек же эмалданган идишке салып 
коюу керек. 
Кургак азык-түлүктү сактоо. Белгилүү эрежелерди так аткаруу менен ун, акшак, 
макарон азыктарын, кургатылган мөмө-жемишти, кум шекерди узак сактоого 
болот. Бул азыктар кургак, жакшы желдетилген жайга коюлат. Алардагы нымдын 
15%тен жогорулашы бузулууга өбөлгө түзөт. Кургак азыктар узак турса бөтөн 
жыттарды өзүнө сиңирип аларын эске алуу керек. 
Нанды сактоо үчүн өнөр жайда чыгарылган атайын идишти же эмалданган 
капкактуу идишти пайдаланууга болот. Кара буудай жана буудай наны өз-өзүнчө 
сакталат. Полиэтилен баштыктагы нан кургабайт, бирок бөтөн жыт пайда 
болгондуктан, анда бир аз убакыт сактоого болот.  
ТАМАК-АШТЫ ЫШТОО — консервалоонун бир түрү; кургатуу, туздоо, бышыруу 
(же чийки) жана ыштоо (түтүн менен бактерияны өлтүрүү) ыкмаларын 
айкалыштырып даярдайт. Ышталган эт азыктарынын, ошондой эле балыктын 
өзгөчө жагымдуу жыты, даамы, өңү болуп, көпкө бузулбай сакталат. Ыштала 
турган азык эскирбеген, сапаттуу болушу керек. Аны адегенде туздап алып, анан 
ыштайт, чийки ышталуучу азык өткүр туздалат. Туз азыкты бузулуудан сактайт. 
Ыштоо мөөнөтү азыктын түрүнө жана түтүндүн температурасына жараша болот. 
Ысытып ыштоо жана муздак ыштоо болуп бөлүнөт. Ысытып ыштоо 80°тан 140°ка 
чейинки температурада жүргүзүлүп бир нече саатта даяр болот. Ысытып 
ышталган азык тез бузулгандыктан муздаткычта сакталат. Муздак ыштоо + 
25°тан +40ока чейинки температурада жүргүзүлөт, мында азык кургатылып, туз 
жана түтүндүн таасири менен гана консерваланат. Ыштоо технологиясынын 
татаалдыгына байланыштуу үй шартында ыштоо опурталдуу. Чала ышталган 
азыктардан уулануу, анын ичинде ботулизм көп учурайт (к. Тамак-аштан 
уулануу). 
Ышталган азыктар өтө калориялуу, тузу өткүр болгондуктан, айрым ооруларга, 
айрыкча тамак сиңирүү органдары, зат алмашуу бузулганда жакпайт. 
Ошондуктан көп ооруларда аны жегенге болбойт. 
ТАМАК КОШУМЧАЛАРЫ — тамак азыктардын даамын, жытын жана 
сиңимдүүлүгүн жакшыртуу максатында аларга кошулуучу табигый жана 
синтетикалык заттар. Алардын азыктык касиети жок. Колдонулушуна жараша 
алар тамак азыктарынын өңүн, жытын, даамын (таттуу, кычкыл, туздуу жана 
башкалар) жакшыртуучу; тамак азыктарын сактоодо туруктуулугун 
жогорулатуучу (микроб өлтүргүч каражаттар, ачытпас каражаттар); тамак 
азыктарын даярдоо технологиясын жакшыртуучу (камырды көптүрүүчү заттар 
жана башкалар) болуп бөлүнөт. 
Тамак кошумчалары кондитер, суусун ичимдиктерин даярдоо өнөр жайында 
кеңири колдонулат. Тамак кошумчалары организмге терс таасир тийгизүүгө 
тийиш эмес.  
ТАМАК СИҢИРҮҮ — организмге келген тамак-ашты сиңирүүгө жана заттардын 
алмашуусуна катышууга жөндөмдүү жөнөкөй заттарга ажыратуучу процесс. 
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Майлар — глицерин, май кислоталарына, белоктор—аминокислоталарга, 
углеводдор — моносахариддерге чейин ажырайт. Тамак сиңирүү ичеги-карын 
жолдорунун ар кайсы бөлүктөрүндө ферменттердин жардамы менен жүрөт. 
Тамак сиңирүү тамак оозго киргенден башталат, анда тиштердин жардамы менен 
майдаланып, шилекейге аралашып, андагы амилаза менен мальтоза 
ферменттеринин таасиринен углеводдор ажырай баштайт. Чайналып, 
майдаланган тамак кызыл өңгөчкө кетет (к. Жутуу). Кызыл өңгөчтүн 
булчуңдарынын перистальтикасынын натыйжасында ал карынга кирет. Тамак 
ичкенден 6—8 мин. өткөндөн кийин ооздун былжыр челинин рецепторлорунун 
дүүлүгүүсүнөн рефлекс жолу менен карын зили чыгат. Карындын секрециясы 
бөтөн заттардын карынга киришинен да күчөйт. Керексиз бөтөн нерселер 
организмге киргенде ага ал кусуу менен жооп кайтарат. Тамак ичкенден кийин 
карындын кыймылы бир аз басаңдайт, тамак массасы карында 3төн 8—10 саатка 
чейин болот. Бул мөөнөттүн ичинде ал карын зили менен толук аралашат. Ал 
масса акырындап он эки эли ичегиге өтөт. Анда уйку безинин жана ичеги зилинин 
ферменттеринин таасиринен белоктор аминокислоталарга чейин ажырайт. 
Шилекейдин таасиринен чала ажыраган углеводдор да ажыроого учурайт. 
Майлар он эки эли ичегиде ошол зилдердин таасиринен жана өттүн жардамы 
менен бөлүнөт. Он эки эли ичегиден ичке ичегиге өтүп, ичегинин капталындагы 
аминопептидаза, фосфатаза жана башка ферменттердин таасири менен тамактын 
майдаланган бөлүктөрү сиңирилип канга жана лимфага өтүп, бүт денеге тарайт. 
Суу, глюкоза жана башкалар заттар анча-мынча ооздун ичинде, карында эле 
сиңирилет. Жөнөкөй заттар ичеги капталынан канга механикалык жол менен 
өтөт. Татаал заттар негизинен ичеги исиркектеринин клеткаларындагы атайын 
ташуучу молекулалардын жардамы менен канга жеткирилет. Тамактын 
сиңбегени, калдыктары ичке ичегинин перистальтикасынын натыйжасында 
жоон ичегиге жылат. Анда азык заттардын калдыктары акыркы жолу 
пайдаланылат: суу, минерал заттар сиңирилет. Калганынан заң түзүлүп, сиңбей 
калган заттар организмден сыртка чыгарылат. 
Тамак сиңирүү татаал процесс, ал зат алмашуунун баштапкы этабы (к. Зат жана 
энергия алмашуу). Тамак сиңирүүдө боор менен уйку бези активдүү катышат. 
Тамак сиңирүү невроздордо, туура эмес, туш келди тамактанууда, алкоголдуу 
ичимдиктерди ичкенден, тамак сиңирүү органдарынын ооруларында 
(гельминтоздор, ич келте, вирустук гепатит жана башкалар), өзүн өзү дарылоодо 
бузулушу мүмкүн. 
Тамак сиңирүү органдарынын ооруларын к. Гастрит, Гастроэнтероколит, Жара 
оорусу, Колит, Вирустуу гепатит, Боордун циррозу, Холецистит, Энтерит.  
ТАМАК СИҢИРҮҮ СИСТЕМАСЫ — тамак-ашты майдалап, химиялык жана 
ферменттик жактан ажыратып, алардын маңызын соруп сиңирүүчү жана 
сиңгенден калган тамак-аш калдыктарын сыртка бөлүп чыгаруучу атайын 
органдар. Тамак-аш менен келген белоктор, майлар, углеводдор, витаминдер 
жана минералдуу заттар тамак сиңирүү процессинде сууда эрүүчү бирикмелерге 
ажырайт. Бул заттар ичеги-карында сиңип, канга, лимфага, андан клеткага, 
ткандарга өтөт. 
Тамак сиңирүү системасынын органдары түзүлүшү боюнча бири-бирине 
байланыштуу, бирок анын ар бири өзүнө тийиштүү милдетти аткарат. Анын 
узундугу 8—10 м келип, кишинин тулкусунун башынан аягына чейин созулган 
ичи көңдөй түтүктөн турат. Ирети менен алганда тамак сиңирүү системасы ооз 
көңдөйүнөн башталат. Андан кийин кулкун, кызыл өңгөч, карын, ичке жана жоон 
ичегиге өтүп, арткы тешиги менен аяктайт. Ичеги-карынга алардын былжырлуу 
катмарында жайгашкан майда без клеткаларынын жана тамакты эритип, 
сиңирүүчү ири бездердин (шилекей бездеринин, боордун жана уйку безинин) 
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зилдери куят тамак сиңирүү системасысын түзүүчү ичеги-карын түтүкчөсүнүн 
керегеси үч катмардан турат. Алардын эң сырткы катмарын туташтырма ткань, 
ортоңкусун жылмакай булчуң тканы, ал эми эң ички катмарын былжырлуу 
кабыкча түзөт. 
 

  
Кишинин тамак сиңирүү системасынын 
схемалык көрсөтүлүшү: 1— жаак алдындагы 
шилекей бези; 2— тил алдындагы шилекей 
бези; 3— ооз көңдөйү; 4—тил; 5—кулак 
жанындагы шилекей бези; 6— кулкун; 7— 
кызыл өңгөч (жогору жагы жара кесилген); 
8— карын; 9— уйку бези; 10— он эки эли 
ичеги; 11— жана 12— ичке ичеги; 13— 
аппендикс; 14—18— жоон ичеги; 19— көтөн 
чучук; 20—өт баштыгы; 21—боор; 22—өт 
агуучу түтүк. 
 
Тамак сиңирүүчү органдардын сырткы катмары эң жылмакай болгондуктан, алар 
бири бирине жабышпай бош жатышат. Ичеги-карындын капталынын 2-
катмарындагы жылмакай булчуңдардын толкун сымал жыйрылышынын 
натыйжасында анын ичиндеги тамак-аш калдыгы улам артты карай жылып, 
көтөн чучук аркылуу сыртка бөлүнүп чыгат. Ал эми ичеги-карындын эң ички 
былжырлуу катмарындагы ар түрдүү без клеткаларынын зили ичип-жеген тамак-
ашты эритип жана сиңирүүдө чоң роль ойнойт. Ошондой эле, к. Карын, Ичке ичеги, 
Жоон ичеги, Боор, Өт, Уйку бези макалаларын. 
Тамак сиңирүү системасынын оорулары эл арасында кеңири тараган. Бул 
оорулардын мүнөзү жана таралышы географиялык, социалдык шарттарга, жашоо 
ыңгайынын тарыхый абалына жана тамактануу өзгөчөлүгүнө, гигиеналык 
тарбияга, калк маданиятына, саламаттык сактоо ишинин өнүгүү деңгээлине 
байланыштуу болот. Оорунун себептери жана анын өөрчүшү өтө татаал жана ар 
түрдүү. Анын пайда болушуна маалы менен тамактанбоо, ачка болуу же ашыкча 
тамактануу (өзгөчө жатарда), ошондой эле тамакты өтө муздак же ысык ичүү, 
ыксыз семирүү, өнөкөт аракечтик, өз алдынча дарыларды (аспирин, преднизолон 
жана башкалар) көп ичип дарылануу жана башкалар себеп болот. Катуу кармаган 
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ичеги инфекция оорулары тамак сиңирүү системасынын органдарын сезгентип, 
бузуп, түрдүү өзгөрүүлөргө алып келет. Андан оору улам күчөп, кайталанма 
өнөкөт түрүнө өтүп кетиши мүмкүн. Ичеги инфекциялары (жугуштуу оорулар) 
атайын мүнөз тамакты (диета), дары-дармек менен дарылоону талап кылат. 
Ич көңдөй органдарынын сезгенүү ооруларынын өзгөчө тобу ичегилердин 
туруктуу микроб флорасынын же сырттан микробдордун (митенин) дене 
тоскоолдуктары аркылуу киришине байланыштуу болот (к. Аппендицит, 
Перитонит, Парапроктит). Буларга коңшулаш же жакын жайгашкан 
органдардан жуккан инфекциялар, ошондой эле кан аркылуу пайда болгон 
сезгенүү оорулары танапташ болот. Мисалы, өттүн инфекциялары боордун 
ириңдешине, ал эми өтө катуу кармап, жарылып кеткен аппендицит ич көңдөйүн 
ириңдөөгө алып келет. Ага тамак-аштан жана түрдүү химиялык заттардан 
уулануу, ошондой эле алкоголдон өнөкөт уулануу, дары-дармекти баш аламан иче 
берүү да көп учурда себеп болот. 
Өнөкөт аракечтик акыры тамак сиңирүү системасынын органдарын бузат (к. 
Панкреатит, Гастрит, Боордун циррозу). Алкоголь ичеги-карындын былжыр 
челин жана бездерин дүүлүктүрүп, карын маңызынын кычкылдуулугун өзгөртөт, 
фермент бөлүп чыгаруу касиетин начарлатып, боордун иштешин бузат, 
витаминдердин жетишсиздигине алып келет. Тамак сиңирүү системасынын жара 
жана башкалар ооруларынын өөрчүшүндө тамеки тартуу зор таасир тийгизет (к. 
Тамеки чегүү). Анткени ал кан тамырларды тарытып, маңыз бөлүп чыгарууну 
начарлатат, нервдик жөнгө салуу бузулат. 
Тамакты мүнөздөп ичүү өзгөчө маанилүү. Кесипти, жынысты, куракты эске алуу 
менен даярдалган тамак-аш, тамактануу эрежесин сактоо тамак сиңирүү 
системасынын жакшы иштешине өбөлгө болот (к. Тамактануу). Тамак-аштын 
тартыштыгы, сапатынын төмөндүгү, начар даярдалышы, татымалдарды ашкере 
пайдалануу, узакка ачка болуу, өтө тоюу, тамактануу эрежесинин бузулушу жана 
башкалар тамак сиңирүү системасынын функцияларын начарлатып, бузат да, көп 
тараган өнөкөт ооруларга (гастрит, колит, энтерит, гастроэнтероколит, 
холецистит, панкреатит жана башкалар) түрткү болот. Капа болуу, санаркоо 
(катуу стресс абалдары) тамак сиңирүү системасынын көпчүлүк ооруларына 
тикеден-тике алып келери аныкталган. Кээде тукум куума мүнөздө болот. Тамак 
сиңирүү системасынын органдарынын бирөө ооруса, башкаларына да доо кетет. 
Мисалы, холецистит менен кошул-ташыл панкреатит, гастрит, энтероколит жана 
башкалар болушу ыктымал. 
Кызыл өңгөчтүн ооруларынын бири — дисфагияда тамакты жутканда жакшы 
жылбай, такалып калгандай сезилет. Кээде коюу, нык тамак жутканда, атүгүл 
суюк тамак араң өтүп, жутуу бузулат. Анын себептери күйүү, сезгенүү, уулануу, 
шишик, невроздор жана башкалар болушу мүмкүн. Кызыл өңгөч шишигинде, 
жарасында, сезгенгенде жутуп жатканда төш сөөгүнүн арты ооруйт. Ичкен 
тамакты кайра кулгуу, чакоо кызыл өңгөчтүн төмөнкү бөлүгүндө пайда болгон 
тоскоолдуктан улам келип чыгат (ахалазия). Ачуу, кычкыл тамак ичкенде 
көкүрөктүн кыжылдашы (зарна болуу) карындагы тамакты кызыл өңгөчкө кайра 
чыгарган учурда болот. Кан кусуу өтө коркунучтуу белги. Ал кызыл өңгөч, карын, 
боор ооруларында (жара, боор циррозу, шишиктерде), кан тамыр айрылып кеткен 
учурда (цирроздо) кездешет. Мүнөздөп тамактануу кыйла жеңилдик алып келет, 
оорунун башталышын консервативдүү, ал эми күчөп кеткенин хирургиялык жол 
менен дарылайт. 
Кызыл өңгөчтүн дивертикулу (капталынын айрым бөлүгүнүн дөмпөйүп чоюлушу, 
кеңейиши) көбүнчө тубаса оору болуп саналат. Башталышында кез-кез жөтөл 
жана дисфагия болот. Мүнөздөп тамактануу, бат-бат тамак ичүү сунуш кылынат. 
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Ал эми тамактан кийин 1 стакан минералдуу жылуу суу ичүү зарыл. Дары оорунун 
башталышында гана таасирлүү, ал эми күчөсө аргасыздан операция жасалат. 
Кызыл өңгөчкө кислота жана жегичтин эритмелери таасир эткенде анын ички 
былжыр чели химиялык күйүккө дуушарланат. Бул учурда кызыл өңгөчтү 
токтоосуз сүт же суу менен жууп жиберүү зарыл. Кырсыкка чалдыккан оорулууну 
тезинен ооруканага жаткыруу ийгиликтүү дарылоонун өбөлгөсү жана кийин 
анын тарып, тамак өтпөй калышын алдын алуу болуп саналат. Кызыл өңгөчкө 
тыгылган бөтөн нерсени тезинен алдырбаса, күтүлбөгөн кырсыктарга алып 
келет. Кызыл өңгөчтүн сезгенүүсү — эзофагит өз алдынча аз кездешет. Өнөкөт 
эзофагит дүүлүктүрүүчү факторлордун, алкоголдун, айрым химиялык заттардын 
узакка созулган таасиринен болот. Эзофагитте көөдөн, төш сөөгүнүн арты ооруйт, 
кекирет. Оорулууларга килкилдектер, өсүмдүк майлары жана башкалар мүнөз 
тамак сунуш кылынат. Кызыл өңгөчтүн шишиктеринде дисфагия күчөп ооруйт. 
Алар рентгенологиялык жана эндоскопиялык изилдөө менен аныкталат. 
Карын ооруларында төштүн ай балкасынын алды өйүп ооруйт. Адатта оору тамак 
ичкенден кийин, кээде ачка болгондо башталат, ошондой эле ачышып жаткандай, 
толуп кеткендей же бат эле тоюп калгандай сезилет. Карындын көптөгөн 
ооруларында тамакка табит тартпай, жүрөк айланып кусат, кекирет жана 
башкалар Карын ооруларынан гастрит жана жара оорусу көп тараган. Карындын 
рак оорусунун пайда болуу себептери толук изилдене элек. Аны эрте аныктоо 
үчүн учурунда врачтарга кайрылып, зарыл текшерүүлөрдөн (рентгенологиялык, 
гастроскопиялык) өтүү керек. Анын башталышында хирургиялык дарылоо 
ийгиликтүү болушу мүмкүн. Карындан кан кетүү өмүргө өтө коркунучтуу, 
ошондуктан ал медициналык тез жардамды талап кылат. 
Ичеги ооруларында көбүнчө температура жогорулап, арыктоо, баш ооруп, 
алсыздануу, ал кетүү, бат чарчоо, кандын азайышы (анемия) байкалат, тамак 
сиңирүү бузулат, ич курулдап көбөт, ич өтөт же катып калат, киндиктин тушу 
ооруйт. Оору белгилүү бир жерде болбой, улам башка жерге жылып, толгоп 
ооруйт. Он эки эли ичеги ооруганда көбүнчө түнкүсүн ачка болгонсуп ооруйт. 
Тамактангандан кийин басылып калат. Заңдын түрү жана андагы былжырдын, 
кандын, мителердин болушу да ичегинин, өзгөчө анын төмөнкү бөлүгүнүн 
оорусун билдирет. Ичеги ооруларына дуоденит, жара оорусу, дуоденостаз, 
энтериттер (к. Гастроэнтероколит), дискинезиялар, колит, шишиктер кирет. 
Ичеги ооруларынын катуу жана өнөкөт түрү бар. Катуу кармаган ооруларга 
аппендицит, колит, травмалар (жарылуу, айрылуу, тешилүү), ичегиден кан кетүү, 
ичеги өткөөлсүздүгү кирет. Катуу кармаган ооруларда ого бетер күчөп кетүү 
коркунучу болгондуктан жана оорулуунун өмүрүнө тикеден тике коркунуч 
келтиргендиктен токтоосуз хирургиялык чараларды көрүү зарыл. Ошондуктан 
врач келгенче ооруга каршы ар кандай чараларды (грелка, клизма, ич алдырма 
дарыларды) колдонууга болбойт. Мисалы, катуу кармаган аппендицитте 
операция кечигип жасалганда ал кабылдап, перитонитке алып келет. Ич катуу 
ооруганда, токтобой кусканда, кан кетүү башталса жана башкалар токтоосуз 
медициналык тез жардам көрсөтүү зарыл. Дуоденостазда он эки эли ичегинин 
ичиндегиси токтолуп жай жылат. Жара оорусу, өнөкөт холецистит, панкреатит 
жана башкалар оорулар менен коштолот. Ичегинин функциясы бузулганда тамак 
сиңбей (диспепсия) калат. Тамактын сиңбей калышы көп ооруларда кездешип, 
зат алмашуу (белок, май, углевод, минерал, суу-туз, витамин) бузулат. Бул 
арыктоого, сөөк системасынын, теринин өзгөрүшүнө, аз кандуулукка, оорулуунун 
психикасынын бузулушуна алып келет. 
Жоон ичегинин кеңири тараган сезгенүү оорусу — колит. Анын катуу жана 
өнөкөт түрү бар. Жоон ичегинин дискинезиясы көбүнчө нерв системасынын 
бузулушуна байланыштуу болот, ич катып, көбөт кээде ич өтүп, толгоп ооруйт. 
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Аны дарылоодо  нерв системасы үчүн жагымдуу шарттарды түзүү зарыл. Мында 
айланма душ, ийне жалбырактуу (хвой) ваннасы, парафин жабуу пайдалуу. Ар 
кимдин жеке өзгөчөлүгүн эске алуу менен мүнөздөп тамактануу белгиленет. 
Көтөн чучуктун жана арткы тешиктин ооруларынан геморой, проктит, 
парапроктит, арткы тешиктин жарыгы кезигет. Алар көбүнчө кыймылсыз көп 
отуруудан, ич катуудан, ачуу тамактарды, алкоголь ичимдиктерди ашкере көп 
ичүүдөн пайда болот. Бул факторлорду күндөлүк турмуштан четтетүү жана 
учурунда врачка кайрылуу оорунун алдын алууга же башталышында эле дары 
менен ийгиликтүү дарылоого өбөлгө түзөт; оору күчөп кеткенде хирургиялык 
жол менен дарылоо талап кылынат. Ичеги шишиктеринен жоон ичегинин 
шишиги көп кездешет. 
Боордун эң көп тараган оорусунун бири — катуу кармаган вирустуу гепатит. 
Өнөкөт гепатит — көбүнчө катуу кармаган гепатиттин калдыгы же боорду 
жабыркатуучу башка себептердин (инфекция, уулануу) терс таасиринин 
натыйжасы. Анда оң сүбөөнүн асты сыздап ооруйт, көңүл айнып, ич көбөт, 
тамакка табит тартпайт, майлуу тамактарды көтөрө албайт, булчуң алсыздачат, 
тез чарчайт, кээде сарык пайда болот. Дарылоонун ийгилиги врачтын 
көрсөтмөлөрүнүн так, талаптагыдай аткарылышына жана баарыдан мурда 
алкоголь ичимдиктен, майлуу жана туздуу тамактардан баш тарткандыкка 
байланыштуу болот; өзүн өзү дарылоого жол берилбейт. Жетиштүү өлчөмдөгү 
витаминдер (өзгөчө В тобундагы), быштак дартка чалдыккан боорго оң таасир 
тийгизет. Өнөкөт гепатит дарыланбаса акыры барып боордун циррозуна 
айланышы ыктымал. Кыргызстанда боордун мите оорусу — эхинококкоз кеңири 
тараган, боордун ириңдүү сезгенүүсү, шишиктери сейрек учурайт. Бул катуу 
ооруларды хирургиялык жол менен дарылайт. Алар түрдүү кабылдоолорго алып 
келиши мүмкүн. Анын алдын алуу үчүн врачтын айткандарын боору өнөкөт 
ооруга чалдыккан оорулуулар милдеттүү түрдө сөзсүз аткаруулары зарыл. 
Өт баштыкчасынын жана өт жолдорунун ооруларынан холецистит, өт 
жолдорунун таш оорусу, өт жолдорунун дискинезиясы, холангит айрыкча көп 
учурайт. Өт жолдорунун дискинезиясында өт баштыкчасынын жана өт 
жолдорунун кошулмаларынын жыйрылуу функциясы бузулат. Оң сүбөөнүн асты 
сыздап, зыркырап ооруйт. Мындай оору көбүнчө тынчсызданып толкундоодон 
жана айрыкча психикалык санаркоодон кийин пайда болору байкалган. Дарылоо 
вегетатив нерв системасынын функциясын жакшыртууга багытталат; 
минералдуу суулар, физиотерапиялык процедуралар колдонулат. Холангит — өт 
жолдорунун бактериялык инфекциядан пайда болгон сезгенүүсү. Катуу кармаган 
холангит чыйрыктырып, температураны көтөрөт, көл-шал тердетет, боор 
чоңоюп, оң сүбөөнүн асты салаңдап тартылып, салмактанып ооруйт. Бул оору 
кабылдап кетсе боор ириңдеп, начарлашы ыктымал. Өнөкөт холангит бирде 
басылып, бирде күчөп турат, боор чоңоёт. Дарылоо өт жолдорундагы 
инфекцияны жана сезгенүүнү жок кылууга багытталган. 
Карын алдындагы уйку безинин ооруларынан панкреатит көп кездешет. Катуу 
кармаган панкреатитте курсактын жогорку бөлүгү курчап катуу ооруйт, окшутуп, 
тынымсыз кустурат, кускандан жан жай албайт, ич өтөт. Кээде катуу оорунун 
айынан коллапс болушу мүмкүн. Өнөкөт панкреатитте оорунун белгилери ачык 
билинбейт, көп учурда тамак сиңирүү начарлап, окшуп, кусат, ич өтөт жана көбөт. 
Тамак сиңирүү системасынын ооруларын аныктоо жана дарылоодо азыркы 
медицинанын чоң мүмкүнчүлүктөрү бар. Медицина илиминин бөлүгү — 
гастроэнтерология пайда болду. Азыр тамак сиңирүү органдары ооругандарга 
алдын алуу жана дарылоо жардамдарын көрсөтүү үчүн атайын адистештирилген 
бөлүмдөр, кабинеттер иштейт. Ооруну аныктоодо кароо, кармалоо, каккылоо, 
тыңшоодон тышкары лабораториялык жана аспаптардын жардамы менен 
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диагноз коюу жакшы өнүккөн. Рентгенологиялык ыкмага өзгөчө көңүл бурулуп, 
анын жардамы менен структуралык өзгөрүүлөрдү изилдөө менен катар анын 
функциясынын өзгөрүшү да далилденүүдө. Дененин түзүлүшүн бардык деңгээлде 
көрүүгө мүмкүнчүлүк берген компьютердик томография кеңири колдонулууда. 
Тамак сиңирүү органдарынын түрдүү ооруларыңда морфологиялык жана 
функциялык өзгөрүүлөрдү аныктоо үчүн колдонулуучу радиоизотоптук 
диагностика улам өркүндөөдө. Акыркы жылдарда кандагы гормондордун, 
ферменттердин жана башкалар химиялык бирикмелердин санын аныктоого 
мүмкүндүк берүүчү радио  иммунологиялык   изилдөөлөр кеңири таралууда. 
Эндоскопиялык изилдөө методдорунун (эзофагоскопия, гастроскопия, 
дуоденоскопия, колоноскопия) натыйжасында диагноздоо кыйла тереңдеди. 
Алардын жардамы менен кызыл өңгөчтүн, карындын, ичке жана жоон ичегинин 
былжырлуу кабыкчаларын кылдаттык менен көрүүгө, алардын дартка 
чалдыккан жерин, жараларды, шишиктерди, жабыркаган тамырларды, бөтөн 
денелерди жана башкалар табууга, ошондой эле лабораториялык, гистологиялык 
изилдөөгө зарыл материалдарды алууга болот. Эндоскопиялык изилдөө 
изилденген органдын функциясын бузбайт, бирок айрым жүрөк-кан тамыр жана 
мээнин катуу ооруларында жасоого болбойт. 
Ультраүндүк диагноздоо аппараты тез өнүгүп, карындын, уйку безинин, боордун 
жана өт баштыкчасынын абалы жөнүндө баалуу маалымат алууга мүмкүндүк 
берүүдө. Бул метод жөнөкөйлүгү, коркунучсуздугу, колдонууга ыктуулугу, 
алынган маалыматтын тактыгы менен башка изилдөөлөргө салыштырганда 
баалуу. Ичегилердин тамак сиңирүү, бөлүп чыгаруу, кыймылдоо функцияларын 
текшерүү анын маңызын, канды, заңды атайын изилдөөнүн негизинде жүзөгө 
ашырылат. Боордун иштешинин бузулушу анын функцияларын (пигмент, белок, 
май алмашуу ферменттердин өлчөмү, өт бөлүп чыгаруу жана башкалар) 
көрсөтүүчү-сыноо-байкоолор аркылуу аныкталат. 
Тамак сиңирүү системасынын ооруларын дарылоодо бир кыйла ийгиликтерге 
жетишилди. Инфекциялык, сезгенүү ооруларын дарылоо антибиотиктердин жана 
сезгенүүгө каршы көп дары-дармектин, кортикостероид гормондорунун жардамы 
менен бир кыйла натыйжалуу болуп калды. Фермент дары-дармектерин 
колдонуу тамак сиңирүүнүн оңолушуна, зат алмашуу процесстерине оң таасирин 
тийгизди. Ичегилердин жана карындын секрет бөлүү, кыймылдоо функциялары 
бузулганда жакшы таасир берүүчү, боорго залал келтирүүчү агенттерден 
сактоочу дарылар сунуш кылынды. Буларды врачтын сунушу менен колдонуу 
керек. Өзүн өзү дарылаганда катуу оорунун белгилери убактылуу билинбей 
калып, өз учурунда туура диагноз коюуга жана туура дарылоого кедерги болот. 
Тамак сиңирүү системасы айрым ооруларын (тамак өтпөй же заң чыкпай калуу, 
ириңдөө, шишик, кан агуу жана башкалар) дарылоо хирургиялык жол менен гана 
жүргүзүлөт. 
Тамак сиңирүү системасынын өнөкөт ооруларын дарылоо адистештирилген 
курорттордо комплекстүү жүргүзүлүп, дары-дармек менен катар мүнөздөп 
тамактануу, минералдуу суулар, тийиштүү физиотерапиялык процедуралар жана 
башкалар факторлор оорудан айыгууга жакшы шарт түзөт. Айрым оорулуулар 
дарылануу деген ушу деп өз билгендерин жасай беришет. Бул жаңылыштык. 
Капысынан колго тийген, кургап калган ар кандай өсүмдүктөр менен өз алдынча 
дарыланууга жана эмчи-домчуга түшүүгө болбойт. Спирт ичимдиктерин колдонуу 
да туура эмес. Аны өнөкөт гастрит, өзгөчө жара оорусу менен ооругандар 
колдонушат. Алкоголь адегенде оорутпоочу, оору сезимдерин басуучу касиетке ээ 
экендиги белгилүү, анын алдамчылык, жалган натыйжасы мына ушуга 
байланыштуу болсо керек. Мүнөздөп тамактануу ичеги-карыны ооругандар үчүн 
өтө маанилүү. Кээде оорулуулар мүнөздөп тамактанууга анча баа беришпей, алар 
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ийне менен дарылоо, ичегилерди суу менен жуу (тазалоо) жана башкалар 
процедураларды ашыра баалашып, артынан түшүшөт. Мүнөздөп тамактануу 
оорулуунун туура диагнозуна ылайык түзүлүп, организмдин керектөөсүн камсыз 
кылуусу зарыл. Бардык учурда мүнөздөп тамактанууну ар бир оорулуунун жеке 
өзгөчөлүгүн эске алып врач дайындайт.  
Тамактануу — организмдин тиричиликти, ден соолукту, ишке жөндөмдүүлүктү 
сактоо үчүн зарыл болгон азык заттарды сиңирүү процесси. Туура тамактанган 
адам ооруга аз чалдыгат жана тез сакаят. Ичеги-карын, жүрөк-кан тамыр 
ооруларын жана башкалар дарылоо максатында атайын тамактануу режими жана 
рацион түзүлөт (к. Мүнөздөп тамактануу). Тамактануу организмдин ар тараптан 
өсүшүн жана иреттүү иштөөсүн камсыз кылууга тийиш. Ал үчүн тамак рациону, 
өлчөмү жана сапаты адамдын адистигине, жашына, жынысына ылайык талап 
кылынат. Организмдин физиологиялык талабы бир катар шартка байланыштуу. 
Организм тамак-аш аркылуу тиричилик аракетине зарыл болгон белокторду, 
майларды, углеводдорду, ошондой эле биологиялык активдүү заттарды — 
витаминдерди жана минерал туздарды (к. Минерал заттар) алат. Бул же тигил 
тамак азыгын сиңирүүдөн бөлүнүп чыккан энергиянын саны бул азыктын 
калориялуулугу деп аталат. Ар түрдүү тамак заттарын жана энергияны киши 
жынысына, жашына, иштеген ишине ылайык талап кылат. 
Белоктор тамак-аштын маанилүү составдык бөлүгүн түзөт. Тамак-ашта 
белоктордун жетишсиздигинен организм жугуштуу ооруларга туруктуулугун 
жоготот, кан пайда болуу басаңдайт, организмдин өсүшү кечеңдейт, нерв 
системасынын, боордун жана башкалар органдардын иши начарлайт, ооруп 
айыккандан кийин клеткалар көпкө калыбына келбейт. Ал эми белоктордун 
ашыкча болушу да организмге зыян. Дан жана чанактуу өсүмдүктөр, картошка 
организмди белоктор менен камсыз кылууда негизги булак болуп саналат. Этте, 
балыкта экстративдүү заттар болгондуктан анын сорпосу тамак сиңирүүнү 
жакшыртат. 
Углеводдор. Киши организмдин нормалдуу жашоосуна зарыл болгон энергиянын 
жарымынан көбүн углеводдордон алат. Алар көбүнчө өсүмдүктөн алынган тамак-
аштарда болот. Айрыкча крахмал түрүндө — нанда, акшакта, картошкада; кант 
түрүндө кантта, кондитер азыктарында, таттуу жемиш-мөмөлөрдө болот. 
Углеводдор булчуң, нерв системасы, жүрөк, боор жана башкалар органдардын 
иштөөсүндө өтө маанилүү. Углеводдор зат алмашуу процессинде да белгилүү роль 
ойнойт (к. Зат жана энергия алмашуу). Бирок кантты жогорку калориялуу тамак-
аш менен кошо көп жегенде киши семирип кетет, атеросклерозго эрте 
дуушарланат жана ишке жөндөмдүүлүгү төмөндөйт. Айрыкча улгайган 
кишилерге кантты ашыкча керектөөгө болбойт. Тамак-аш рационунда углевод 
белокторго караганда 4—5 эсе көп болуусу керек, бирок углевод энергияны 
сарптоого жараша талап кылынат. Чоң киши күнүнө эки маал кесмелүү, акшактуу, 
картошка же жашылча кошулган тамак ичип, 400— 500 г нан жана 90—100 гдай 
кант жесе жетиштүү болот. Өсүмдүк азыктарында углеводдордон башка да 
клетчатка бар. Алар ичегинин иштөөсүнө көмөктөшөт: ичегинин капталдарын 
дүүлүктүрүп, анын кыймылдоосуна — перистальтикага жардам берет. 
Клетчаткасыз тамак-аш ичүүдөн перистальтика начарлап, ич катат. Ошондуктан 
кара нан, чийки жашылча көбүрөөк жеш керек. 
Майлар организмге энергия берүүчү зат болуп эсептелет. Алар белокторду, айрым 
минерал туздарды, майда эрүүчү витаминдерди сиңирүүгө жардам берет. Май 
тамактын даамын жакшыртып, табитти ачат. Майды керектөө кишинин жашына, 
мүнөзүнө, улуттук өзгөчөлүгүнө жана климаттык шартка жараша болот. Тамакка 
түрдүү малдын, канаттуунун жана балык, сүт (көбүнчө ак жана сары май) майы, 
ошондой эле өсүмдүк (күн карама, зыгыр, жер жаңгак, зайтун жана башкалар) 
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майы кошулат. Майдын сапаттык составы белгилүү роль ойнойт. Өсүмдүк майын 
күнүнө 20—25 г тамакка кошуу керек. Тамак рационуна май сымал заттар — 
холестерин жана лецитин кирет. Малдын майында, жумурткада, икрада, мээде, 
боордо, бөйрөктө болуучу холестерин организмдин, анын ичинде нерв 
системасынын иштөөсүндө маанилүү роль ойнойт. Лецитин организмдин 
өсүшүнө жардам берет, нерв системасынын, боордун ишин жакшыртат, кан пайда 
болууну күчөтөт, организмдин ууланууга туруктуулугун арттырат. Майды жакшы 
сиңирип, атеросклероздун алдын алат. Лецитин гречка, буудай акшагында, 
буурчактарда, салатта көп болот. 
Минерал туздар бардык ткандардын составына кирет жана организмдин жашоо 
процессинде дайыма сарпталып турат. Адам минерал туздарды түрдүүчө 
керектейт. Организм жетиштүү тамактануудан эле минерал туздар менен камсыз 
боло алат. Алардын ичинен кайнатма тузду киши көп кабыл алат.. Тузсуз тамакты 
канчалык түрдүүлөп жесе да бат танат. Анын үстүнө кайнатма туз суюктукту 
канда жана ткандарда керектүү өлчөмдө кармап турат; ал заара бөлүп чыгарууга, 
нерв системасынын ишине, кан айланууга таасир тийгизет, карын безинде туз 
кислотасынын пайда болушуна катышат. Организмде бардыгы 300 гдай туз 
болот. Орто эсеп менен күнүнө 12 г туз желет, ал эми бир жылда адам 5,5 кгдай 
туз жейт. 
Сөөк скелети кишинин денесинин 1 5�   — 1 7�   бөлүгүн түзөт. Ал эми сөөктүн 2 3�  
бөлүгү минерал туздардан турат. Организмдеги кальцийдин 99%и сөөк тканында 
болот, ошентсе да калган кальций түрдүү зат алмашууга кагышып, чоң мааниге 
ээ. 
Кальций тузу бардык тамак-ашта болот, бирок бардыгы эле сиңе бербейт. 
Ошондуктан организмди кальций тузу менен камсыз кылуу үчүн аны сиңире 
турган азыктарды, башкача айтканда сүт, сүт кычкыл азыктарын, сыр, 
жумуртканын сарысын жеш керек. 
Фосфор да организм үчүн пайдалуу. Ал сөөк тканынын пайда болуусунда катышат 
жана нерв тканынын составына кирет. Фосфор жаңгакта, нанда, акшакта, этте, 
мээде, боордо, балыкта, жумурткада, сырда, сүттө көп болот. 
Магний тузу жүрөк-кан тамыр системасынын иштөөсүндө мааниге ээ. Айрыкча 
улгайган адамдар үчүн пайдалуу, анткени ал организмден ашыкча холестериндин 
чыгышына көмөктөшөт. Магний тузу кесек ундун нанында, гречка жана арпа 
акшагында, деңиз балыгында көп болот. 
Калий заара бөлүп чыгарууну күчөткөндүктөн жүрөк-кан тамыр системасынын 
иштешине жардам берет. Ал ашкабакта, кабакта, дарбызда, алмада, кургаган 
өрүктө, мейизде көп болгондуктан, жүрөк, гипертония ооруларынан жапа 
чеккендерге сунуш кылынат. 
Темир менен жезди организм көп талап кылбайт, суткасына граммдын миңден 
бир үлүшү керектелет. Бирок бул элементтер кан жаратууда маанилүү роль 
ойнойт. Организм йодду да аз талап кылат, бирок анын жетишпегендигинен 
калкан сымал без жабыркап, эндемия богогуна чалдыктырат. Бул оорунун алдын 
алуу максатында жер кыртышында жана сууда йод болбогон райондордо 
жашагандар үчүн кайнатма тузга йод кошулат. Йод тузу деңиз балыктарында 
(треска, камбала, деңиз окуну), деңиз капустасында, крабда көп болот. 
Суу организмде энергия берүүчү заттарга кирбейт, бирок суусуз жашоого мүмкүн 
эмес. Чоң киши суткасына орто эсеп менен 2,5 лдей суу талап кылат. Организмге 
тамак-аш менен келген жана жөн ичилген суунун өлчөмү климаттык шартка жана 
эмгектин түрүнө жараша өзгөрүлүп турат (к. Суусун режими). 
Витаминдер тамак-аш рационунун зарыл жана алмаштырылгыс бөлүгү болуп 
саналат. Алар организмдин нормалдуу жашоосун камсыз кылат; башка азык 

 
www.bizdin.kg

676



заттарды сиңирүү процессине катышат, организмдин тышкы ар кандай терс 
таасирлерге туруктуулугун арттырат, адамдын эмгекке жөндөмдүүлүгүн 
жогорулатат. Тамак-ашта витаминди сактоо үчүн аны туура даярдоо зарыл (к. 
Тамак-аш даярдоо). 
Тамак сиңирүү азыктын түрүнө жана түрдүүлөп тамактанууга жараша болот. 
Малдан алынган азыктар жакшы сиңет, алар организмди белок менен камсыз 
кылат. Түрдүүлөп тамактануу пайдалуу, бир түрлүү тамакты иче берүү адамды 
тажатат, жакшы сиңбейт. Эт, нан, акшакты жегенде андагы белоктордун орто эсеп 
менен 75%и сиңет, эгер ага жашылча кошуп жесе 85—90%ин сиңирүүгө болот. 
Тамакты жакшы, туура бышырып, майдалап жегенден да анын сиңимдүүлүгү 
артат. 4 маал, бир мезгилде тамактануу пайдалуу. Мында тамак сиңирүү 
органдарына көп күч келбейт. Дайыма бир мезгилде тамактануудан рефлекс 
пайда болуп, карын маңызы жетишерлик бөлүнүп чыгат. Төрт маал тамактанууну 
ар ким өз күн тартибине карата түзүп ала алат, бирок кечкисин уктардан 2—3 
саат мурда тамактануу керек. Тамак жакшы сиңүү үчүн анын температурасына да 
көңүл буруу зарыл, ысык тамак 50—60°тан ашпоого, муздак тамак 10°тан төмөн 
болбоого тийиш. 
Улгайган адамдардын тамактануусу. 60 жаштагы жана андан өткөн адамдардын 
зат алмашуусу солгундайт. Алар тамак сиңирүү органдарына, жүрөк-кан тамыр 
жана заара бөлүп чыгаруу системасына күч келтирбегендей тамактануусу, 
башкача айтканда ынак сорпо, өткүл татымал, майлуу, туздуу тамакты азайтуусу 
зарыл. Бул куракта сүт азыктары, жашылча-жемиш пайдалуу. 
Кош бойлуу аялдын тамактануусу. Кош бойлуу аялдар белокторду, майды, 
кальцийди, фосфорду көбүрөөк талап кылат. Иштеген ишине жана салмагына 
жараша ал суткасына 100дөн 120 гга чейин белок алууга тийиш. Бул үчүн сүт, 
быштак, сыр, балык, эт азыктарын көп жеш керек. Кош бойлуу аялдын тамагы 
витаминге бай болушу зарыл. Бул учурда ал темирге муктаж болот, ошол себептүү 
боор, жумуртканын сарысы, жашылча-жемишти көп жегени оң. Тузду аз 
пайдалануу керек; семирбес үчүн майды жана углеводду да өлчөмү менен жегени 
оң. 
Бала эмизген аял кош бойлуу кезине караганда тамакты көбүрөөк жешке туура 
келет. Сүттү көп ичүү, жумуртка, май, сыр, жашылча, жемиш жеш пайдалуу. Бирок 
семирбес үчүн өз салмагына көз салуу керек, аял төрөгөндөн 2 айдан кийин 
мурунку калыбына келүүгө тийиш. 
Баланын тамактануусу. Баланын тамагы анын жашына ылайык тандалышы 
керек. Ашыкча же жетишсиз тамактандыруу баланын денесинин жана акыл-
эсинин өсүшүнө терс таасир тийгизет. Баланын зат алмашуусу тез жүрүп, 
энергияны көп сарп кылуусунун (көп кыймылдоонун) натыйжасында анын 
организми белок менен калориялуу азыкты көп талап кылат. Ошондуктан балдар 
эт, балык, жумуртка, сүт азыктарын жетишерлик кабыл алуусу өтө маанилүү. Бала 
майды көбүнчө ак майдан жана сүт азыктарынан эле жетишерлик алат. Углевод 
балага өтө керек, ал энергия булагы болуп эсептелет. Углевод мөмө-жемиште көп, 
айрыкча сүттөгү лактоза углеводу балдар үчүн өтө маанилүү. Бирок углеводдун 
ашыкча болушунан организмде зат алмашуу бузулат, ооруга туруксуз болуп, 
семирип кетиши ыктымал. Витаминдүү жана минералдуу тамак-аш балага өтө 
керек. Баланы режим менен тамактандырууга көндүрүү маанилүү. Мектепке 
чейинки баланы күнүнө 5 маал, ал эми окуучулар 4 маал тамактанууга тийиш. 
Дарылоо-профилактикалык тамактануу. Айрым өндүрүштө иштеген адистерге 
организмди чыңдоо, тышкы чөйрөнүн терс таасирине чыдамкайлыгын арттыруу, 
зат алмашууну жана органдар менен системалардын ишин жакшыртуу 
максатында акысыз дарылоо-профилактикалык тамак берүү каралган. Буга 
ылайык атайын рациондор иштелип чыккан, тамак азыктарынын тизмеси 
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түзүлгөн жана өндүрүштүн зыяндуулугунун организмге таасирине жараша 
витамин препараттарын берүү нормасы бекитилген. Айрым өндүрүштө 
иштегендерге акысыз кошумча витамин берилет. Мисалы, организмге фтор, хлор, 
хром, циан бирикмелери жана жегич металлдын таасири бар өндүрүштөгүлөргө А 
витамини (2 мг); мышьяк, теллур, тетраэтил, коргошун, бромдуу углеводдор, 
күкүрттүү көмүртек (көмүртек сульфиди), тиофос, сымап, марганец таасир 
эткенде В витамин (4 мг) берилет. Өтө ысык жерде иштегендер, нан 
бышыруучуларга жана башкалар күнүнө А (2 мг), В, (3 мг), В2 (3 мг), С (150 мг), РР 
(20 мг) витаминдери берилет. Дарылоо-профилактикалык тамактар өнөр жай 
ишканаларынын ашканаларында же администрация менен макулдашылып, 
атайын мүнөз тамак ашканаларында даярдалып берилет.  
ТАМАКТАНУУ ГИГИЕНАСЫ — гигиенанын дени сак адамдын жетиштүү жана 
рационалдуу тамактануусун изилдөөчү бөлүмү. Оорулуулардын тамактануусун 
жана мүнөздөп тамактануу принциптерин диетология (к. Диета) изилдейт.  
Тамактануу гигиенасынын изилдөөлөрү адамдын эң жагымдуу тамактануу 
иретин, мүнөзүн иштеп чыгууга, тамак-ашта тигил же бул заттын 
жетишсиздигинен же тамак-аш менен оору чакыруучу микроорганизмдердин, 
уулардын, түрдүү химиялык заттардын организмге киришинен болуучу 
оорулардын алдын алууга багытталган. Дени сак адамдын тамактануусун 
изилдөөдө анын жашы, кесиби, тиричилик шарты, улуттук, климаттык-
географиялык өзгөчөлүктөрү жана башкалар эске алынат. Тамактануу 
гигиенасысы тамактануунун нормаларын, авитаминоз жана гиповитаминозду 
алдын алуу чараларын (к. Витамин жетишсиздиги) иштеп чыгат. Анын негизги 
маселелеринин бири түрдүү кесипте иштеген кишилердин энергияны сарптоосун 
жана алардын организми белокту, майды, углеводду, минералдык туздарды, 
витаминдерди талап кылуусун изилдөө болуп саналат. Тамактануу гигиенасысы 
коомдук тамак-аш ишканаларында, тамак-аш өнөр жайларында жана соода 
тармактарында азыктардын сапатын контролго алат; тамак-аштан уулануунун 
алдын алууга багытталган чараларды иштеп чыгат, жаңы пайда болгон тамак-
аштардын химиялык составын, биологиялык баалуулугун, калориялуулугун 
изилдейт.  
ТАМЕКИ ЧЕГҮҮ — өтө кеңири тараган зыяндуу адаттардын бири. Көбүнчө 
өспүрүмдөрдө чоңдорду тууроодон калыптанат. Тамеки чегүүнүн адатка айланып 
кетишине андагы негизги таасир этүүчү зат — никотиндин бир аз дүүлүктүрүүчү 
касиетке ээ болгондугу да түрткү берет. Мунун негизинде тамеки чегүүнүн 
сергитүүчү таасири бар, интеллектуалдуу активдүүлүктү стимулдаштырат деген 
ой пайда болот. Бирок мындай физиологиялык эмес стимулдоо акырында 
адамдын нерв системасын бошоңдотот. 

  
Тамеки никотини таасир берүүчү 
органдардын схемалык көрсөтүлүшү. 
Стимулдаштыруу натыйжасына жетүү үчүн ден соолукка зыяндуулугуна 
карабастан тамекини көп чегүүгө туура келет. Психикалык күчтү талап кылуучу 
кырдаалда тамеки чеккендер үзгүлтүксүз чегет, натыйжада көп учурда никотинге 
катуу ууланышы мүмкүн (башы ооруп, оозу кургайт, уйкусу бузулат жана 
башкалар). Тамекини узак убакыт чегүүдөн никотинге көнүп алат, абалы 
начарлап, тамеки чекпей калса же аз чексе кыйналат. Никотин жана тамекинин 
күйүү продуктулары ден соолукка өтө зыян болгондуктан тамеки чегүүдөн баш 
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тартуу зарыл. Тамеки чегүүнүн баштапкы стадиясында эле дем алуу жана жүрөк-
кан тамыр системасынын функциясынын бузулушуна, органдар жана ткандардын 
кычкылтек менен камсыз болуусунун начарлашына (тамекинин түтүнү артерия 
канын кычкылтек менен камсыз кылуучу гемоглобинге терс таасир этет) 
байланыштуу бузулуулар болот. Тамеки чеккендер инфекциялык ооруларга тез 
кабылып (мисалы, алар тамеки тартпагандарга караганда сасык тумоо менен 4 
эсе көп оорушат), жаратылыш жана өндүрүштүк жагымсыз факторлорго 
чыдамсыз келет. Тамеки чегүү жүрөк-кан тамыр системасынын, дем алуу жана 
тамак сиңирүү органдарынын ооруларынын, коркунучтуу шишиктин пайда болуу 
мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Айрыкча оорулуу адамдар үчүн тамеки чегүү 
коркунучтуу. Тамеки чекпегендерге караганда тамеки чеккендерде өлүм өпкө 
эмфиземасынан 25 эсе, өнөкөт бронхиттен 21 эсе, жүрөктүн ишемиялык 
оорусунан 3—5 эсе көп болот. Ичеги-карынында жара бар оорулуулардын абалын 
абдан начарлатат. Тамеки чегүүдөн баш тартуу — миокарддын инфарктын, 
облитерациялоочу эндартериитти жана башкалар айрым ооруларды дарылоонун 
бирден бир шарты. Кош бойлуу мезгилде тамеки чегүү түйүлдүктүн өсүшүнө 
тескери таасир тийгизет. Тамеки чегүү өзүнө гана эмес, аны менен бирге болуп, 
тамекинин түтүнү менен дем алгандар үчүн да зыяндуу. Айрыкча тамеки 
чегилген үйдө балдардын болушу коркунучтуу, ошондуктан жалпы бөлмөдө 
тамеки чекпөө керек, үйдү тез-тез желдетип туруу зарыл. 
Тамеки чегүү адамдардын ден соолугуна чоң зыян келтиргендиктен, көп өлкөдө 
тамеки чегүүгө каршы күрөшүү боюнча атайын чаралар (тамекини рекламалоого, 
коомдук жайларда чегүүгө жана башкалар тыюу салуу) көрүлүүдө. Ар бир эрки 
күчтүү адам тамеки чегүүнү таштай алат. Аны дароо таштоо керек, тамекини аз-
аздан чегип, акырындык менен таштоого аракет кылуу максатка жеткирбейт, 
мындай чектөөдөн чегүүгө кумарлануу күчөйт (дароо таштаганда 3—5 күн гана 
кыйналышы мүмкүн). Тамекини таштоону жеңилдетүүчү медикаменттик 
каражаттар да бар. Аны пайдаланууну врач менен кеңешүү зарыл. Көп учурда 
Тамеки чегүүнү таштаганда аппетит жакшырып, адам семирип кетиши мүмкүн. 
Бирок, демейде ал тез эле кайра калыбына келет. Тамекини таштагандан кийин 
толуп кетпөө үчүн сүт-өсүмдүк диетасына жана акырындык менен күч эмгегине 
өтүү керек. 
ТАМПОН — көңдөй же жараатка кан агууну токтотуу же андан бөлүнгөн 
заттарды сордуруу үчүн коюлуучу стерилденген даки тилкеси.  
ТАҢУУ — денеге коюлган таңгакты бекемдөөчү каражаттар жана ыкмалар. Ал 
бекемдөө, кысуу (кан агууну токтотуу үчүн), дененин кандайдыр бир бөлүгүн 
кыймылдатпоо үчүн колдонулат. 
Бекемдөөчү таңуу турмуш-тиричиликте көп колдонулат. Туура таңуу үчүн 
бинттөөнүн эрежелерин билүү зарыл. Таңгак стерилденген материалдан таза 
жуулган кол менен коюлат; жарааттын айланасын спирт, йод же арак, атыр менен 
сүртүү зарыл. Таңуу үчүн көбүнчө стерилденип кагазга оролгон бинт колдонулат; 
эгер ал болбосо таза жана үтүктөлгөн кездеме же мурда пайдаланылган жана 
жууп үтүктөлгөн бинтти пайдаланса болот. Туура коюлган таңуу жараатты 
инфекциядан сактайт, андан чыккан кан, ириңди сиңирип алат, азыраак аккан 
канды токтотот, кыймылды убактылуу азайтып, ооруну басаңдатат жана 
башкалар. 
Таңгак жабыркаган жерди (мисалы, жараатты) толук жаап, бейтаптын тынчын 
алып өйкөп жоорутпай, өтө катуу таңылып кандын жүрүшүн кыйындатпагыдай 
жана оорутпагыдай болушу керек. Дененин таңылчу бөлүгү жылаңачталып, 
таңууга ыңгайлуу болууга тийиш, мисалы, бутту таңуу үчүн тизени бүкпөй, түз 
коёт; кол чыканагынан бүгүлүп, ийин артка тартыла, колдун манжалары бир аз 
бүгүнкү таңылат. Денени ичкерээк жагынан баштап (мисалы, кол менен бутту 
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ылдыйтан өйдө карай) таңат. Сол кол менен таңылчу жерди сүйөп, оң кол менен 
бинтти жараатка солдон оңго (саат жебесинин жүрүшү боюнча) оройт. Алдыңкы 
жана кийинки оролгон бинт бири-бирин басып, андан аркылары мурункулардын 
жарым - жартылайын жаап, бекитет. Бинттеп бүткөн соң, анын учун эки ача 
кайрып же кесип байлап, же төөнөп (жарааттын үстүнө келтирбей) коёт. 
Чапталуучу таңуу операциядан кийинки жараатка, чыйканга жана башкалар 
колдонулат. Кебез-дакиден жасалган кичине жаздыкчаны жараатка коюп, 
үстүнөн даки менен жаап, четтерин денеге тийгизип, атайын желим менен чаптап 
коёт. Мындай таңуу денеге, бетке, моюнга коюуга ыңгайлуу. Кээде жабышкак 
пластырь менен да чапталат. 
Контурдук таңуу адатта күйүктө пайдаланылат. Алар фабрикаларда кебез-
дакиден атайын даярдалат. Анын жардамы менен дененин көп бөлүгүн дароо 
камтууга (соот, корсет, трусы жана башкалар түрүндө) болот. Контурдук таңуу 
оорутпайт, тез таңылат жана алмаштырып турууга ыңгайлуу. 
Тор кийгизип таңуу бинттөөгө караганда ыктуу, ошондуктан алар денеге (башта, 
муундарда, бут кетменинде жана башкалар) узакка жана бекем кармалат. Бул 
таңууну айрыкча манжаларга жасаган ыңгайлуу. 
Жоолук менен таңууга атайын үч бурч жоолук сыяктуу таңгак материал, ал жок 
болсо башка чүпүрөк же кадимки эле жоолукту колдонсо болот. Ал кол 
жабыркаганда колду моюнга асуу үчүн, бут кетменин, кол чеңгелин таңууда 
колдонулат. 
Үй шартында таңууну алмаштыруу жараатка инфекциянын түшүшүнө шарт 
түзүп, оорутат, канашы мүмкүн. Ошондуктан аны үйдөн алмаштырбоого аракет 
кылып, жылып кетсе үстүнөн жаңы таңгак менен байлап коюу керек. Таңуу 
дайыма таза болушу зарыл, иштегенде үстүнөн манжа кап, кол кап кийип алуу оң. 
Кысуучу (кан токтотуучу) жана кыймылдатпоочу таңуу жөнүндө к. Кан агуу, 
Иммобилизация макалаларын. 
ТАҢГЫЧ МАТЕРИАЛДАР — түрдүү жарааттарды таңуу үчүн колдонулуучу 
материалдар. Операция жасоодо, жараатты кайталап булгануудан сактоо, 
кургатуу, андан аккан канды токтотуу жана ириңден арылтуу үчүн таңылат. 
Таңгыч материалдар катарында атайын даярдалган (агартылган, 
майсыздандырылган), тез кургай турган, жумшак, нымды тез тартып алуучу 
кебез, даки жана башкалар колдонулат. Даки суюктукту (кан, ириң жана 
башкалар) жакшы сиңирет. Андан тампон, салфетка, бинт, шарча жасалат.  
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Бинттеп таңуунун түрлөрү: 1 — 2— колду айланта таңуу; 3— билекти спираль түрүндө таңуу; 4— кол 
манжаларын таңуу ыкмасы; 5— ийинди кайчылаш таңуу; 6— курсактын төмөн жагын жана чурайды 
кайчылаш таңуу; 7— бут кетменин кайчылаш таңуу; 8— кол манжаларын бинттеп таңуу; 9— колду 
кыймылдатпоочу Дезо таңуусу; 10— алаканды кайчылаш таңуу; 11— чыканакты кайчылаш таңуу. 

 
Баш, колду бинт жана жоолук менен таңуунун түрлөрү: 1—3— башты таңуунун (Гиппократ шапкасы) 
ыкмалары; 4— астыңкы жаакты таңуу; 5— бир көздү таңуу; 6— кулакты таңуу; 7—8— ээкти жана 
мурунду кайчылаш таңуу; 9— колду жоолук менен моюнга асуу; 10 —11— кол чеңгелин жоолук 
менен таңуу ыкмалары. 
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Жарааттын үстүнө стерилденген (к. Асептика, антисептика) таңгак коюлат. Даки 
салфетка жана ным тарткыч кебезден турган таңгак жарадагы ириң, канды 
жакшы сорот жана кайта булгануудан сактайт. Ным тартпаган кебезди ысытуучу 
компресске жана шакшактын, гипстин астына коюу үчүн пайдаланса болот. 
ТАРАКАНДАР — курт-кумурскалар түркүмү. Көбүнчө түнкүсүн активдүү; 
негизинен органикалык калдыктар, тамак-аш азыктары, организмден бөлүнгөн 
заттар (какырык, заң жана башкалар) менен тамактанат. Алар жугуштуу 
ооруларды (ич келте, дизентерия, туберкулёз жана башкалар) таратышы мүмкүн. 
Таракандардын денеси сүйрү, башында чоң көзү, муунактуу кыл сымал сезгич 
узун муруту жана кемирүүчү оозу бар. Канаты тынч абалда денесин жаап турат. 
Буттары жүгүргөнгө ылайыкталган. Жумурткасын ургаачысы капсулада личинка 
пайда болгончо алып жүрөт. Сары таракандардын личинкалары 6 айда, кара 
таракандардыкы бир жылда өөрчүйт. Айрымдары Орто Азияда кезигет. Кара жана 
сары таракандар турак жайда жашап тамак-ашты, кийим-кечекти, китепти жеп 
зыян келтирет. 
Таракандарды алдын алып жок кылуу максатында дуст жана башкалар 
инсектицидди алардын чогулган жерине себүү, тамак-ашты сактоонун санитария-
гигиеналык эрежелерин туура сактоо, калган тамактын калдыктарын ачык 
калтырбай төгүп жок кылуу керек. Мындан сырткары ууланган нан жана 
башкалар азыкты колдонсо болот. Ал үчүн 5%түү бор кислотасынын же 2%түү 
хлорофостун суудагы эритмесине нанды же коюу боткону аралаштырып чылап 
таракандар бар жерге коюлат. Ошондой эле тальк менен фтордуу натрийдин 
аралашмасын пайдаланса болот. 
ТАРАМЫШ — туура ала же скелет булчуңдарынын бир бөлүгү. Тарамыш 
көпчүлүк булчуңдардын эки учунда, айрым булчуңдардын (мисалы, ич 
булчуңдарынын) ортосунда жайгашып, аны бөлүктөргө бөлүп турат. Тарамыш 
аркылуу булчуңдар териге, сөөктөргө, булчуң тосмолоруна бекип, жыйрылганда 
өзүлөрү менен бирге аны кыймылга келтирет. 
Тарамыш бекем туташтырма ткандардан туруп, жылтырак, агыш түстө болот. 
Мындай болушунун себеби кан тамырлар булчуңдарга караганда тарамышта өтө 
аз болот. Ошондуктан кокусунан үзүлүп же кесилип кеткен тарамыштан кан 
акпайт. Демек, кырсыктан кийин анын айыгып өз калыбына келиши көп 
убакытты талап кылат. Тарамыш катуу келип чоюлбайт. Тарамыштын сөөк менен 
чиркелишкен жерлери назик кабыкча менен капталып турат. Бул кабыктан 
майланышкан суюктук муун көңдөйүнө бөлүнүп чыгып, эки чиркелешкен сөөктүн 
бири-бири менен сүрүлүшүн азайтып, тарамышты сөөк үстүндө жылмышчаак 
касиетке ээ кылат. 
Тарамыш сезгенгенде же кокусунан кесилип калса, тезинен врачка кайрылуу 
зарыл. Врач өз ордуна кыймылдатпай бекем таңып коёт же керек болсо 
хирургиялык операция жасайт. Кийин бүтүп, айыкканда ар кандай 
физкультуралык көнүгүүлөрдү жасатат. Тарамыш үзүлүп кеткенде демейде 
операция жолу менен дарылайт. Спортсмендерде тарамыштын чоюлушун алдын 
алууда булчуңдарга азаздан күч келтирип, бара-бара машыгуу керек. Бул учурда 
андагы кан айлануу жакшырып жана анын чоюлгучтугу артат. Т-тын функциясын 
бузуучу сезгенүү процесстерине тендованит, бурсит кирет. Бул ооруларды өз 
убагында врачка көрсөтпөй же аягына чейин дарылабай койгондо контрактура 
келип чыгышы мүмкүн. 
ТАТЫМАЛ — өсүмдүктөрдөн алынып, тамак-ашка аз өлчөмдө кошулуучу кескин 
жыты жана даамы бар заттар: калемпир, жалган кычы (горчица), лавр 
жалбырагы, корица, чеге гүл, зире, анис жана башкалар Алар кеңири 
пайдаланылат. Татымал жашылчаларга сарымсак, пияз, хрен, ашкөк жана 
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башкалар кирет. Калемпирдин кызыл, кара, тоголок жана талкаланган түрлөрү 
тамакка кошулат. 
Татымал жашылчалардын составында эфир майы, аларга өзгөчө жагымдуу жыт 
жана даам берүүчү заттар, ошондой эле аскорбин кислотасы, каротин, фоли 
кислотасы, пиридоксин сыяктуу витаминдер болот. 
Андан тышкары татымал жашылчалар бактерициддик касиетке ээ болгондуктан, 
дарылыкка да колдонулат. Татымалдарды ашыкча пайдалануу жарабайт, 
дүүлүктүргүч таасири айрым ооруларга жакпайт.  
ТАХИКАРДИЯ, к. Жүрок-кан тамыр системасы. 
ТАШТАНДЫЛАРДЫ ЗЫЯНСЫЗДАНДЫРУУ топурак, суу, абаны булгануудан 
алдын алуу максатында жүргүзүлөт. Анда оору пайда кылуучу микроорганизмдер, 
гельминттердин жумурткалары жок кылынат, туруксуз органикалык заттар 
туруктуу бирикмелерге — баалуу жер семирткичтерге айландырылат. Катуу 
таштандылар көп учурда биотермиялык жол менен зыянсыздандырылат. Мында 
органикалык заттарды микроорганизмдердин таасири менен ажыратуу, 
таштандыларды парниктерге, жылытмаларга төшөө жана атайын таштандылар 
чогултулган жерди зыянсыздандыруу жүргүзүлөт. Парниктерде 
(таштандылардын арасында) биохимиялык процесстер жүрүп, анда температура 
жогорулап, жылуулук бөлүнүп чыгат, ал жашылчаларды өстүрүүгө жардам берет, 
ал эми пайда болгон чиринди жер семирткич катары пайдаланылат. 
Таштандылар көп чогултулган жерлер топурак (калыңдыгы 25 — 50 см) же башка 
чирибес материалдар менен жабылат. 
Катуу таштандыларды толугу менен тез зыянсыздандыруу үчүн көбүнчө өрттөйт. 
Таштандыларды ачык таштабай, терең көөмп салуу керек, анткени таштандылар 
менен булганган жердин катмарынан калк арасына патогендүү 
микроорганизмдер, гельминттердин жумурткасы, личинкасы жугуп калышы 
мүмкүн. 
ТЕНДОВАГИНИТ — тарамыш кынынын (тарамышты курчап туруучу 
туташтырма ткандуу кабык) сезгениши. Тендовагинит көбүнчө чеңгел жана кырк 
муунда, чанда тизеде жана чыканакта болот. Тендовагинит жараатта, 
тарамыштын тегерегиндеги ткандын ириңдүү ооруларында, тарамыш кынына 
ириңдетүүчү микроб киргенде болот. Кээде инфекциясыз эле кесипке 
байланыштуу тарамышка такай катуу күч келгенде (скрипкачынын, машинка 
баскандардын чеңгелинин жана манжаларынын тендовагинити) же туура эмес 
олдоксон кыймылдаганда (мисалы, мурда кир жуубаган киши кир жууп, 
сыкканда) болушу мүмкүн. Катуу кармаган ириңдүү тендовагинит менен көбүнчө 
кол манжалары жабыркайт. Бул тарамыш көбүргөнү деп аталат. Бул учурда ириң 
алакан жана билек тарамыштарына тез тарап, өтө оор кабылдап кетсе — 
сепсиске, жеңил өткөндө манжанын тырык контрактурасына алып келет. 
Ириңдүү тендовагинитте тарамыштын тушу катуу ооруйт, бир аз 
кыймылдатканда эле оору күчөйт, чыйрыгат. Күч келүүдөн болгон 
тендовагинитте анча оорубай, кыймылдаганда гана ооруйт, кырсылдайт, 
оорулуунун жалпы абалы начарлайт. Туура эмес дарылоодон өнөкөт формасына 
өтөт да, кыймыл бузулат. 
Дарылоону врач жүргүзөт. Ага канчалык эрте кайрылса дарылоо ошончолук 
натыйжалуу болот. Ириңдүү тендовагинитте хирургиялык операция жасалат. 
Инфекциялуу тендовагинитти алдын алуу үчүн колду ар кандай тытылуу, 
сыйрылуудан сактоо, өздүк гигиенаны туура кармоо керек. Кесипке байланыштуу 
болгон тендовагинитти алдын алууда жумуштан кийин колго жылуу ванна жана 
массаж жасоонун мааниси чоң.  
ТЕНИИДОЗДОР — тасма курттар пайда кылуучу гельминтоздор. Адамда 
тениаринхоз (уй тасма курту пайда кылуучу) жана тениоз (чочко тасма курту 
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пайда кылуучу) кездешет. Уй тасма куртунун узундугу 4 —10 м, чочко тасма курту 
2—3 мге жетет. Митенин денеси муунактанган, башында 4 соргучу бар. Соргучу 
менен ичке ичегиге жабышып мителик кылат. Өсүп жетилген, жумурткага толгон 
муунактар денеден сыртка бөлүнөт. Жерге түшкөн жумуртка чөп, жем менен 
аралык ээсинин (уй, чочко) организимине кирет. Жумуртка аралык ээсинде чел 
кабыгынан бошонуп, кан менен булчуңдарга өтүп, личинкага (финна) айланат. 
Адам эт азыктарын чала бышырып жегенде эт менен кирген финна ичегиде андан 
ары өсүп чоңоёт. Чоңойгон гельминт адамдын организминде бир нече жыл 
жашайт. Алар ичегинин нерв түйүндөрүн дүүлүктүрүп, тамак затты соруп 
мителик кылат. Оорулуунун тамакка табити тартпай, кускусу келет, алы кетип, 
башы ооруйт. Гельминт муунактарынын сыртка бөлүнүүсү оорунун негизги 
белгиси болот. Адатта оорулуу сакайып кетет. Бирок убагында дарылабаса оору 
көпкө созулат. Чочко тасма курту жетилген учурда гана эмес, личинка кезинде да 
адамдын денесинде мителик кылып, цистицеркоз оорусун пайда кылат. Мите 
көбүнчө мээни, көздү, ошондой эле булчуң жана башкалар орган жана ткандарды 
жабыркатат. 
Тениидоздорду дарылоо ооруканада жүргүзүлөт. Оорунун булагы киши гана 
болгондуктан, аны алдын алуу максатында оорулууларды таап, убагында 
дарылоо керек. Оорулуу киши бөлүп чыгарган гельминт муунагы менен 
булганган суу, чөп жана башкалар азыкты жегенде малга жуккандыктан, аны 
алдын алууда жер сууну, чөп-чарды заң менен булгануудан коргоо, малды багуу 
жана союуда санитария-ветеринариялык эрежелерди сактоо зор мааниге ээ. 
Мындан сырткары өздүк гигиенага көңүл буруу, эт азыктарын жакшы бышырып 
пайдалануу талапка ылайык. 
ТЕННИС — спорт оюну. Бул оюн топту ракетка менен атайын тартылган тордон 
ашыра уруп жана тосуп ойнолот. Азыркы мезгилде бул спорттун эки түрү 
белгилүү: чоң теннис жана стол үстүндөгү теннис. Чоң теннис оюну атайын 
кортто, ал эми стол үстүндөгү теннисте кичинекей шарик тобу колдонулуп, 
ракетканын жардамы менен атайын столдо ойнолот. 
Теннис ар кандай кыймылдарга бай келип, тез кыймыл-аракетти, көрөгөчтүктү, 
чыдамкайлыкты, тактыкты өөрчүтөт. Теннис ойногондор ракетка менен топту 
урууда көбүнчө бир колу иштегендиктен, спортсмендин кол булчуңдарынын 
бирдей эмес өсүүсү байкалат. Дененин ар тараптан өнүгүүсү үчүн теннис менен 
машыккандар жалпы дене көнүгүүлөрү жана спорттун башка түрлөрү (жеңил 
атлетика, кышкы жана жайкы спорттун түрлөрү) боюнча да машыгуулары керек. 
Теннис ойноого балдарды 7—9 жашынан үйрөтсө болот. Теннис оюну адамды өтө 
чарчатпастан, көңүлдү көтөрүп, активдүү эс алуунун каражаты болот. Айрыкча 
стол үстүндөгү теннистин оңой жабдылышы, оюндун тез өздөштүрүлүшү бардык 
жаштагы адамдардын ойноосуна мүмкүндүк берет. 
ТЕРАПЕВТ— ички органдардын ооруларын табуу (диагноз коюу), дарылоо жана 
алдын алуу боюнча даярдалган адис-врач.  
ТЕРАПИЯ — 1) медицинанын ички органдардын ооруларынын себептерин, 
өөрчүү механизмин, диагноз коюусун, дарылоо жана алдын алуу жолдорун 
изилдөөчү негизги клиникалык бөлүгү; байыркы жана врачтык негизги 
адистиктердин бири. Терапиянын өөрчүшүндө 19-кылымда патологиялык 
анатомия, физиология, бактериология жана башка илимдердин 
жетишкендиктери түрткү берген. 20-кылымда андан өз алдынча тармактар 
(гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, кардиология жана башкалар) 
бөлүнүп чыкты.  
2) Ооруну консервативдик дарылоо методдору. Ага химия терапиясы, гормон 
менен дарылоо, кан сары суусу жана вакцина менен дарылоо, нур менен дарылоо, 
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климаттык шарт, кыймыл, массаж, минералдык суулар жана баткак менен 
дарылоо, электр менен дарылоо жана башкалар кирет. 
ТЕРДӨӨ— организмди өтө ысып кетүүдөн сактоочу физиологиялык 
механизмдин бири. Терди тери алдындагы май клетчаткасында жайгашкан тер 
бездери бөлүп чыгарат. Тердөө организмдин жашоо тиричилигинде мааниси чоң. 
Тердин составы 98—99% суу, калганы калий жана натрий хлориди, мочевина 
жана башка татаал органикалык заттан турат. Тердин составы жана өлчөмү ар 
бир кишиде ар башка болгондуктан, тердин жыты ар кишиники ар башка. Андан 
тышкары тер менен зат алмашуу процессинде пайда болгон ажыроо продуктусу 
бөлүнөт. Ысыкта кара жумуш иштегенде жылуулукту жөнгө салууда анын 
мааниси чоң. Тердөө дене температурасынан айлана-чөйрөнүкү жогору болгон 
учурда организмди өтө ысып кетүүдөн сактайт. Ыңгайлуу шартта тынч абалда 
билинбей тери аркылуу суюктук бууланып турат (организм суткасына тердөө 
менен 500 мл суу жоготот). Чөйрөнүн температурасы жогорулаган сайын тердөө 
күчөйт, мисалы, чөйрөнүн температурасы 50°тан ашканда 1 саатта 2 лдей тер 
бөлүнүшү мүмкүн. Жогору температурада организмде суунун запасы 
толукталбаса деле тер менен суу бөлүнө берип, организм суусузданышы мүмкүн. 
Бул көпчүлүк физиологиялык функциялардын (дем алуу, кан айлануу жана 
башкалар) бузулушуна алып келет. Такай ысыкта жүргөндөр жана ага көнүп 
калгандар азыраак тердейт. Тердөө ысык жана өткүр тамакты, сууну көп ичкенде, 
кара жумуш иштегенде, ысытмада, толкундаганда жана башкалар учурда күчөйт. 
Кээде киши такай тердеп, тынчы кетет. Бул учурда врачка кайрылып, кеңеш алуу 
керек. Себепсиз тердөө кээ бир оорунун белгиси болушу мүмкүн, к. Терчилдик. 
ТЕРИ денени сыртынан каптап, организмди тышкы таасирлерден сактайт. Анын 
калыңдыгы 0,2—4 мм. Тери татаал түзүлүштөгү бир нече катмардан турат. Анда 
көптөгөн нерв учтары, кан тамырлар, май жана тер бөлүп чыгаруучу бездер 
жайгашкан. Тери каптоочу (эпидермис) жана туташтырма ткандан (дерма, 
гиподерма) турат. Алар бири-биринен морфологиялык, физиологиялык жактан 
айырмаланат.  Эпидермис — теринин эң сырткы катмары. 

  
Тери: 1—эпидермис; 2—тери; 3—май 
бездери; 4— тери алдындагы май 
клетчаткасы; 5— тер бездери; 6— 
вена кан тамырлары; 7— артерия 
кан тамырлары; 8— түк (чач). 
Ал эң терең түйүлдүк (базалдуу)  катмары, андан кийин түкчөлүү, быдырлуу, 
жылмакай, мүйүз катмардан турат. Түйүлдүк катмары эң терең, дерманын 
тегерегинде жайгашкан цилиндр түрүндөгү клеткалардан турат. Бул катмар 
көбөйүүгө жөндөмдүү, ошондуктан «түйүлдүк» катмар деп аталат. Түкчөлүү 
катмар түйүлдүк катмардын үстүндө жайгашкан. Ал 5—15 катар клеткадан турат, 
алар бири-бирине көпүрөчөлөр менен биригет. Алардын ортосунда эпидермисти 
азыктандыруучу клетка аралык суюктук болот. Бүртүктүү катмар белок заты бар 
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клеткалардан турат. Ал белок заттан теринин мүйүздүү заты пайда болот. 
Жылмакай катмар бүртүктүү катмар менен мүйүз катмардын ортосунда 
жайгашкан. Мүйүз катмары түрдүү таасирлерге туруктуу жана анын үстүңкү 
кабыгы дайыма түлөп турат. Кээ бир ооруларда теринин мүйүздөнүүсү бузулуп, 
түлөбөй калат. Дерма (кадимки тери) талчалуу тыгыз туташтырма ткань жана 
негизги заттан, ошондой эле ийилчээк жана коллаген талчаларынан туруп, алар 
бири-бири менен тор сымал биригет. Дермада кан тамырлар, тер жана май 
чыгаруучу бездер, нерв учтары, чач жана тырмактын түбү жайгашкан. Теринин 
үстүңкү бетинде үч бурч жана ромб түрүндө майда бырыш-сүрөттөр болот. 
Чоңойтуучу айнек менен караганда май бездеринин майда тешикчелери көрүнөт. 
Теринин майда бырышы ар кимде ар башка болуп, сот-медицинада керек. 
Тер бездери дененин эрин жана башкалар бөлүктөрүнөн башка бардык жеринде 
жайгашкан. Алакан, таман жана маңдайда айрыкча көп. Тер бездери бөлүп 
чыгарган тер 98—99% суу, калганы зат алмашуу процессинде пайда болгон 
мочевина, сийдик кислотасы, натрий жана калий хлориддери жана башкалар 
химиялык заттан турат. Тердөө процесси дене температурасын бир калыпта 
кармап турууда мааниси чоң (к. Жылуулукту жөнгө салуу). Ар кандай себептердин 
натыйжасында тердөө бузулуп, тер өтө көп (к. Терчилдик) же аз бөлүнүп, же такыр 
тер чыкпай (тер бездери тубаса жок болсо) калышы мүмкүн. 
Май бездери бет, көкүрөк жана далы терисинде өзгөчө көп. Ал холестерин, эфир 
май кислотасынан, белок продуктулары жана гормондон турган май бөлүп 
чыгарат. Бул май терини майлап жумшартып, чоюлгучтугун сактайт, сууну аз 
буулантып, кургатпайт. Май бези, ошондой эле чач түбүн нымдап чачтын 
нормалдуу өсүшүн камсыз кылат. Тер жана май бездеринин иши сырткы айлана-
чөйрөнүн таасирине түздөн-түз көз каранды жана адамдын жашына, ден 
соолугуна, эндокрин системасына байланыштуу өзгөрүп турат. Тери майынын 
составында микробдордун өсүшүн басаңдатып туруучу заттар болот. Кээде май 
көп бөлүнүп, жегичтүү чөйрө пайда болуп, ириңдетүүчү микробдун көбөйүшүнө 
шарт түзүлөт. Терини туура эмес, кир кармаганда безетки, теринин ириңдүү 
жаралары пайда болушу мүмкүн. Териде жайгашкан кан жана лимфа тамырлары 
аны азыктандырат. Анын ар кандай катмарындагы нерв учтары ооруну, суукту, 
жылуулукту жана химиялык дүүлүктүрүүнү, ошондой эле басымды сезет. Тери 
алдындагы май клетчатка борпоң туташтырма ткандан турат. Дененин ар кандай 
бөлүгүндө клетчатканын калындыгы бирдей эмес: мисалы, көз жапкагында 
такыр болбойт, жаак, курсакта, сооруда өтө калың болот. Май клеткасынын 
тканында көптөгөн кан тамырлар жана нервдер жайгашкан. 
Теринин түсү меланин пигментине, кан тамырлардын кан менен толушуна, 
эпидермистин калыңдыгына жараша болот. Тери чөйрөнүн жагымсыз таасиринен 
(механикалык, химиялык, температуралык жана биологиялык) сактап турат. 
Мүйүз катмарынын тыгыздыгы, бетинин майлуулугу, дерманын туташтырма 
тканынын талчалары, май клетчаткалар организмди механикалык травмадан 
сактап турат. 
Тери суу, туз, углевод, белок, май, витамин алмашууга жана кычкылтекти 
сиңирип, көмүр кычкыл газды бөлүп чыгарып, газ алмашууга катышат. Тери 
кишинин тиричилик процессинде бир катар өзгөрүүлөргө учурайт. Баланын 
териси жука, назик келет. Эпидермиси чоң кишиникинен 2—3 эсе жука, мүйүз 
катмары өтө начар өөрчүгөн. Ал эми май клетчаткасы чоң кишиникинен бир нече 
эсе калың. Балдардын терисинде кан тамырлар көп, кан тамыр капталынын 
өткөргүчтүгү жогору. Алардын жылуулукту жөнгө салуусу жана тер бөлүп 
чыгаруусу өөрчүп жетилбеген, бала бат ысып, тердейт. Ошондуктан баланы таза 
эмес бакканда ысык чыгуу, бышаруу, теринин ириңдүү жаралары пайда болушу 
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мүмкүн. Бала 6—8 жашка келгенде терисинин түзүлүшү жана функциясы чоң 
кишиникине жакындайт. 
Организм картайганда кан менен камсыз болуусу начарлап, теринин өңү өчө 
баштайт, май жана тер бездеринин функциясы басаңдайт. Теринин оорулары 
жөнүндө, к. Тери оорулары, Терини күтүү макалаларын. 
ТЕРИНИ КҮТҮҮ. Тери нормалдуу иштеши үчүн аны дайыма таза күтүү зарыл. Иш 
процессинде терини булгоочу түрдүү заттардан, чаң, микроб, тери майларынан, 
терден арылтуу үчүн жуунуу керек. Терини жумасына 1 — 2 жолу самындап, 
жылуу суу (36 — 38°) менен жуунуу сунуш кылынат. Кир самын менен жуунууга 
болбойт, анткени ал терини кургатат. Организмди чыңдоо максатында жумасына 
2 жолу мелүүн ванна же душ (34—35°) алса болот. Эртең мененки көнүгүүлөрдөн 
кийин сүлгүнү муздак суу менен нымдап туруп, денени сүртүү, жайында мелүүн 
душ алуу жакшы. Моюн, колтук, эмчектин астын күнүнө жуу зарыл. Өндүрүштө 
иштегендер жумуштан кийин майлуу самындар («Ланолиновое», 
«Спермацетовое», «Детское» жана башкалар) менен жылуу душка жуунган оң. 
Толук адамдарга эти бышарып кетпес үчүн тери бырыштарын кайнатылган 
өсүмдүк майы менен майлап, упа сыйпаса болот. 
Бет терисин күтүү. Беттин териси нормалдуу болсо бетти суу менен күндө жууп, 
жумасына 2 — 3 жолу «Детское», «Красный мак» самындарын колдонуу сунуш 
кылынат. Бөлмө температурасындагы суу териге жагымдуу таасир тийгизет. 
Муздак суу менен такай жуунуудан тери кургап, бырышып, былбырап кетет, ысык 
суу менен жуунганда ал жакшы тазалайт, бирок дайыма жуунуудан кан тамырлар 
кеңейип, тери начарлап бошоңдойт. Муздак жана жылуу сууну алмак-салмак 
куюнуу менен жуунуу беттин кан айлануусун жакшыртат, теринин 
азыктанышына шарт түзөт. Кечинде бетти «Лилия» лосьону, «Розовая» суусу 
менен сүртүү керек. Эгерде беттин териси майлуу болсо, жуунардан 10 мин. мурун 
бетке айран, кефир сыйпап, анан муздак жана жылуу суу менен алмак-салмак 
жуунуу талапка ылайык. Безетки чыкпас үчүн алдын ала күнүнө 1 — 2 жолу 
«Утро», «Старт», «Финиш», «Идеал», «Ромашка», «Огуречный» лосьондору менен 
сүртүү сунуш кылынат. Бет терисинин майлуулугун азайтуу жана кан айлануусун 
жакшыртуу үчүн чай кашык туздун 1/4 бөлүгүн самын көбүгүнө кошуп, бетке 
сүйкөп, 2 — 3 мин. өткөндөн кийин жылуу, андан кийин муздак суу менен жууп, 
сүлгү менен кургата аарчынып, анан «Лимонный», «Ленинградский», «Белая 
ночь», «Снежинка», «Кристалл», «Идеал», «Любимый» жана башкалар бет май 
ларын сыйпоо керек. Мезгили менен беттеги безеткини кетирип, косметикалык 
кабинеттерде дарылоо маскаларын, врач-косметологдун кеңеши боюнча беттин 
майын кетирүүчү жана дезинфекциялоочу эритмелер: 1%түү салицил, камфора 
же нашатырь спирти, резорциндин 2%түү эритмеси, теңге гүл ачытмасы жана 
башкалар (жарым стакан сууга 1 аш кашык) менен сүртүү сунуш кылынат. 
Беттин териси кургак болсо «Детское», «Спермацетовое», «Косметическое», 
«Ланолиновое» самындарын жумасына бир жолу колдонуп, жылуу суу менен 
жуунуу керек. Тери өтө кургак болсо, жуунардан 20—30 мин. мурун бетти суюк 
бет май менен калың майлап же «Утро», «Бархатный», «Миндальное молоко» 
менен сүртүнүү жетиштүү. Мындан башка да жуунарда жумуртка сарысын чалып, 
ага өсүмдүк майын, кайнак сууну теңдеп кошуп, аралаштырып бетке сүйкөп, 5—
10 мин. өткөндө адегенде самын менен жылуу, анан муздак суу менен жуунуу 
керек. Кечинде бетти «Рассвет», «Бархатный», «Утро» бет майлары, «Лилия» же 
«Роповая» суусу менен тазалап, теринин бырыш түшө турган жерлерине 
азыктандыруучу («Атласный», «Янтарь», «Восторг» жана башкалар) бет майларды 
сүйкөп, 30—40 мин. өткөндө бет майдын калдыгын кагаз салфетка менен аарчып 
салат. Айына 1 жолу косметикалык кабинетте массаж жасатып, азыктандыруучу 
маска жасаткан пайдалуу. Айрым маскаларды үйдө жумасына 2 — 3 жолу жасаса 
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болот. Ага жаңы бышкан жемиштерди (алма, жүзүм, лимон, дан куурай, кулпунай 
жана башкалар), жашылчаларды (бадыраң, капуста, помидор жана башкалар) 
пайдаланса болот. Алардын кабыгын аарчып, майдалап, ага бир аз ун кошуп 
аралаштырат. Анан 10—15 мин. бетке жаап коёт. Маска жабарда жана андан 
кийин бетти жууп, майлуу бет май сыйпоо керек. Жайында бетке күн нурунан 
коргоочу «Луч», «Щит» жана башкалар бет майларды сыйпоо сунуш кылынат. 
Бетти жакшы сактоо жана бырыш түшпөө үчүн тери күтүүдөн башка да туура 
тамактануу (түрдүү витаминдүү тамак), эмгек жана эс алуу режимин (жетиштүү 
уктоо, дайыма абада сейилдөө) сактоо, физкультура жана спорт менен машыгуу 
талапка ылайык. 
Моюн терисин күтүү. Моюнду күндө самындап жууп, бырышып, кургабас үчүн 
майлуу бет май сүйкөп, анан сүлгүнү суулап алып, алмак-салмак ысык жана 
муздак компресс (5 минутадан 4 жолу) жасап, андан кийин кайра бет май сүйкөп 
туруп, массаж жасоо керек. Андан тышкары атайын көнүгүүлөр сунуш кылынат. 
Колду күтө билүү. Кол көп булгангандыктан, аны күтүүгө өзгөчө көңүл буруу 
зарыл. Үй жумуштарын аткарганда резина мээлей кийип алган ылайык, же 
«Защитный», «Силикононый» бет майын сыйпап алуу сунуш кылынат. Өтө кир 
колду бир үзүм кебезди өсүмдүк майга малып сүртүп, анан жылуу сууга бир нече 
тамчы нашатырь спиртин тамчылатып, жууш керек. Кир жуугандан кийин колго 
кефир, айран сыйпоо сунуш кылынат. 
Бут терисин күтүү. Бутту күн сайын самындап жууп, жылуу суу менен ванна 
жасап, сүлгү менен кургатуу керек. Бут өтө терчил болсо ар күнү жуугандан кийин 
кургаткыч сепме жана лосьон менен сүртүү сунуш кылынат. Грибок оорусунун 
алдын алуу максатында буттун терисин туура күтүү чоң мааниге ээ (к. 
Микроспория, Трихофития, Эпидермофития).  
ТЕРИНИН ИРИҢДҮҮ ЖАРАЛАРЫ (пиодермия). Түрдүү ириңдеткич микробдор 
(стрептококк, стафилококк жана башкалар) пайда кылат. Дени соо кишинин 
терисинде дайыма бул микробдор болот. Эгерде организм жагымсыз чөйрөгө туш 
болсо ал микробдор зыянсыз формасынан патогендүү формага өтүп, оору пайда 
кылат. Бул оору оорулуу менен бирге болгондо же кийим, үй-тиричилик 
буюмдары жана башкалар аркылуу жугат. Теринин ириңдүү жаралары өздүк 
гигиена эрежелерин сактабагандан, терини күтө билбегендиктен, тери 
травмаларынан (бир нерсе кирсе, кесилсе, тытылса, курт-кумурска чакса), 
терчилдиктен, организмди начарлатуучу өнөкөт оорулардан кийин пайда болот. 
Кээде пиодермия башка тери ооруларын (котур, экзема жана башкалар) 
кабылдатып күчөтөт. Теринин көп тараган ириңдүү жараларына фолликулит, 
импетиго, сикоз, безетки, сыздоок, чыйкан, жамажай жана башкалар кирет. 
Пиодермия негизинен катуу кармап, бир нече күндө же жумада айыгат; ден 
соолугу начарларда ал создугуп, өнөкөткө өтөт да, айлап, жылдап айыкпаган жара 
пайда болот. 
Жаранын тегерегин күнүгө салицил спиртинин 1%түү эритмеси, календуланын 
(теңге гүл) тундурмасы (балдар үчүн жарымына кайнак суу кошулат) жана 
башкалар менен тазалайт. Травма алган жер кызарып, шишисе же ооруса врачка 
кайрылуу зарыл. Инфекция тарап кетпес үчүн теринин ириңдеген жерин жууга, 
жылыткыч компресс коюуга болбойт. Оорулуунун ич кийимин бөлүп жууп, сода 
кошуп кайнатат; бөлмөнү желдетип, күндө ным чүпүрөк менен сүртүү зарыл. 
Ооруну дарылоодо туура тамактануу маанилүү. Ошондуктан тамак белокко, 
витаминге бай болуу керек; өткүр, туздуу, таттуу тамак, спирт ичимдиктери зыян. 
Өзгөчө эмчектеги балдардагы теринин ириңдүү жаралары опурталдуу. Баланын 
терисинде ириңдүү жаралар көбүнчө ысык чыккандан күчөп, ириңдүү ыйлаакчага 
айланат. Ошондуктан балада бирин-серин ириңдеген ыйлаакча пайда болсо ага 
күнүгө 3 — 4 жолу дезинфекциялоочу каражат (бриллиант жашылы, Кастеллани 
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суюктугу жана башкалар) сыйпоо керек. Теринин жабыркаган жеринин 
айланасын кайнаган сууга спирт кошуп сүрткөн жакшы. Инфекция тарап кетсе 
врачка кайрылуу керек. 
Теринин ириңдүү жаралары алдын алуу үчүн өзгөчө балдардын терисин таза 
күтүү (тырмактарын алып, бат-бат колун жууп, упчусун, оюнчугун кайнак суу 
менен чайкоо) зарыл. 

  
Теринин ириңдүү жаралары: 
стрептококк сары карты. 
 
Теринин жабыркаган жерине (тытык, кесик, айрылган жерди) дароо 
дезинфекциялоочу каражаттарды (йод, бриллиант жашылы жана башкалар) 
сыйпоо керек. 
ТЕРИНИН СЫЙРЫЛЫШЫ — теринин сырткы катмары же былжыр чел 
кабыгынын механикалык жабыркашы. Теринин сыйрылган жеринде сары 
суюктук (лимфа) же майда кан тамчылары пайда болот. Ал жерге йоддун 
спирттеги 5%түү эритмесин сүртүп, стерилденген даки-кебез таңгак коюлат. 4—6 
күн өткөндөн кийин таңгакты алып койсо болот. Таңгыч жабышып, катып калса 
суулап же алып салууга болбойт. Стерилденген даки болбосо, сыйрылган жердин 
тегерегин йод менен сыйпап, сыйрылган жерге стрептоцид же норсульфазолдун 
күкүмүн себүү сунуш кылынат. Сыйрылган жерди май менен майлоого же даки-
кебез таңгак койбой туруп пластырь менен чаптоого болбойт. Себеби мындай 
учурда жараат карттанбай, ириңдеп кетиши мүмкүн. Ириңдеп кетсе ооруйт, күчөп 
ириңдесе температура көтөрүлөт, ага жакын лимфа түйүндөрү ооруйт жана 
башкалар Анда сөзсүз врачка кайрылуу керек.  
ТЕРИ ООРУЛАРЫ — теринин, анын кошумча өсүндүлөрүнүн (тырмак, чач, түк) 
жана көрүнүп турган былжыр челдин бузулушу менен мүнөздөлгөн оорулар тобу. 
Тери оорулары көп учурда жалпы организмдин оорулары менен тыгыз 
байланышта болуп, нерв системасынын, ички органдардын, кан жана 
башкалардын оору процесстеринин териде көрүнүшү болуп эсептелет. 
Ал теринин түзүлүш өзгөчөлүгүнө, функциясынын көп түрдүүлүгүнө жана ага 
таасир этүүчү ички жана сырткы факторлорго байланыштуу. Алар дерматоздор 
деп аталып, 2000дей түрү белгилүү. Физикалык жана химиялык дүүлүктүргүчтөр 
сыяктуу сырткы факторлор терини сезгентип, дерматиттерди пайда кылат. Анын 
ичинен өйкөлүү, бышаруу, күйүк көп жолугат. Кээ бир тери оорулары 
биологиялык факторлордун таасиринен болот. Аларга мите козу карындар пайда 
кылуучу микоздор, бактериялар чакыруучу теринин ириңдүү жаралары, мителер 
жана вирустар пайда кылуучу котур, сөөл жана башкалар кирет. 
Организмдеги инфекция очогу, ички органдардын оорулары тери ооруларына 
түрткү берүүчү ички фактор болуп эсептелет. Алар териге аллергия сыяктуу 
таасир этип (к. Аллергия), бөрү жатыш экзема түрүндө билинет. Белок, углевод 
жана май алмашуунун бузулушу, витамин жетишсиздиги тери ооруларынын 
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пайда болушунда маанилүү роль ойнойт. Бир катар тери оорулары нерв (мисалы, 
Нейродермит), эндокрин системасынын (мисалы, себорея, безетки) ишинин 
бузулушуна жараша болот. Бардык факторлор теринин сезгенүү, кан куюлуу, 
катуулануу, пигментациянын, теринин азыктануусунун бузулушу жана башкалар 
патологиялык процесстерди пайда кылат. Мунун натыйжасында кызыл бүдүрлөр, 
ар кандай формадагы жана түстөгү тактар пайда болот. Булар бүт денеге же анын 
айрым бөлүгүнө (чач арасына, теринин бүктөлгөн жерине жана башкалар) чыгат. 
Ал жер кычышып, ачышат же оорулуунун тынчын албайт. Териге чыккан 
бүдүрлөр кээ бир оорулардын (ич келте, баш келте, скарлатина, чечек жана 
башкалар) белгиси болушу да мүмкүн. 
Врач ар кандай изилдөөлөрдүн жардамы менен тери ооруларынын диагнозун 
аныктап, туура дарылоону сунуш кылат. Ошондуктан териде ар кандай 
өзгөрүүлөр болсо, эч нерсе сыйпабай врачка кайрылуу керек. Ошондой эле к. Чач, 
Тырмак, Безетки, Гидраденит, Терчилдик, Ысык чыгуу макалаларын. 
ТЕРРЕНКУР — дарылоо максатта атайын чектелген маршрут боюнча жөө басып 
сейилдөө ыкмасы. Ал санаторий-курорттук шарттарда жүргүзүлөт. Түз жерде 
басууну акырындап жогору чыгуу менен айкалыштыруу, жүрөк-кан тамыр, дем 
алуу системасынын функциясын жакшыртат, зат алмашууну күчөтөт, нерв-
булчуңдардын тонусун жогорулатып, бут булчуңдарын машыктырат. Терренкур 
жүрөк-кан тамыр системасынын ооруларынын баштапкы стадиясында, өзгөчө 
жүрөк булчуңунун жыйрылуу функциясынын начарлашында, өтө семирүүдө, дем 
алуу органдарынын кээ бир ооруларында, ден соолукту чыңдоодо жүргүзүлөт. 
Өлчөмү менен жогору карай тоого чыгуу буттардын травмасынан кийин жакшы 
натыйжа берет. Терренкурду врач жана айыктыруучу физкультуранын методисти 
көзөмөлдөйт. Врачтын сунушу болмоюнча өз алдынча терренкур менен жүрүү 
оорулууга коркунуч туудурушу мүмкүн. Терренкур үчүн бир нече маршрут (жеңил 
— 500 мге, орто — 1500 м жана татаал 3000 леге чейин) түзүлөт. Ар бир 
маршруттун жолунда 100-200 м сайын эс алууга ыңгайлуу отургуч коюлат. 
ТЕРЧИЛДИК — тердин өтө көп бөлүнүп чыгышы. Тердөөнү нерв системасы 
жөнгө салат. Нерв системасы тез козголгон, эндокрин системасы, жугуштуу 
өнөкөт оорулуу (туберкулёз жана башкалар) адамдар кара жумуш иштесе, 
толкунданса, ошондой эле жылуу күндөрү бүт денеси тердейт. Мындан тышкары 
белгилүү бир жери — алаканы, таманы, колтугу жана башкалар тердегендер да 
болот. Өтө терчилдик ысык чыгуу, өйкөлүү, бышаруу, экзема, мите козу карындар 
пайда кылуучу ириңдүү оорулардын пайда болушуна түрткү берет. 
Жалпы терчилдикте врачка кайрылып, айрым жерлери терчилдер өздүк 
гигиенаны сактоо керек. Өтө көп тердеген жерди (бут, колтук, жука чурай, эткээл 
аялдарда эмчектин алды) күн сайын жылуу суу менен самындап жууп туруу 
зарыл. Жуугандан кийин терини сүлгү менен кургата сүртүп, ным тартчу упа же 
дезодорант сээп коюу керек. Шыбоолуу бутту күн сайын марганцовка кошуп 
ванна жасап, кургата сүртүп, бармактардын арасына кургаткыч сепме дарыларды 
же атайын дезодорант сээп туруу сунуш кылынат. Эртең менен таза байпакка 
кургатуучу жана дезинфекциялоочу каражат (мисалы, тальк менен уротропиндин 
теңме-тең аралашмасын) себет. Буттун териси өтө кургап кетпес үчүн жумасына 
бир-эки жолу бет май («Питательный», «Ланолиновый», «Янтарь», «Крем для 
ног», «Эффект») сүйкөп, байпакты күн сайын алмаштыруу керек. 
ТЕТАНИЯ — организмде кальций алмашуунун бузулушунан дененин тырышуусу 
менен мүнөздөлгөн оору. Ага калкан безинин жанындагы бездин функциясынын 
басаңдашы же толук жоголушу (безди алып салганда же сезгенүү процессинде), 
уулануу (коргошундан, ичкиликтен), суюктукту көп жоготуу (көп кусуу, ич өтүү) 
жана башкалар себеп болот. Тетаниянын пайда болушуна туура эмес 
тамактандыруу, Д витамининин жетишсиздиги (к. Спазмофилия) себеп болот. 
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Ошондой эле катуу капа болуу, травмадан нерв системасынын жабыркоосу түрткү 
болот. 
Дарылоону врач жүргүзөт, Д витамини сунуш кылынат. Оорунун алдын алууда 
уулануудан, жугуштуу оорудан сак болуп, жеткиликтүү, витаминдүү тамактануу 
талапка ылайык.  
ТЕШИК (фистула) — ткандарда, органдарда жана сөөктөрдө пайда болгон өткөөл. 
Тубаса тешик өөрчүү кемтигинде же өсүп жетиле албай калган учурларда 
байкалат (мисалы, киндик тешик). Кийин пайда болгон тешик өнөкөт 
сезгенүүдөн (сөөк туберкулёзу, остеомиелнт), мертинүүдөн же операциядан 
кийин ткань жана органдардын бузулушунан пайда болушу мүмкүн. Тешик 
ткандын тереңинен же ички органдардан териге ачылат (сырткы тешик); 
ткандардан ички көңдөй органдарга (ичеги-карын, жыныс кыны жана башкалар) 
ачылса, ички тешик же бир органдан экинчи органга (кызыл өңгөчтөн 
бронхторго, табарсыктан ичегиге) ачылса органдар арасындаг тешик деп аталат. 
Кээ бир органдар, муундар, сөөктөр ар түрдүү сезгенүүдөн кийин тешилет. 
Сезгенген жер ириңдеп жарылып, узак убакка чейин ириң жана башкалар 
суюктукту сыртка же көндөй органга бөлүп чыгарса, ал өз алдынча бүтпөйт. Ириң 
убактылуу акпай калганда тешик жабылып калат, бирок кайра эле ачылат. Көпкө 
созулган ириңдүү тешикте оорулуунун жалпы абалы начарлайт. Инфекция 
тегерегине тарап, ириңдүү процесс күчөшү ыктымал. Тешик заара жолунда, 
ичеги-карында, бронхто, өттө түрдүү жарааттан пайда болуп, алардан заара, 
карын зили, өт, аба чыгып турат. Ичеги-карын тешикинде анын ичиндеги тамак-
аш, карын зили көп өлчөмдө сыртка чыгып, оорулуу арыктап, начарлайт. Заара 
жолундагы тешик аркылуу инфекция бөйрөк, заара агуучу түтүккө түшүп, аны 
сезгендирет. Бөлүнгөн заара, заң тешиктин тегерегиндеги терини дүүлүктүрүп, 
бузат. Бронхтун тешиги, дем алууну кыйындатып, өпкөнү сезгендирет; кызыл 
өңгөч-бронх тешиги өтө коркунучтуу, мында ичкен тамак бронхко өтүп кептелип 
калып, өлүмгө дуушар кылат. Кызыл өңгөчтөн тамак өтпөй калат. 
Дарылоо хирургиялык жол менен жүргүзүлөт. Айрым учурда операция жасоого 
мүмкүн болбой, үй шартында көпкө тешик менен жүрүүгө туура келген учурлар 
болот. Мында оорулуу тешиктин тегерегиндеги терини таза кармоого, таңгычты 
таңа билүүгө, врач сунуш кылган заара тоскучту пайдалана билүүгө тийиш. Кээде 
дарылоо максатында жасалма тешик жасалат. Мисалы, кызыл өңгөч өтө ичкерип 
кеткен учурда оорулууну тамактандыруу үчүн кызыл өңгөчкө сырткы тешик, 
көтөн чучук жабыркаганда же айрым операциянын алдында жоон ичегинин 
төмөн жагынан тешик жасалат. Оору жакшы болгондо операция жасап тешикти 
бүтөп (тигип) коёт.  
ТИК — адамдын эркинен тышкары айрым булчуңдардын же алардын тобунун 
иретсиз жыйрылуусу. Көбүнчө бет, моюн, кол, жаак булчуңдарында, чанда тил 
жана диафрагмада болот. Анын пайда болушуна баштын урунуусу же мээнин, мээ 
кабынын сезгениши, чарчап-чаалыгуу, үч ача нервдин невралгиясы жана кээ бир 
өнөкөт оорулар жана башкалар себеп болот. Балдарда катуу кайгыруудан, 
коркуудан болушу мүмкүн. Бет булчуңдары тик болгондо капысынан чекесин 
бырыштырат, кабагын түйүп, көзүн жүлжүйтөт, оозун чүрчүйтөт, моюн 
булчуңдары жыйрылганда жакасы кысып жаткандай башын бургулайт же 
үстүндөгү кийимин оңдоп жаткансып ийинин кыймылдатат. Ооз жана кулкун 
булчуңдары тик болгондо жаланып, бир нерсе чайнагандай, соргондой тамшанат. 
Дарылоо оорунун пайда болуу себебине жараша жүргүзүлөт.  
ТИЛ — ооз көңдөйүндө жайгашкан булчуңдуу орган. Ал сыртынан былжырлуу 
кабык менен капталган. Тамак-ашты чайноодо, жутууда, сүйлөгөн учурда 
тыбыштарды пайда кылууда тилдин кызматы зор. Ошондой эле тил даам сезүү 
органы болуп эсептелет. 
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Тил: 1— тилдин учу; 2— тилдин узата 
жылгасы; 3—тил тулку; 4—тил үрпүчөлөрү; 
5—тилдин түбү менен тулкусун бөлүп туруучу 
жылга; 6— тилдин түбү. 
 
Ал узата келип, алды жагы ичкерип — учу, арт жагы жооноюп — негизи же түбү, 
ал эми орто жери денеси деп аталат. тилдин үстүңкү бетиндеги (жонундагы) 
ортолук жылгасы анын оң жана сол бөлүгүнүн кошулушунан пайда болгон. Ал 
жылга арт жагынан чуңкурча менен бүтөт. Чуңкурчанын эпителий 
клеткаларынан төмөн карай калкан сымал бези өсүп чыгат. Тилдин үстүндө, эки 
капталында жана учунда былжырлуу кабыкчадан пайда болгон көп сандаган 
соргучтары бар. Алардын формасы, көлөмү ар түрдүү (жип сымал, козу карын 
сымал, жалбырак сымал жана башкалар) болот. Анын ичинде жайланышкан нерв 
жана кан тамырлары даамды жана ар түрдүү сезимдерди кабыл алып, борбордук 
нерв системасына өткөрүүгө ылайыкталган. 
Тилдин түп жагында соргучтар болбойт, бирок ал жерде көп сандаган лимфа 
түйүндөрү жайгашкандыктан ар кандай өлчөмдөгү дөңчөлөр болот. 
Тилдин астыңкы бетинин былжырлуу кабыкчасы жука жана жылмакай болуп, ооз 
көңдөйүнүн астына өткөндө ортолук бүктөөнү — тил ооздукчасын түзөт. Ал 
ооздукчанын эки жагында тил алдындагы соргучтар жайгашкан. 
Алардын учунда жаактын жана тилдин астындагы шилекей бездеринин 
түтүкчөлөрү ачылат. 
Тил булчуңдарынын талчалары анын абдан кыймылдуу болушуна жана 
формасынын өзгөрүп турушуна шарт түзөт. Тил артериясы сырткы күрөө 
тамырдан чыгып, тилди кан менен жабдыйт. Анын кыймылы тил алдындагы 
нерв аркылуу булчуңдардын жыйрылуусунун негизинде ишке ашырылат. Айрым 
учурда тилдин үстү терең издүү болуп, ага тамак-аш калдыктары калып, тил 
эрозияга учурайт, жарылат. Тилдин булчуңдарынын ашкере өөрчүшүнөн ал өтө 
чоңоюшу мүмкүн. Кээде тил ооздукчасы кыска болуп эмчектеги бала эмчек соро 
албай кыйналат, кийин чулдур сүйлөйт. Тилдин айрым оорулары кабылдап 
абцесс, флегмонага айлануусу мүмкүн. Мындай учурда хирургиялык операция 
колдонулат. Шишик ооруларында анын мүнөзүнө жараша дарылоо жүргүзүлөт. 
Тилдин түрдүү сезгенүү оорулары — глоссит көп кезигет. Ал тилди тиштеп 
алуудан же майда сөөк кирип кетүүдөн, дары ичкенден болушу мүмкүн. Тилдин 
былжыр челинин сезгениши көп учурда ички органдардын оорусунун белгиси 
болот. Ошондуктан тили дайыма сезгенген кишилер врачка кайрылып, 
текшерүүдөн өтүү керек. к. Стоматит макаласын.  
ТИЛМЕ — теринин, кээде былжыр челдин сезгениши менен мүнөздөлгөн 
жугуштуу оору. Стрептококк козгойт. Козгогуч денеге айрылган, тытылган, 
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жабыркаган тери аркылуу кирет. Кээде сыздоок жана башкалар ириңдүү жаранын 
кабылдоосунан пайда болот. Тилменин бир нече түрү белгилүү. Оорунун жеңил 
түрү (эритомоздук тилме) дарылоосуз эле 3—7 күндө жакшы болуп кетет. Айрым 
учурда оору созулуп, бир жерден экинчи жерге өтүшү мүмкүн (жылып жүрүүчү 
тилме). Ыйлаакчалуу тилмеде жабыркаган териде ириңге же түссүз суюктукка 
толгон ыйлаакчалар пайда болот. Флегмоналуу тилмеде тери астындагы булчуң 
эт ириңдейт. Тилменин андан оор гангреналуу түрүндө тери жансызданат. Эч 
нерсе сезбей калат. Кээде эң жөнөкөй түрү кабылдап, сепсиске айланат (канга 
тарайт), бетке жакын жерде болсо мээ кабыкчасы сезгениши (менингит) мүмкүн. 
Адатта оору капысынан катуу кармайт. Оорулуунун эти ысып (39 — 40°), 
чыйрыгат, башы ооруп, кээде кусат. Катууланганда эсин жоготуп, жөөлүйт. 
Теринин жабыркаган жери шишип, оттун жалынындай кызарып, чыңалып чыгат, 
кармаганда ооруйт. Ага жакын жайгашкан лимфа түйүндөрү чоңоёт. Оорунун 
алгачкы белгилери билинери менен врачка кайрылуу керек. Врач керектүү 
дарылоону сунуш кылат. Өз билгендей үйдө дарыланууга (компресс коюуга, йод, 
түрдүү майларды сыйпоо) болбойт, себеби сүйкөгөн май теринин өңүн өзгөртүп, 
оорунун диагнозун коюуга жолтоо болот. Тилме бир эле жерде бир нече ирет 
кайталашы мүмкүн. 
Оорунун алдын алуу үчүн кокусунан сүрүлгөн, тытылган терини, майда жараат 
болсо тезинен йод менен сүртүү зарыл (к. Жара). Ар бир адам терини таза кармап, 
аны жабыркоодон сактоосу талапка ылайык. Муну өзгөчө тилме менен ооруп 
айыккан адам эсинен чыгарбашы зарыл. Тилме анча жугуштуу болбосо да 
оорулууга жакындоого, жараатты кармалоого болбойт. Оорулууну баккандар 
колун самындап жууп, спирт менен сүртүп, тазалап турууга тийиш.  
ТИРЕОТОКСИКОЗ, к. Диффузиялык ууландыруучу богок.  
ТИРИЧИЛИК — материянын жашоо формаларынын бири. Ал материянын өнүгүү 
процессинин белгилүү бир шартында закон ченемдүү пайда болгон. Ф. Энгельс 
Тиричиликке төмөндөгүдөй аныктама берген: «Тиричилик — белоктун жашоо 
жолу ...», ал негизинен белоктун химиялык составдык бөлүктөрүнүн дайыма 
өзүнөн-өзү жаңыланып турушу менен мүнөздөлөт. Жер жүзүндө көмүртектүү 
кошулмалардын эволюциялык өөрчүшүнүн негизинде пайда болуп, татаал 
түзүлүшкө жана зат алмашууга, белгилүү тартипте өз ара байланышкан 
биохимиялык реакцияларга ээ болгон жеке жана бүтүн системалар түрүндө 
кезигет. Тиричилик көп түрдүү касиеттери менен жансыз объектилерден 
айырмаланат. Тиричилик зат алмашууга, кобөйүүгө, өсүп, өөрчүүгө, составын 
жана функциясын жөнгө салууга, түрдүү кыймылга, дүүлүгүүгө, чөйрөгө 
ыңгайланууга жана башкалар жөндөмдүү. Тирүү жаратылыштын өзгөчө касиети 
— айлана-чөйрө менен өз ара аракеттенүүсү. Анын натыйжасында организмдин 
жеке жана тарыхый өөрчүү процесси жүрөт. Тиричиликтин негизин өз ара 
байланышта жана тең салмакта болгон ассимиляция менен диссимиляция түзөт. 
Ассимиляция организмдердин тышкы чөйрөдөн өздөрүнө керектүү ар кандай 
органикалык жана органикалык эмес заттарды алуу менен жашоосун, өсүп-
өнүгүшүн камсыз кылат. Диссимиляцияда татаал органикалык бирикмелер 
жөнөкөй заттарга айланат. Диссимиляция процесстеринин (дем алуу, ачуу, 
гликолиз жана башкалар) натыйжасында татаал органикалык бирикмелердин 
молекулаларындагы энергия чыгат. Бардык организмдерде диссимиляңиянын 
акыркы продуктулары — суу, көмүр кычкыл газы жана аммиак. Жаныбарларда 
бул продуктулар чогулган сайын сыртка чыгат. Өсүмдүктөрдө алар 
ассимиляцияга керектелет. Ассимиляция жана диссимиляция өз ара тыгыз 
байланышта болуп, организмдин ткандарынын үзгүлтүксүз жаңырып туруусун 
камсыз кылат. Организм ачык система, башкача айтканда ал айлана-чөйрө менен 
дайыма зат, энергия жана информация алмашып турат (к. Зат жана энергия 
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алмашуу). Тиричилик аракетинде зат алмашуунун натыйжасында чыккан 
заттардын жана энергиянын бөлүгү организмдин структурасынын үзгүлтүксүз 
жаңыланып турушуна сарп кылынат. Өзүн өзү жаңыртуунун натыйжасында 
бүлгүнгө учураган структуралар кайра түзүлөт, ал тирүү объектилерде түрдүн 
эволюциялык өөрчүшүндө пайда болгон белгилүү информация менен 
байланыштуу. Кайра жаралууга зарыл болгон тукум куума касиеттерди сактоочу 
информация ДНКда жайгашкан. 
Тирүү организмдердин негизги касиети — убакыт жана мейкиндикте 
иреттүүлүгү. Мейкиндиктеги иреттүүлүк — ар бир тирүү организмге мүнөздүү 
структурасынын болушу, башкача айтканда дене бөлүктөрүнүн закон ченемдүү 
жайгашуусу, жөнөкөй элементтердин татаалдарына баш ийүүсү, окшош 
бөлүктөрүнүн комплекстерге биригиши жана башкалар Убакытта иреттүүлүгү 
тиричилик процессинде жүрүүчү айрым реакциялардын ырааттуулугу, кээ бир 
процесстердин башкаларына көз карандылыгы ферменттердин таасири менен 
өтө ылдам жүрүүчү биохимиялык процесстерге байланыштуу. Организмдин 
нормалдуу тиричилиги анын структураларынын мейкиндиктеги иреттүүлүгү 
бузулбаганда гана өтөт. 
Клетканын бөлүктөрү дайыма жаңырып турат, бүлгүнгө учураган 
молекулалардын ордуна жаңылары синтезделет. Ошентип кээ бир белок 
молекулалары бир нече ирет өзүн өзү кайра түзүүгө жөндөмдүү, бирок ал 
убакытта өзүнүн структуралык иретин туруктуу сактап турат. Тирүү организм 
иреттүү түзүлүшүн бүт жашоосунда сактап, сырткы факторлордун таасирине 
туруштук берүүгө жөндөмдүү. Организмдин бул касиети гомеостаз (ички 
чөйрөнүн салыштырмалуу туруктуулугу) деп аталат. 
Тирүү формалар касиеттери менен белгилерин укумдан-тукумга берүүгө, 
көбөйүүгө, башкача айтканда организмдин жалпы структурасы, кызматы, зат 
алмашуусу боюнча өзүнө окшошторду жаратууга жөндөмдүү (к. Көбөйүү, Тукум 
куугучтук, Өзгөргүчтүк). 
Көбөйүү процесси менен жаңы организмдин тиричилиги башталып, ал картаюу 
жана өлүм менен аяктайт. Мындай айрым особдордун тиричилик мезгили 
чектелгени менен ал өзүнөн кийин жаңы муун калтыргандыктан биологиялык 
түрдүн тиричилиги улана берет. 
Организмдердин жеке өөрчүшү (онтогенези) менен тарыхый өөрчүшү 
(филогенез) ажырагыс бирдикте болуп, айлана-чөйрө менен дайыма өз ара 
аракетте өтөт. Кээ бир организмдер жашоо шартына ыңгайланат, айрымдары 
(ыңгайланбагандар) өлөт же көбөйүүгө жана тукумун сактоого жөндөмсүз болуп 
калат. Бул закон ченем Жер жүзүндөгү бардык тирүү жандыктарга мүнөздүү (к. 
Эволюциялык окуу). 
Азыркы кезде Жер жүзүндө пайда болгон тиричилик материянын узакка созулган 
эволюция процесси (анын биринчи этабы — көмүртеги бар полимерлүү 
бирикмелердин химиялык эволюциясы, экинчиси тиричиликтин алгачкы 
жөнөкөй түрүнөн азыркы кездеги түрлөргө чейинки биологиялык эволюция) деп 
эсептелет. 
Химиялык эволюциянын этабында күн радиациясынын Жердин жылуулук 
энергиясынын таасири менен тиричилик процессинде негизги орунду ээлеген 
татаал заттардын (аминокислоталар, май кислоталары, азот негиздери, 
нуклеотиддер жана башкалар) молекулалары пайда болуп, андан татаал 
молекулалуу белокко окшош заттар (протеноиддер) түзүлгөн. Кийин болсо, 
протеноиддер өзүнүн денесин түзүү жана жашоосун камсыз кылуу үчүн айлана-
чөйрөдөн тийиштүү зат менен энергияны алууга жөндөмдүү татаал системаларга 
биригет. Жашоо үчүн мындай системалар чөйрөдөн бөлүнүп, обочолонот. Алар 
тиричиликтин эң жөнөкөй формалары — пробионттор, протоклеткалар болгон. 
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Пробионттор пайда болгондон тартып Жер жүзүндө материянын биологиялык 
эволюциясы башталган. Академик анын ичинде Опариндин ою боюнча 
эволюциянын бул стадиясынан табигый тандалуу башталган. Айрым 
пробионттор тышкы факторлордун таасирине туруктуулугу, алмашуу, өсүү, 
бөлүнүү активдүүлүгү менен айырмаланып, алар жаңы пробионтторду жараткан. 
Алгачкы пробионттордо нуклеин кислоталары болгон эмес. Пробионттордун 
составына нуклеотиттердин кириши менен өзүнүн молекуласын өзү кайра 
жаратуу жана ал касиетти кийинки муундарга берүүгө жөндөмдүү болуп, тукум 
куугучтук пайда болгон. 
Эволюциянын кийинки этаптарында фотосинтезге, кычкылтек менен дем алуу 
жөндөмдүүлүгү пайда болуп, клеткалык жана көп клеткалык структуралар 
калыптанган (к. Клетка). Тирүү организмдер Жер жүзүндө таралып, алардын 
жыйындысы биздин планетадагы биосфераны түзөт. Алар Күндүн энергиясын 
тиричилик аракетинде кеңири пайдаланып, табиятты кайра курууда катышат. 
ТИРСЕК — көз жапкагынын четиндеги май бездеринин сезгениши. Тирсек көздүн 
сырткы катмарынын майып болушунан, өздүк гигиенанын бузулушунан (кир кол, 
жүз аарчы), организмди алсыраткан узакка созулган оорудан (кант оорусу, карын, 
ичеги, боор, туберкулёз жана башкалар) кийин пайда болот. 
тирсек башталганда көз жапкагынын чети кызарып томпоюп чыгат, былжыр 
чели, тери кабыкчасы шишийт. Ооруган жер кычышат. 3—4 күндөн кийин бул 
шишиктин башы ириңге толуп, жарылганда ириң чыгат. Бул убакта оорусу бир аз 
басаңдайт, кызарганы азайып, шишиген жери кичирее баштайт. Кээде 
оорулуунун башы ооруп, эти ысыйт. Оорунун белгилери билинери менен тезинен 
врачка кайрылуу зарыл. Врач демейде көзгө тамчылатма дары, май берип ысык 
нерсе басууну сунуш кылат. Үй шартында жылыткыч пайдаланса болот. Өз 
алдынча ириңди сыгууга болбойт. Тирсекти сыкканда ириң канга түшүп, аны 
менен мээге жана башкалар организмге тарап сепсис, менингитке өтүп кетиши 
мүмкүн. 

 
Сол көздүн үстүңкү жана астыңкы көз жапкагына 
чыккан тирсек. Учу ириңдеген шишик стрелка 
менен көрсөтүлгөн. 
 
Ооруну болтурбоо үчүн өздүк тазалыкты сактап, иштеген жерде чаң болсо көз 
айнек тагынуу зарыл. Адамды алсыздандырган негизги ооруну таап дарылоо 
талапка ылайык.  
ТИШ тамакты тиштөө жана майдалоо кызматын аткарат. Андан тышкары 
кишинин тиши сүйлөөгө да катышат. Кишинин алдыңкы жана үстүңкү жаагында 
16дан тиш (4 кашка, 2 кылкыйма, 4 азуу, 6 акыл азуу) жайгашкан. 
Сүт тиштердин формасы туруктуу тиштерге эле окшойт, бирок алар кичине, 
тамыры (түбү) кыска болот. Ар бир жаакта 10дон тиш (4 кашка, 2 кылкыйма, 4 
азуу) болуп, кичине азуулар болбойт. бдан 14кө чейинки балдарда сүт тиш жана 
туруктуу тиштер болот. Сүт тиштер 13 —14 жашка чейин акырындап туруктуу 
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тиштер менен алмашат. Мында азуу сүт тиш туруктуу кичине азуу менен 
алмашат. Ал эми туруктуу чоң азуулардан мурда сүт азуу тиш болбойт. 
 

  
Тиштин түзүлүшү. 
 
Бала 6га чыкканда биринчи туруктуу чоң азуу чыгат. 
Тиштин өөрчүшү түйүлдүктүн баштапкы өөрчүү стадиясында башталып, 18—20 
жашка чейин созулат. Сүт тиштер түйүлдүк 6—8 жумалык болгондо калыптанат. 
Ал эми туруктуу тиштер түйүлдүктүн 5-айынан, туруктуу чоң азуулар бала 6 ай 
чамасында, акыл азуу 3—4 жашында өөрчүй баштайт. Бул түйүлдүктүн жаагында 
орун жетишпегендиги менен түшүндүрүлөт. Баланын тишинин калыптанышына 
кош бойлуу аялдын жана баланын туура тамактануусу чоң мааниге ээ. Кош 
бойлуулардын, эмчектеги баланын туура эмес тамактануусу, ооруп начарлашы, 
витаминдин, айрыкча кальций жана фосфор туздарынын жетишсиздиги тиштин 
катуу тканынын калыптанышына терс таасир берип, тиш ооруларына бат 
чалдыгат. 
Ар бир тиштин бүйлөдөн чыгып турган башы (коронка) бир аз ичкерип, бүйлө 
менен курчалган моюнчасы менен жаактын тиш оюктарында жаткан түбүнөн 
(тамыры) бөлүнүп турат. Тиштин ичинде көңдөйү жана тамыр каналы болуп, тиш 
тамырынын учундагы тешиги аркылуу көңдөйгө кан тамырлар, нервдер кирет. 
Тиш негизинен дентинден турат. Дентин эмаль (тиштин баш жагы) жана цемент 
(тамыр жагы) менен капталган. Тиштин тамыры менен тиш жаткан сөөк уячанын 
ортосунда байламталар болот. Алар периодонт деп аталып, андан тиш көңдөйүнө 
нервдер, кан тамырлар кирип аны азыктандырат. Тиш көңдөйү жана тамыр 
каналы жумшак ткань — пульпа менен толгон. Пульпа көпшөк туташтырма 
ткандан, кан тамырлардан, нервдерден жана түрдүү клеткалардан турат. 
Тиштин калыптануусунда адегенде дентин, андан кийин эмаль пайда болот. 
Эмаль эң катуу ткань болуп, 96%и минерал заттан турат. Туруктуу тиште сүт 
тишке караганда минерал заттар көп болот. 
Тиш белгилүү мөөнөттө жана белгилүү ырааттуулукта чыгат. Адегенде баланын 
алдыңкы, андан кийин үстүңкү маңдай тиштери чыгат (6—8 айында). Анан (8—
10 айында) алдыңкы жана үстүңкү четки маңдай тиштер, кийинчерээк 1-азуу 
тиштер (12 —16 айында), кылкыйма тиштер (16 — 20 айында) жана 2-азуулары 
(20—30 айында) чыгат. Көп учурда бала 2 жашка чыкканда бардык 20 сүт тиши 
чыгып бүтөт. Тиштин чыгышы физиологиялык кадимки абал; эгер баланын эти 
ысыса врачка кайрылуу керек; ал башка оорунун белгиси болушу ыктымал. 
Баланын тиши чыгарда бүйлөсү дүүлүгүп, кычышат, бала тынчсызданып, катуу 
буюмдарды (кашык, шакекче жана башкалар) бүйлөсүнө сүргүлөйт; шилекей көп 
агат (шилекей безинин функциясы күчөйт). 
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Тиштердин жайгашуусу. 
Бала 5 — 6 жашка чыкканда 1-жолу туруктуу чоң азуу тиш чыгат. Ал сүт азуу 
тиштин арткы түбүнө (жаак өсүп ага орун болгондо) чыгат. Ортоңку маңдай 
тиштер бала 6—8 жашында, четки маңдай тиштер 9—10 жашында, ал эми 
кылкыйма жана кичине азуу тиштер 12 —14 жашында туруктуу тиштерге 
алмашат. 2-чоң азуу 14 жашта, ал эми акыл азуу (түпкү азуу) 16дан 25 жашка 
чейин чыгат. Тиш тамакты тиштеп, чайнап, шилекей менен аралаштырат. Чайноо 
тамак сиңирүүнүн башталышы болуп эсептелет. Шилекейдеги ферменттердин 
таасири менен ооздо тамак сиңирүү башталат. Ооздо тамактын жакшы 
майдаланышы, анын карында жакшы сиңишине шарт түзөт. Тиштер ооруга 
чалдыкканда же көп тиш бузулган учурда тамак сиңирүү бузулат. Чайноо 
шилекей безинин шилекей чыгаруусуна, карындын иштешине, кан айланууга 
жана организмдеги зат алмашууга оң таасир берерин И. П. Павлов көрсөткөн.  
ТИШ ООРУЛАРЫ — тиштеги түрдүү бузулуулар. Тиштин өөрчүшүндөгү 
бузулуулар кош бойлуулардын туура эмес тамактануусуна, сүт тиштери 
бузулганда аны эрте жулуп салуу жана башкалар байланыштуу болот. Кээде 
тиштердин арасы өтө ачык болот, айрым учурда орун жетпей, тиш катарынан 
сыртына же ичине чыгат. 
Балдарда тиш эрте же көбүнчө өтө кеч чыгат. Бала оорукчан болуп, организм 
начарлаганда тиши кеч чыгат. Тиштери начар чыккан балдарды врач - 
стоматологго көрсөтүү керек. 
Көп учурда тишти сындырып алуудан бузулат. Мындай учурда врачка кайрылып 
ал тишти оңдоп дарылап, керек болсо жасалма тиш салдыруу зарыл. Тиш 
ооруларынын ичинен тиштин чириши көп таралган. Тиш ооруларынын пайда 
болушунда тишке чогулган микроорганизмдер көп заттар чоң мааниге ээ. Алар 
тишти жакшы күтпөгөн учурда ташка айланып, бүйлөнү сезгентет (к. 
Стоматит). Чириген тиште катуу ткандын бузулушунда микроорганизм 
катышып, аны дарылабаса пульпитке, ал тургай периодонтитке өтүп кетиши 
мүмкүн. Балдардын сүт тиши бат чирийт. Сүт тиштерди эрте алып салуудан 
балдардын тишинин өөрчүшү бузулат. Ошондуктан аны дарылоого аракеттенүү 
оң. Эгер сүт тиштер түшпөй туруктуу тиштин чыгышына тоскоол болсо, тиш 
туура эмес чыга баштайт (тиштин ичине же сыртына). Мындай учурда врачка 
барып сүт тиштерди алдыруу керек. Туруктуу тишти дарылоого карабастан анын 
айланасындагы ткандын сезгенүүсү айыкпаса же тишти каптоого да мүмкүн 
болбой калганда гана врач жулууга сунуш кылат. 
Тиш ооруларынын баарын өз убагында дарылоо аны андан ары бузулуудан алдын 
алат.  
ТИШ ПРОТЕЗИ, к. Жасалма тиш.  
ТИШТЕГИ ТАШ — тиштин түбүндө, арасында чогулган саргыч же бозомтук катуу 
заттар. 
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Астыңкы чоң азуунун 
түбүндө бүйлө 
алдындагы тиш 
ташынын чогулушу. 
Кээде тиш тамак чайноого катышпаса тишти таш каптайт. Адегенде тишке 
жумшак көңөр жыйналат. Көңөр тамак-аш калдыктарынан, бактериялардан жана 
былжырдан турат. Тишти туура тазалоодо, катуу тамакты чайнаганда бул кебер 
жакшы тазаланат. Тамеки тарткан кишилердин тиш кебери күрөң же кара түстө 
болот. Андан пайда болгон таш эмалга өтүп, өтө кыйындык менен тазаланат. 
Тиштеги жумшак кеберди убагында тазалабаса, тиштин акиташ катмарына 
акырындап сиңип, катуу ташка айланат, ал көбөйөт, айрым учурда таш тиштин 
бүйлөдө жаткан жээгин, ал тургай тиштин тамырын да каптайт. Мында бүйлө 
тиштен качып, канайт, сезгенип (гингивит) ириң, кан чыгат, ооз жаман жыттанат. 
Тиштеги таш парадонтоздун өөрчүшүнө түрткү берет. Тиштеги ташты атайын 
аспаптын жардамы менен стоматолог тазалайт. 
 

  
Тамеки тарткан кишинин тишиндеги 
таш. 
 
Тишке кебердин жана таштын чогулушун алдын алуу үчүн бардык тиш менен 
чайноо, тамак-аш рационуна каткан нан, сухарь, сабиз, алма жана башкалар 
киргизүү зарыл. Ошондой эле тишти убагында дарылоо, эгер тиш жок болсо 
жасалма тиш салдыруу, бүйлөнүн сезгенүүсүн дарылоо чоң мааниге ээ. Тамак 
жегенден кийин оозду чайкоо, жылына эки жолу тиштеги ташты тазалатуу сунуш 
кылынат.  
ТИШТИ КҮТҮҮ — ооздун ичин (тишти) таза кармоо. Ал үчүн тиш жуугуч щётка, 
паста, күкүм жана атайын оозду чайкоочу заттар пайдаланылат. Тиш жуугуч 
щётканын чоңдугу жана кылдарынын катуулугу да ар түрдүү болот. 
Жумшагыраак кылдуу щётканы пайдалануу жакшы. Аны 4 айча колдонуп, андан 
кийин жаңыртуу керек. Ар кимдин өзүнүн щёткасы болуп, кутучада сактоо сунуш 
кылынат. Тишти жууп бүткөндөн кийин аны самындап коюп, тиш жуурда 
самынын жууп салуу керек. 
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Тиш жуугуч күкүмдөргө дарылоочу касиет берүү максатында түрдүү заттар 
колдонулат. Мисалы, «Жемчуг» күкүмүнө кальций глицерофосфаты, «Особый» 
күкүмүнө 2%түү натрий бикарбонат кошулат. Бул күкүмдөр 
тишке кебер жана таш көп чогулган кишилерге сунуш кылынат. 
Тиш жуугуч пасталардан «Лесная», «Жемчуг» жана башкалар дарылоо жана алдын 
алуу касиетине ээ. Алардын составында тиштеги кеберлерди эритип, бүйлөнүн 
сезгенүүсүн азайтуучу, ооздун жытын жакшыртуучу заттар бар. Айрым тиш 
жуугуч пасталар (Мери, Поморин) тиштин чиришин алдын алуу касиети болгону 
менен ооздун былжыр челин дүүлүктүрүп, канатат. 
Тишти тазалоодо щётканын кыймылы тиштин түбүнөн башын көздөй болуп, 
бүйлөнүн четин жабыркоодон сактоо зарыл. Тишти жуугандан кийин (озду 
жакшы чайкоо керек. Тишти эртең менен паста, кечинде пастасыз эле щёткалап 
жууса болот. Уктарда оозду чайкап жатуу сунуш кылынат. Балдарды 2—3 
жашынан тишин жууганга үйрөтүү зарыл. 
Тиштин арасына тыгылып калган тамак-аш калдыгын металл менен тазалоого 
болбойт. Ал үчүн атайын жыгачтан же пластмассадан жасалган тиш чукуурлар 
сунуш кылынат. 
Тишти, ооз көңдөйүн туура күтүү, тиш ооруларын убагында дарылоо, кош 
бойлуулар менен эмчектеги балдардын жакшылап тамактануусу тиштердин соо 
болушун камсыз кылат. Оорулуу тиштерди таап дарылоо, ошондой эле алдын 
алуу чараларын жүргүзүү үчүн жылына 2 жолу врач-стоматологго барып туруу 
зарыл.  
ТИШТИН ЖАБЫЛЫШЫ — үстүңкү жана астыңкы тиш катарларын 
тийиштиргенде алардын жайгашуусу. Тиштин туура (физиологиялык) жана туура 
эмес (патологиялык) жабылышы белгилүү. Физиологиялык тиштин 
жабылышында үстүңкү жаактын маңдайкы туруктуу жана сүт тиштери астыңкы 
тиштерди бир аз жаап, үстүңкү жаактын ар бир тиши астыңкы жаактын эки тиши 
менен тийишип турат; 5-сүт тиш менен туруктуу акыл азуулар гана 
каршысындагы бирден тишке тийишет. 

 
Тиштердин туура жабылышынын айрым түрлөрү (схемалык көрсөтүлүшү). 
Тиштин туура жабылышы жаактын түзүлүшүнө жана тиштин жантыгына жараша 
төмөнкү типтерге бөлүнөт: бир тибинде үстүңкү кашка тиштер астыңкы кашка 
тишти бир аз жаап турат (ортогнатия); экинчи түрүндө астыңкы жаактын маңдай 
тиштери үстүңкү тиштерди бир аз жабат (ортогения); үчүнчү тибинде астыңкы 
жана үстүңкү маңдай тиштердин учтары аттиштей болуп тийишет. 
 

  
Тишти тазалоо ыкмалары. 
 
Тиштердин туура эмес жабылышы тиш катарлары тийише турган каршысындагы 
тиштин жоктугунан болот. Ал көбүнчө бет скелети өөрчүп жаткан мезгилде 
жаактын травмага учурашы (анын ичинде төрөттөн жабыркоо), итий, мурун-
кулкунда шишик өсүп, оозу менен дем алуу, сүт тиштерди эрте жулуп салуу жана 
башкалар себептен келип чыгат. Жаактын деформациясы жана ага жараша 
тиштин туура эмес жабылышы жай (кээде ооругандан бир нече жылдан кийин) 
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өөрчүйт. Тиштин туура эмес жабылышына айрым учурда балдардын зыяндуу 
адаттары (упчу соруу, бармагын соруу жана башкалар) да себеп болот. Айрым 
учурда тубаса (тукум куума) болушу мүмкүн. Тиштин туура эмес жабылышында 
чайноо кыйындайт, көпчүлүк тыбыштарды айта албай, чыкый-жаак мууну 
оорушу, ооз кургашы мүмкүн жана башкалар. Тиштин туура эмес жабылышынын 
бир нече түрү белгилүү. Астыңкы жана үстүңкү жаактары абдан узун болгондо 
маңдайкы тиштери алдыга кетип, арасы ачык болуп эриндери да алдыга созулуп 
турат. Үстүңкү жаагы өтө узун кишилердин маңдай тиши алдыга озуп (орсок 
тиш), астыңкы маңдай тиштер менен тийишпейт, үстүңкү эрини кыскадай 
көрүнөт. Ал эми астыңкы жаагы өтө узун болгондо ээк озуп, маңдай тиштер 
тийишпейт, алдыңкы эрин алдыга чыгып турат (кем ээк). Эки жаагы тең өсүп 
жетилбеген учурда беттин төмөн жагы кыска болуп, артка кеткенсип турат. 
Үстүңкү жаак өсүп жетилбеген учурда тиштер тийишпей, үстүңкү тиштерден 
астыңкылар ашып турат. Астыңкы жаагы жетилбеген кишилерде ээк артка 
кеткенсип, тишти жапканда маңдай тиштер тийишпейт, үстүңкү тиштер 
астыңкыдан ашып турат. Тиштин туура эмес жабылышын 6—12 жашта дарылоо 
сунуш кылынат. Жаш өткөн сайын аны оңдоо кыйындайт. Чоң кишилерде кээде 
операция жана жасалма тиш коюу менен оңдолот. 
ТИШТИН ЧИРИШИ (кариес) — көп таралган тиш оорусу; мында тиштин катуу 
тканы жумшарып бузулуп, көңдөй пайда болот. Тиштин чиришине туура эмес 
тамактануу: кантты, өтө таттуу тамакты көп жеш, витамин, кальций, фосфор 
жетишпегендик, чийки жашылча-жемиштерди аз пайдалануу, ошондой эле тишти 
жаман күтүү себеп болот. 
 

  
Тиштин чиришинин түрдүү формаларын схемалык 
көрсөтүү: а — тиштин үстү — эмалынын бузула 
башташы; б — дентиндин жабыркашы; в — 
дентиндин толук бузулушу; г — тиштин 
чиришинин кабылдап кетиши (тиш көңдөйү 
ачылган). Стрелка менен чириген тиш көңдөйү, 
цифра менен жабыркаган тиш катмарлары 
көрсөтүлгөн (1— эмаль, 2— дентин, 3— тиш 
көңдөйү). 
 
Кош бойлуу аялдардын туура эмес тамактануусу жана ооруп калышы баланын 
тишинде кариестин өөрчүшүнө өбөлгө түзөт. Айрым жерлерде сууда фтор 
жетишпегендиктен балдарда тиштин чириши көп кездешет. Балдар жугуштуу 
оорулар менен катуу ооруганда, тамак-ашта витамин жетишпегенде, ошондой эле 
жыныстык жетилүү мезгилинде көп жолугат. Тиштин чириши кош бойлуу 
аялдарда ички секреция бездеринин функциясы өзгөргөндө, зат алмашуунун 
бузулушуна (түйүлдүктүн скелетин куруу үчүн кальцийди көп керектегендигине) 
байланыштуу көп учурайт. Ал адегенде билинбейт, кээде эле саргыч так пайда 
болгону байкалат. 
Кийин ал жердеги эмаль жумшарып, тиштин үстү чирий баштайт. Бул учурда 
таттуу, кычкыл тийгенде, щётка менен тазалап жатканда ооруйт. Акырындап 
тиштин чириши тереңдеп, дентинди буза баштаганда тиш көңдөйүнө тамак 
түшкөндө, ысык, муздак жана башкалар тийгенде ооруйт, врачка өз убагында 
барбаса тиштин чириши андан ары тереңдеп, эмаль менен дентинди бузууга 
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катышкан бактериялар тиштин жумшак денесине (пульпага) жетип, аны 
сезгентет (к. Пульпит). 
Чоң кишилердикине караганда балдардын тиши бат чирийт. Ал балдардын 
тишинин катуу тканы анча акиташтана электиги жана микроорганизмдердин 
таасирине туруксуздугу менен түшүндүрүлөт. Аны врач-стоматолог дарылайт. 
Тиштин чириши жаңы башталганда дарылоо максатка ылайык. Анткени ал кезде 
дарылоодо (тазалоо) оорубайт, ал эми терең кариесте катуу ооругандыктан 
ооруну басаңдатуучу заттарды колдонууга туура келет. 
Тиштин чиришин алдын алуу бала төрөлө электе (кош бойлуу кезде эле) 
башталууга тийиш. Кош бойлуу аялдардын тамак-ашында белок, май, углевод, 
витаминдер жана минерал заттар, айрыкча кальций, фосфор жетиштүү болушу 
түйүлдүктүн жакшы өөрчүшүнө, ошондой эле соо тиштин туура калыптанышына 
өбөлгө болот. Балдардын тамак-ашында белок (сүт, эт, жумуртка жана башкалар), 
азуу тиштери чыккандан тартып чийки сабиз, капуста, алма берген пайдалуу, 
кондитер азыктарын көп берүүгө болбойт. Мектепке чейинки балдарды врач-
стоматологго көрсөтүп, эгер кариес байкалса токтоосуз дарылоо зарыл. Сүт 
тишти эрте жулдурбай, туруктуу тиш чыкканга чейин сактоого аракет жасоо 
керек. Аны эрте жулуп салуудан балдардын жаагы жай өсүп, туруктуу тиш туура 
эмес чыгат. 
ТИШТИ ПЛОМБАЛОО — тиштин чириши, пульпит жана башкалар тиш 
кемтиктерин атайын пломбалоочу материал менен толтуруп дарылоо. Ал 
материалдар тиштин формасын калыбына келтирүүдөн тышкары антисептик 
касиетке ээ болгондуктан микроорганизмдердин тиричилигин да токтотот. 
Тишти пломбалоодон кийин демейде тиштин чириши токтолуп, кабылдоолор 
болбойт. Тиштин пломбасы анын кемтигинин түрүнө, оору тиштин абалына жана 
башкалар жараша түрдүү материалдан жасалат. Маңдайкы тишти пломбалоо үчүн 
селикат-цемент, пластмасса, сүт тиштер менен тиштин түбүн пломбалоого 
фосфат-цемент, антисептик заттары бар цемент колдонулат. Андан тышкары 
күмүш амальгамасы, бат катуучу пластмасса жана башкалар материалдар бар. 
Тишти пломбалоодо чириген тишти бормашинанын жардамы менен тазалайт, 
мында жагымсыз сезим пайда болот, кээде ооруйт. Тишти пломбалоодон кийин 2 
саат тамак ичүүгө болбойт. Айрым учурда тишти пломбалагандан кийин тиштер 
тийсе ооруйт. Ал пломба бийик коюлуп калуудан же тиштин дарыга 
реакциясынан болот. Мындай учурда врачка кайрылуу керек. 
 

  
Пломбаланган тиштин көрүнүшү. 
 
ТОКСИКОДЕРМИЯ — теринин катуу кармоочу оорусу. Көпчүлүк учурда ар кандай 
химиялык заттардан, дары-дармектерден (антибиотик, сульфаниламид 
препараттары, йод, бром жана башкалар), бузулган тамак-аштан (балык, 
жумуртка, быштак, экстракт заттар жана алкоголь ичимдиктер) пайда болушу 
мүмкүн. Токсикодермияда териде кызыл тактар жана ыйлаакчалар чыгып, алар 
көбөйүп, эрозия жана жара пайда болот. Кээ бир учурда зат алмашуунун 
бузулушунан же бир эле дары заттар ар бир кишиде ар кандай формадагы 
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токсикодермияны пайда кылышы ыктымал. Дары-дармектен болгон учурда 
кызгылт-бозомтук темгилдер дененин бир жеринде эле пайда болуп, бир нече 
убакыттан (бир нече күндөн) кийин жоголуп, алардын ордунда кызгылт-күрөң 
так калат. Ал көбүнчө колдо, эринде, ооздун былжыр челинде жана жыныс 
органдарында кездешет. Бул учурда дүүлүгүү күчөп, уйку качат, дене ысыйт, 
жалпы абал начарлайт, жүрөктүн тушу жана муун ооруйт. Тери кычышат, ысып 
чыгат. Оору анчалык узакка созулбайт. Кээ бир учурда жүрөк-кан тамырдын жана 
ички органдардын ишинин бузулушуна алып келет. 
Дарылоодо ар кандай дары-дармектерди кабыл алууну токтотуу жана 
ууландыруучу заттарды четтетүү керек. Врачтын көзөмөлүндө заара айдама жана 
ич алдырма каражаттар, суюктук көп берилет, гистаминге каршы каражаттар 
жана башкалар сунуш кылынат, ошондой эле сыртынан сүйкөө үчүн ар кандай 
дарылар пайдаланылат. 
ТОКСИКОЛОГИЯ — медицинанын уулуу заттардын физикалык жана химиялык 
касиетин, алардын тирүү организмге тийгизген таасирин жана анын 
натыйжасында пайда болгон патологиялык процесстерди (к. Уулануу) дарылоо 
жана алдын алуу методдорун изилдөөчү тармагы. Токсикология уулануудан 
сактануу жана дарылоо жолдорун, ошондой эле биология жана медицинанын ар 
кандай тармактарында ууларды пайдаланууну изилдейт. Ал фармакология менен 
тыгыз байланыштуу. Көпчүлүк дары заттар чоң дозада ууландырат; ал эми айрым 
уу заттардын аз дозасы дарылык таасир тийгизет. 
ТОКСИНДЕР — микроорганизмдердин тиричилигинен бөлүнүп чыккан уу зат. 
Бактериялык токсиндер көбүрөөк изилденген. Алар экзотоксиндер жана 
эндотоксиндер болуп бөлүнөт. Экзотоксиндерди бактериялар жашоо-
тиричилигинде чөйрөгө бөлүп чыгарат. Мисалы, селейме, кептөөр, ботулизм жана 
башкалар козгогучтары чыгарат. Эндотоксиндер бактериянын компоненти болуп, 
чөйрөгө бактерия өлгөндөн кийин бөлүнүп чыгат. Экзожана эндотоксиндер бири-
биринен өзүлөрүнүн касиети жана организмге тийгизген таасири боюнча 
айырмаланат. Экзотоксиндер өтө уулуу келип, таасири белгилүү инкубация 
(жашыруун) мезгили өткөндөн кийин билинет. Канчалык алар көп өлчөмдө 
кирсе, ошончолук инкубация мезгили аз болот. Аларды ысытканда, формалин 
менен таасир эткенде уусун жоготот, бирок иммунитет пайда кылуу касиети 
сакталат. Мындай уусузданган экзотоксиндер анатоксин деп аталып, көп 
ооруларды алдын алууда жана дарылоодо колдонулат. Эндотоксинден анатоксин 
алуу үчүн болгон аракеттер натыйжа берген жок. Эндотоксиндер организмге тез 
таасир этет, экзотоксинге караганда уусу анча күчтүү эмес, жогорку 
температурага туруктуу болушат. Токсиндерди кургатуу, тоңдуруудан алардын 
күчү өзгөрбөйт. 
ТОКСОПЛАЗМОЗ — көпчүлүк орган жана системаларды жабыркатуучу оору. 
Козгогучу — токсоплазма, 20° чөйрөдө 3 күнгө чейин сакталат. Тике тийген күн 
нурунан, ысытуудан, кургатуудан тез өлөт. Токсоплазмоз менен уй, кой, эчки, 
чочко, мышык, коён, тоок, өрдөк, жапайы жаныбарлардан бугу, түлкү, сары 
чычкан, тыйын чычкан жана башкалар жабыркайт. Козгогуч ылаңдаган 
жаныбарлардын заңы, заарасы, мурдунан чыккан суюктук, сүтү менен сыртка 
бөлүнөт. Адамга оору жакшы бышырылбаган, кайнатылбаган эт, сүт, жумуртка 
жегенде жугат. Өзгөчө козгогучту бөлүп чыгарган мышыктар коркунучтуу. Анын 
булганган жүнүн кармаганда кол аркылуу козгогуч оозго кириши мүмкүн. 
Организмге кирген козгогуч кан менен түрдүү органдарга (мээ, көз, боор, көк 
боор, лимфа түйүндөрү жана башкалар) тарап, аларды жабыркатат. 
Токсоплазмоздун тубаса жана кийин пайда болгон түрү бар. Кийин пайда болгон 
түрү катуу кармаган жана өнөкөт түрүндө өтөт. Катуу кармаганда ысытма болуп, 
баш, булчуң ооруйт. Өнөкөт түрүндө оору жылдап созулушу мүмкүн. Мында 

 
www.bizdin.kg

702



температура анча көтөрүлбөйт, оорулуунун алы кетет, башы ооруйт, көзү начар 
көрө баштайт, ишке жөндөмдүүлүгү төмөндөйт, лимфа түйүндөрү, боор, көк боор 
чоңоёт. Көпчүлүк учурда гепатит, миокардит, өпкөнүн сезгениши, психиканын 
бузулушу байкалат. 
Тубаса токсоплазмоздо оору түйүлдүк мезгилинде энеден берилет. Бала эненин 
ичинде же төрөлөрү менен өлөт. Эгер өлбөй калса түрдүү майыптык жана өсүү 
кемтиктери байкалат. 
Оорунун алдын алуу үчүн оорулуу жаныбарларды убагында таап, аларды бөлүп, 
дарылоо; мындай жаныбарлардан балдар, кош бойлуу аялдар сак болуусу, 
мышык, итке тамак бергенден кийин колду сөзсүз самындап жуу зарыл. Мал 
чарбасында, эт, эт азыктары менен иштегендер атайын кийимдерди кийүүгө, 
тазалыкты сактоого тийиш. Базардан сатып алынган эт жана сүт азыктарын 
жакшы бышырып, кайнатып ичүү талапка ылайык.  
ТОЛТО (аорта) — жүрөктүн сол карынчасынан чыккан эң чоң кан тамыр. 
Адамдын денесиндеги бардык органдарды артерия каны менен камсыз кылат. Ал 
кан айлануунун чоң тегерегинин башталышы. Толто үч бөлүктөн (жогору карай 
кеткен, толто догосу жана төмөн карай түшкөн) турат. 
Толтонун жогору чыккан бөлүгү сол карынчанын артериялык конусунан 
башталат. 
 

 
 Толто жана андай тараган артериялар: 1— 
күрөө тамыр; 2— акырек алдындагы 
артерия; 3— кабырга арасындагы артерия; 
4— курсак толтосу; 5— бөйрөк артериясы; 
6— чычыркай артериялары; 7— сан 
артериясы; 8— жамбаш артериясы; 9—ийин 
артериясы; 10—толто; 11—толто догосу. 
 
Ал өпкө түркүгүнүн артында жайгашып, анын оң жагына өтөт. Анын артында оң 
өпкө артериясы жана сол өпкө веналары, алды жагында жүрөктүн оң дүлөйү 
жатат. 
Толтонун догосу — алдыдан артка жана оңдон солго карай багытталган ийри 
түтүк. Ал сол бронхту жана өпкө түтүгүнүн бөлүнгөн жеринен ийилип өтөт. 
Догонун сырт жагы көкүрөк клеткасынын үстүңкү тешигин көздөй багытталып, 
андан кийин ийин-баш артерия түркүгү жалпы сол күрөө жана сол акырек 
алдындагы артериялар чыкса, анын ички бетинен жүрөктүн кабын, өпкө чел 
кабыгын, бронхторду жана ортолук чел кабыгын кан менен камсыз кылуучу 
артериялар бөлүнүп чыгат. 
Толтонун төмөн карай кеткен бөлүгү оң жана сол жалпы капшыт артерияларына 
бөлүнөт. Анын боор этке чейинки бөлүгү — көкүрөк, боор эттен төмөн жаткан 
бөлүгү курсак толтосу деп аталат.  

 
www.bizdin.kg

703



ТОМОГРАФИЯ — изилденүүчү органдын белгилүү катмарын сүрөткө тартууга 
мүмкүндүк берген рентгендик изилдөө ыкмасы. Рентгеноскопия, 
рентгенографияда объекттин экранга жакын жери даана, алысыраак жери начар 
көрүнөт. Мында рентгенографияда байкалбаган өпкөдөгү айрым сезгенүүлөр 
даана. аныкталат. Томография атайын аппараттын — томографтын жардамы 
менен жүргүзүлөт. Томография кекиртек, бронх, кан тамырларды, бөйрөк 
үстүндөгү бездин шишигин, бөйрөк, өт жолдорундагы ташты, өпкөнү, карынды, 
сөөктөрдү изилдөөдө кеңири колдонулат. 
Томографияны флюорография менен айкалыштырып изилдөө 
томофлюорография деп аталат; калкты массалык текшерүүдө колдонулат. 
ТОНЗИЛЛИТ — бадам сымал бездин сезгениши. Тонзиллиттин катуу кармаган (к. 
Ангина) жана өнөкөт түрү бар. Ангинанын көп кайталанышы, мурун бүтүп, мурун 
менен дем алуу бузулганда, кеңилжээрдин өнөкөт сезгениши, тиш оорулары (к. 
Тиштин чириши) өнөкөт тонзиллитке алып келет. Сезгенүү негизинен бадам 
сымал бездин (тамак безинин) лакуналарын жабыркатат. Оорулуу шилекейин 
жута албай, кээде ооруганын сезет, тамагында бир нерсе тургандай болот. Денеси 
бир аз ысып (37,1—37,5°), көпкө кармалат, кээде жумалап, ал тургай айлап 
созулат. Мындай учурда адамдын алы кетип, шалдырайт, тамакка табити 
тартпайт, муундары, башы ооруйт. Тонзиллитти врач дарылайт. Бадам сымал 
безинин лакуналарындагы ириңди дезинфекциялоочу эритме менен тазалап, 
йод-глицерин эритмесин сыйпайт. Физиотерапия процедуралары сунуш 
кылынат. Өнөкөт тонзиллит мезгил-мезгили менен кабылдап турат. Мындай 
кабылдоо жүрөк жана бөйрөктүн функциясын бузат, муунду оорутат. Аны алдын 
алуу үчүн бадам сымал безин операция жасап алып салуу керек.  
ТОНУС — нерв борборлору менен булчуң ткандарынын талбай узак убакыт жана 
туруктуу козголуусу. Организм салыштырмалуу тынч абалда турганда да, нерв 
борборлорунан тиешелүү органдар менен ткандарга нерв импульстарынын 
разряддары берилет. Алар скелет булчуңдарынын, ичегинин, кан тамырлардын 
жылма булчуңдарынын ишин жөнгө салат. 
Орган менен ткандарды белгилүү функциялык абалда узакка кармап туруу нерв 
борборлорунун тонусу деп аталат. Денени белгилүү абалда кармап туруу үчүн 
булчуңдардын жыйрылышы же чыңалышы булчуңдардын тонусу деп аталат. 
Нерв борборлору менен булчуң тканынын ишинин бузулушу тонустун күчөшүнө 
(гипертония), ошондой эле бошоңдошуна (гипотония, атония) алып келиши 
мүмкүн. 
ТОПУРАКТЫ САНИТАРИЯЛЫК КОРГОО — топурактын булгануусун алдын алуу 
максатында жүргүзүлүүчү укуктук, уюштуруу, санитария-гигиеналык жана 
санитария-техникалык чаралар системасы. Таштанды, кык, ыплас суулар туура 
эмес зыянсыздандырылса (к. Ассенизация, Таштандыларды зыянсыздандыруу), 
алар чирип, суу менен камсыз кылуучу булактарга түшүп, ичеги-карын 
ооруларынын, гельминтоздордун козгогучтарына, оору таратуучу 
курткумурскалардын өсүп-оөрчүшүно шарт түзүлүшү мүмкүн. Минералдык жер 
семирткичтерди, пестициддерди (к. Айыл чарба уу химикаттары) туура эмес 
пайдалануу жана сактоо да топуракка чоң коркунуч туудурат. Топуракты коргоо 
айлана-чөйрөнү санитариялык коргоо, суу менен камсыз кылуу, канализация 
жана калк отурукташкан жерлерди тазалоону жакшыртуу боюнча комплекстүү 
пландардын ажырагыс бөлүгү. Айрыкча курорттор, ичүүчү суу менен камсыз 
кылуучу булактар, калк массалык эс алуучу жайлар, балдар мекемелери, 
санаторий жана башкалар дарылоо мекемелери жайгашкан аймакта түзүлгөн 
санитариялык коргоо зоналарында топуракты коргоого катуу талап коюлат. 
Топурактын булгануу деңгээлин санитария-эпидемиологиялык станциянын 
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кызматкерлери химиялык, бактериологиялык жана гельминтологиялык 
изилдөөлөрдүн натыйжасында аныктайт. 
ТОРМОЗДОЛУУ — козголууну алдын алуучу же басаңдатуучу нерв процесси. 
Тормоздолуу пайда болгон жерине жараша четки жана борбордук болуп бөлүнөт. 
Тормоздолуу нерв учтарында пайда болгон медиаторлордун жардамы менен 
синапстарда ишке ашат. Тормоздолуунун пайда болушуна козголууга учураган 
ткандардагы бир нече өзгөрүүлөр түздөн-түз себеп болот. Ар бир козголуучу 
клетка сыртынан жарым өткөргүч мембрана менен капталган. Клеткага 
дүүлүктүргүчтөр таасир эткенде анын мембраналык потенциалы өзгөрүүгө 
учурайт. Анда мембрананын козголгучтугу төмөндөп, козголуу толкуну анча 
тарабайт. Козголуу же тормоздолуу медиаторлордун рецепторлор менен өз ара 
катышуусунда иондук өткөргүчтүктүн өзгөрүүсү менен белгиленет. Ошондуктан 
кээ бир медиаторлор козголууну да, тормоздолууну да өткөрүүгө жөндөмдүү. 
Мисалы, ацетилхолин миокард талчаларынын тормоздолуусуна жана скелет 
булчуңдарынын козголуусуна алып келет. Тормоздолуу тиешелүү тормоздоо 
нейтрондорунун козголуусунан келип чыгат. Түздөн-түз тормоздолуу 
физиологиялык функциясы боюнча карама-каршы болгон элементтердин 
козголуусун басаңдатып, алардын өз ара макулдашып аракеттенүүсүнө түрткү 
берет. Мисалы, киши басып жүргөндө бүктүрүүчү булчуңдарга келүүчү нервдер 
козголгондо, ошол эле учурда сундуруучу булчуңдардын нервдери тормоздолот. 
Улуу физиолог И. П. Павлов тормоздолууну тышкы (шартсыз) жана ички 
(шарттуу) деп да бөлгөн. И. П. Павлов нерв системанын өтө дүүлүктүргүчтөрдүн 
таасиринен, ошондой эле өтө чарчоодон сактоону камсыз кылуучу тормоздолууну 
бөлгөн. Тормоздолуунун коргонуу-ыңгайлануу функциясынын мааниси чоң. 
Мисалы, кээ бир невроздорду, травма шогун жана башкалар дарылоодо уктатуучу 
дарылардын, сеп алдырма дарылардын колдонулушу аныкталган.  
ТОСТОК КӨЗ (экзофтальм)— көз алмасынын көз чарасынан алдыга тостоюп 
чыгып турган көз. Тосток көздүн пайда болушуна организмдеги жалпы оорулар 
(диффузиялык ууландыруучу богок, лейкемия жана башкалар), мээ шишиктери, 
мээ кан тамырларынын кеңейиши, травма, мурун көңдөйүнүн жана анын 
кошумчаларынын оорулары, көз чарасынын шишиги, сезгенүүсү, сыныгы, 
флегмонасы, панофтальмит, офтальмоплегия жана башкалар себеп болот. Тосток 
көз күчөгөндө көз алмасынын кыймылы азайып, көрүү начарлайт. 
Тосток көздө аны чакырган негизги ооруну дарылоо керек. Айрым учурда 
хирургиялык ыкма колдонулат.  
ТӨРӨТ — кош бойлуулукту аяктатуучу татаал физиологиялык процесс. 
Физиология төрөт 280 күн (10 акушерлик, 9 календарлык ай) өткөндөн кийин 
болот. Бул мезгилде ичтеги бала сырткы тиричиликке жөндөмдүү болуп калат. 
Төрөт кош бойлуулук сыяктуу эле аялдын бүт организминин кызматы болуп 
эсептелет. Төрөткө эки жума калганда анын алгачкы белгилери байкала баштайт: 
жатындын түбү алдыга карай жылып, ич ылдыйлайт, организмден суюктук көп 
бөлүнгөндүктөн, аялдын салмагы азаят; жатын катууланат. Төрөткө бир аз күн 
калганда жатын кынынан коюу, көбүнчө кан аралашкан илээшкек суюктук 
бөлүнөт, бел, сан, ичтин төмөн жагы ооруйт. Төрөттүн белгилерин байкаганда аял 
коркпой, сак болушу керек. Кээ бир аялдарда төрөт белгиси байкалганда эле 
каканак суусу ага башташы мүмкүн. Бул учурда аялды төрөт үйүнө жаткырбаса, 
каканак суусу менен баланын колу же киндиги жатын кынына чыгып калуу 
коркунучу туулат. Каканак суусунун агышы жатынга инфекциянын киришине 
шарт түзөт. Каканак суусу эрте агып калганда бала тумчугуп калышы мүмкүн. 
Төрөт толгоодон башталат. Адегенде толгоо анча оорутпайт, аялдын анча деле 
тынчын албайт. Бара-бара толгоо күчөп, 5—6 мин. сайын кайталанып, 30—40 сек. 
созулат. Бала чыга турган жол кичине жамбаш сөөгү, жатын моюнчасы, жатын 
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кыны, жамбаш булчуңдарынан туруп, бир аз ийилген түтүк формасында болот. 
Анын туурасы 13 см, узуну 11 см болуп, баланын башы оңой өтүшүнө шарт 
түзүлөт. Эгерде мындан кичине болуп калган учурда акушерлик операция 
жасоого туура келет (к. Кесарь кесүү). Биринчи төрөгөндөрдө төрөт 15—24 саат, 
көп төрөгөндөрдө 10—12 саатка созулат. Төрөттүн узактыгы аялдын жашына 
(жашы өтүп калганда аял биринчи жолу төрөп жатса, ал көпкө созулат), баланын 
чоңдугуна, жамбаш сөөгүнүн көлөмүнө, жатындын жыйрылышына жараша болот. 
Төрөт 3 мезгилге (жатын моюнчасынын чоюлушу жана ачылышы, баланы түртүп 
чыгаруу жана баланын тонунун түшүшү) бөлүнөт. 
 
 

  
Төрөттүн жүрүү схемасы: а — төрөткө чейинки 
жатын; 6 — толгоо башталып, жатын кыны 
ачылган мезгил; в — каканак жарылып, 
баланын башынын чыга башташы; 1— 
жатындагы бала; 2 — жатын моюнчасы; 3— 
көтөн чучук; 4— жатын кыны; 5— табарсык; 6— 
жатын капталы. 
 
Жатын моюнчасынын чоюлушу жана ачылуу мезгили биринчи толгоодон 
башталат. Бул учурда жатын жыйрылып, кичиреет, баланы төмөн түртүп, аны 
каптап турган каканак жатын кынына кире баштайт. Анын натыйжасында жатын 
кыны кыскарып, ачыла баштайт; биринчи мезгилдин аягында каканак жарылып, 
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каканак суусу агат. Кээ бир учурда каканагы жарылбай төрөлөт. Мында баланын 
өмүрүнө коркунуч туулат, себеби каканак тумчуктуруп дем ала албай калат, 
ошондуктан тезинен каканакты жарып жиберүү керек. 
Жатын кынынын ачылышы жана каканак суусунун кетиши жатын булчуңунун 
баланы түртүп чыгышына түрткү берип, төрөттүн экинчи мезгили башталат. Бул 
учурда бат-бат болгон толгоону ич челинин жана боор эт булчуңдарынын 
жыйрылуусу коштойт. Бул мезгилде аял ыйына баштайт, бала төрөт жолу менен 
ылдый жылат. Баланын бети төрөт жолунда оңду же солду карап жылып отуруп, 
чыгарда эненин куймулчагын карап түшөт. Бала түшкөнү калганда аял 
акушерканын айтканындай туура ыйынса, төрөт жолунун жумшак тканынын 
айрылышын алдын алат. Баланын башынан кийин денеси чыгат да, төрөттүн 
экинчи мезгили аяктайт. Бул мезгил биринчи төрөгөндөрдө 1,5—2 саат, көп 
төрөгөндөрдө 30 минутадан 1 саатка чейин созулат. Баланын тону менен биригип 
турган киндигин (к. Кош бойлуулук) кесет жана байлайт. Бала төрөлөрү менен 
ыйлап, дем ала баштайт. 
Бала түшкөндөн кийин төрөттүн үчүнчү мезгили (тондун түшүшү) башталат. 
Орто эсеп менен 30 минутада баланын тону жатын капталынан ажырап түшөт. 
Баланын тону түшкөн учурда бир аз кан агат (250 млче). Баланын тонунун толук 
түшкөнүн врач карап көрөт, эгерде кичине калып калса, кан агууга алып келет. 
Үчүнчү мезгил менен төрөт аяктап, төрөттөн кийинки мезгил башталат. 
Төрөгөндөн кийин 2 саат аял төрөт бөлмөсүндө жатып, врач жана акушерканын 
көзөмөлүндө болот. Бул учурда өмүргө коркунуч туудуруучу кан агуусу мүмкүн. 
Эки сааттан кийин төрөгөн аялды палатага которот. 
Ымыркайды таразага тартуу, денесин ченеп, былжырдан тазалоо, киндигин 
дарылоо атайын комнатада жүргүзүлүп, андан кийин ымыркайлар бөлмөсүнө 
которулат. 
Төрөткө даярдоо аялдар консультациясында башталат. Ал жерде аялды текшерет, 
төрөт мөөнөтүн коюп, психикалык жактан даярдайт. Төрөткө 6—8 жума калганда 
аял врач өткөргөн 5—6 сабакка катышат. Төрөткө психикалык даярдоодо аялдар 
төрөт физиологиялык процесс экенин, кандай сезим болорун, төрөттүн айрым 
мезгилдеринде аялдын эмне кылышын, нормалдуу физиологиялык төрөттө оору 
сөзсүз болорун түшүндүрүү керек. Сабак өткөргөн врач төрөттөгү ооруну кантип 
басаңдатууну үйрөтөт. 
Азыркы убакта төрөттүн оорусун психикалык басаңдатуу менен бирге ар кандай 
медициналык каражаттар колдонулууда. 
төрөткө көп энергия сарпталат. Ошондуктан аялга тамак (сорпо, суюк ботко, кофе, 
кисель, жемиш жана башкалар) берүү керек.  
ТӨРӨТКӨ ЖАРДАМ БЕРҮҮ — кош бойлуу кезде, төрөт маалында жана төрөттөн 
кийинки мезгилде аялдын ден соолугун сактоого багытталган дарылоо жана 
алдын алуу чараларын уюштуруу. Ал эне менен баланы коргоонун негизги бөлүгү. 
Гинекологиялык ооруларды, кабылдаган кош бойлуулукту убагында стационарга 
жаткырып дарылайт, кош бойлуу кезде, төрөттөн кийинки мезгилде жана 
ымыркайды багуунун гигиеналык эрежелери боюнча санитария агартуу иши 
жүргүзүлөт. Мындан сырткары тукум куума оорулардын алдын алуу жана 
дарылоо боюнча да медицина-генетикалык консультация берилет.  
ТӨРӨТТӨН КИЙИНКИ МЕЗГИЛ аял төрөгөндөн кийин баланын тону түшкөндөн 
баштап 6—8 жумага созулат. Бул мезгилде аялдын организминдеги бойго бүтүүгө 
байланыштуу өзгөрүүлөр калыбына келет. Жатын булчуңдары жыйрылып, 
кичиреет. Экинчи жана андан кийинки төрөгөн аялдарда жатындын жыйрылышы 
алгачкы күндөрү катуу оору менен коштолот (соңку толгоо). Жатындын ички 
бети калыбына келип, былжыр чел бара-бара жатындын ичин каптайт. Жатындан 
суюктук бөлүнөт; алгач кан аралаш, кийинчерээк (5-жумада) былжыр суюктук 
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чыгат. Мында жатын моюнчасынын жана жатын кынындагы айрык, жарааттар 
айыгат, жатынды кармап туруучу чоюлган байламталар кыскарып, жатын түтүгү 
жана энелик бези кадимки абалына келет. 3—4-суткада эмчектен сүт чыга 
баштайт. Айрым учурда эмчекте сүт көп болгондуктан эмчекти сүт тээп, эмчек 
чыңалып ооруйт. Кээде эти ысыйт. Эгерде төрөттөн кийинки мезгил нормалдуу 
өтсө, төрөгөн аялдын абалы анча өзгөрбөйт. Төрөгөн аялга алгачкы 2 күнү 
көбүрөөк жатуу сунуш кылынат. Бирок такыр кыймылсыз жата берсе заңдоо жана 
заара ушатуу кыйындайт. Жатындын жыйрылуусу көпкө созулат. Ден соолугу 
жакшы, өзүн жакшы сезген аялдарга 2-суткада туруп басууга (алгач 15—30 мин., 
андан ары сейилдөө мөөнөтү көбөйтүлөт) уруксат берилет. Төрөттөн кийинки 
мезгилде төрөгөн аял асептика жана антисептика эрежелерин так сактабаса 
жараат, төрөт жолундагы жаракалар, эмчек үрпүнүн жарылган жери аркылуу 
инфекция кирип, төрөттөн кийинки ооруларды пайда кылат. Төрөттөн кийинки 
кабылдоолорду болтурбоо үчүн төрөгөн аял сырткы жыныс органын 
марганцовканын мала кызыл эритмеси менен күнүнө 2 жолу жууп, астыга 
коюлуучу чүпүрөктү убагы менен которуп, ич кийим, шейшептерди күнүнө 
алмаштыруу керек. Төрөгөн аял өздүк гигиенаны жакшы сактоого тийиш. Алар 
тырмагын өстүрбөй алып, баланы эмизерде жана тамак ичерде колун самындап 
жууп турушу зарыл. Эмчектин үрпү жарылып кетүүдөн сактоо үчүн баланы 
эмизгенден кийин эмчекти нашатырь спиртинин 0,5%түү эритмеси же жылуу суу 
менен самындап 2 маал жууп, тегерегин 1 %түү бор кислотасынын эритмеси 
менен сүртүп, кебез менен аарчуу сунуш кылынат. Баланы туура эмизүү да чоң 
мааниге ээ (к. Эмчектеги бала). Эмизгенден кийин эмчекте сүт калса, саап салган 
жакшы. 
Төрөгөн аял убагы менен эс алып, сапаттуу тамактануусу талапка ылайык. 
Күнүмдүк тамак-аштын составында кефир, быштак (100—200 г), витаминдүү 
жашылча-жемиш жана башкалар болууга тийиш. Кычкыл, өткүр тамакты жегенге, 
ичимдик ичкенге, чылым чегүүгө, өз алдынча дары каражаттарын пайдаланууга 
болбойт. Таза абада көп болуп, бөлмөнү убагы менен желдетип, таза кармоо эне 
жана бала үчүн өтө пайдалуу. Бул мезгилде оор нерсе көтөрүүгө болбойт. Эгерде 
температура көтөрүлүп, жатындан кан агып, эмчектин үрпү жарылып кетсе же 
эмчек ооруса маститке өтүп кете электе врачка кайрылуу зарыл. 
Төрөттөн кийинки оору — төрөттөн кийинки мезгилде жыныс органдарынын 
сезгенүү оорулары. Төрөттөн жабыркаган (сыйрылган, айрылган) жатын, жатын 
кыны, жатын моюнчасына оору чакыруучу микробдордун жана денедеги сезгенүү 
булагынан (алкым безинин сезгенүүсү, тиштин чириши) ириңдетүүчү микробдун 
түшүшүнөн пайда болот. Мындан сырткары оорунун пайда болушуна боюнда бар 
кезде тамактануу, өздүк гигиена эрежелерин бузуу, кеч талгак болуудан 
организмдин алсыздануусу (к. Талгак) жана башкалар оорулар, каканак суусунун 
эрте кетиши да себеп болот. Жатын же жатын кынына түшкөн микробдор ошол 
түшкөн жерди сезгендирет, андан ары жатын тегерегин. жамбаштын май 
клеткасын сезгендирип, сепсиске айландырат. 
Адатта төрөттөн кийинки оору төрөттөн кийин 3—5 күнү башталат. Аялдын 
жалпы абалы начарлап, чыйрыгат, эти ысып, башы ооруйт. Айрым учурда 
оорунун белгилери анча билинбейт. Төрөт үйүнөн чыгып келгенден кийин 
аялдын абалы начарлап, эти ысыйт, заара ушатуусу кыйындап, ичи катат. 
Оорунун мындай белгилери билинери менен врачка кайрылуу керек. 
Төрөттөн кийинки оорулардын алдын алууда боюнда бар кезде, төрөт жана 
төрөттөн кийинки мезгилде врачтын сунуштарын аткаруунун мааниси зор. Бойго 
бүткөндө врачка убагы менен кайрылуу, талгакты дарылоо, өздүк гигиена 
эрежелерин туура сактоо керек. 
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ТӨРӨТ ҮЙҮ — боюнда бар кезде, төрөт маалында, төрөттөн кийинки мезгилде 
жана гинекологиялык ооруларда стационардык же амбулаториялык 
адистештирилген медициналык жардам берүүчү, ошондой эле ымыркай 
балдарды багып, аларга медициналык жардам көрсөтүүчү мекеме. 
 

 
 Бишкек шаарындагы № 4 төрөт 
үйүнүн сырткы көрүнүшү. 
 
Төрөт үйүнүн составына стационар жана аялдар консультациясы кирет. Төрөт үйү 
жаңы төрөлгөн балдардын өсүүсүнө байкоо жүргүзүү максатында балдар 
поликлиникасы менен тыгыз байланышта иштейт. Оорулуу аялга акушер-
гинекологиялык тез жана шашылыш жардам көрсөтүү анын жашаган жерине 
карабастан жүргүзүлөт. Төрөт үйүндө санитария-гигиеналык режим так 
сакталууга тийиш. Андыктан төрөй турган аял төрөт үйүнө келери менен 
санитариялык кароодон өткөрүлөт. Артерия кан басымы, дене температурасы 
өлчөнүп, кыскача анамнез толтурулат. Мында төрөй турган аял медициналык 
персоналдын кароосунда болот. Төрөт залында төрөгөн аял 2 саат жатат. Анан 
төрөттөн кийинки палатага жаткырылат. Төрөт үйүндө болуу мөөнөтү төрөгөн 
аялдын жана ымыркайдын ден соолугуна жараша болот, к. Эне жана баланы 
коргоо, Төрөткө жардам берүү. 
ТРАВМАТИЗМ, к. Кырсыкка чалдыгуу. 
ТРАВМАТОЛОГИЯ — медицинанын органдар менен ткандардын кырсыкка 
чалдыгуусун алдын алуу жана аны дарылоо методдорун изилдөөчү тармагы. 20-
кылымдын башында өз алдынча илим катары хирургиядан бөлүнүп чыккан. 
Травмадан кийин органдар менен ткандагы өзгөрүүлөрдү изилдөө, травмалык 
кабылдоолорду дарылоо ыкмаларын жакшыртуу жана алдын алуу азыркы 
травматологиянын негизги проблемалары болуп саналат.  
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД — кыймыл таяныч аппаратынын ооруларын, 
кырсыкка чалдыгуусун (травмасын), деформациясын алдын алуу, дарылоо жана 
диагноз коюу боюнча атайын даярдыгы бар адис врач (хирург). 
ТРАХЕИТ — жогорку дем алуу жолдорунун (мурун, кулкун, коко) оорусу менен 
коштолгон кекиртек былжыр челинин сезгениши. Ал суук тийгенде, жугуштуу 
ооруларда (грипп, кызылча, көк жөтөл жана башкалар) пайда болот. Ага жүрөк 
жана өпкө оорулары, балдарда итий, экссудаттык диатез түрткү берет. Адатта 
Трахеит күз жана жай айларында байкалат. Оорунун өнөкөт жана катуу кармаган 
түрү бар. 
Катуу кармаган түрү мурун бүтүп, кулкун сезгенип башталат. Негизги белгиси — 
жөтөл; ал өзгөчө түнкүсүн жана эртең менен, оорулуу терең дем алганда, 
күлгөндө, ыйлаганда, чөйрөнүн температурасы өзгөрүлгөндө күчөйт. 
Башталышында какырык оңой менен чыкпайт. Мында колко кошо 
сезгенгендиктен үнү каргылданып, бүтөт (к. Ларингит). Кээде башы ооруп, эти 
ысыйт, бүткөн бою шалдырайт, бирок оорулуунун жалпы абалы анча өзгөрбөйт. 
Оорулуу 1—2-жумада жакшы болуп кетет. Убагында дарыланбай, үйдө режимди 
сактабаган учурда оору өнөкөт түрүнө өтөт же дем алуу жолунун башка бөлүктөрү 
да сезгенет (к. Бронхит, Өпкөнүн сезгениши). 
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Өнөкөт трахеит дем алуу органдарында кандын туруп калышына алып келүүчү 
өпкө эмфиземасы, жүрөк, бөйрөк оорусунан пайда болот. Мында оорулуу жөтөлөт, 
ал өзгөчө түнкүсүн, эртең менен күчөйт. Оору көпкө созулуп, мезгили менен 
убактылуу жакшы болуп калат. 
Дарылоону врач жүргүзөт. Бутка ысык ванна, көкүрөктүн үстүнө, моюнга 
горчичник коюлат. Ысык сүткө сода (1 стакан сүткө 1 2�   чай кашык), май, бал, 
боржоми кошуп ичүү да жөтөлдү жеңилдетет. Врачтын сунушусуз өз алдынча 
антибиотиктерди, жөтөлгө каршы дарыларды колдонуу оорунун жүрүшүнө терс 
таасир тийгизет. Өнөкөт түрүндө курорттук дарылануу сунуш кылынат. 
Ооруну алдын алуу үчүн денени чыңдоо, муздап (үшүп) калуудан сактануу жана 
башкалар сунуш кылынат.  
ТРАХЕОТОМИЯ — коко менен кекиртектен аба өтпөй калганда кекиртекти тешүү 
операциясы. Трахеотомия дем алуу жолуна бөтөн нерсе түшкөндө, күйүктө, 
шишикте, травмада, жалган жана чыныгы крупта дем алууну калыбына келтирүү 
үчүн жасалат. Коко кысылганда дем алуу кыйындан, тездейт, эриндери, бети 
көгөрөт (к. Цианоз), алы кетет. Оорулуунун мындай абалы өтө коркунучтуу, 
анткени дем алуу жолу толук бүтөлүп калуусу мүмкүн. Андыктан оорунун 
алгачкы белгилери байкалары менен медициналык тез жардам чакыруу керек. 
Мындай оорулуу ооруканага жаткырылат, керек учурда трахеотомия жасалат. 
Операцияда жасалган тешикке металл же пластмасса түтүгү коюлат. Ал ички жана 
сырткы түтүктөн туруп, ички түтүк тазалап туруу үчүн оңой алынат. Айрым 
учурда оорулуу ооруканадан ошол түтүк менен чыгышы мүмкүн. Мындай учурда 
оорулуу өзү ички түтүктү чыгарып тазалап, жууп, кайта ордуна коё билүү керек. 
Ал эми сырткы түтүктү врач гана алат. Оору жакшы болгондо түтүктү алып, орду 
тигилет.  
ТРАХОМА — конъюнктива жана көздүн тунук челинин өнөкөт жугуштуу оорусу. 
Көздүн тунук жана былжырлуу чели жабыркайт. 
Ооруну вирустар чакырат. Трахома оорулуунун өздүк буюмдары (сүлгү, жүз 
аарчы, шейшеп жана башкалар), вирус менен булганган кир колу аркылуу жугат. 
Эл арасында аны чымындар таратат. 
Трахома — эпидемиялык оору. Оорунун таралышы калктын жашоо шартына, 
санитариялык абалына жараша болот. Адатта оору өнөкөт түрүндө билинбей 
башталат. Көбүнчө эки көз тең жабыркайт. Оорунун жашыруун (инкубациялык) 
мезгили 7—14 күнгө созулат. Алгачкы белгилери: көз жапкагы кычышып 
кызарып, бир нерсе түшкөндөй сезилет. Көздүн былжыр челинин 
конъюнктигасында ириңдүү ыйлаакчалар пайда болот. Көздөн чылпак чыгып, 
кирпиктер чыпталышып, көз ачылбай калат. Алгачкы белгилери билингенде эле 
врачка кайрылуу зарыл. Дарылоону врач жүргүзөт. Өз убагында дарыланса 2—3 
айдын ичинде толук айыгат. 
Ооруну алдын алууда тазалыкты, санитариялык эрежелерди сактоо, оору 
таратуучу чымындарды кырып жок кылуу, ооруган адамдын буюмдарын (сүлгү, 
жүз аарчы жана башкалар) бөлүп коюу талапка ылайык. Биздин өлкөдө алдын 
алуу жана убагында дарылоо жолго коюлгандыктан оору көп кездешпейт. 
ТРИХИНЕЛЛЕЗ — адамдын жана жаныбарлардын жумуру мите курт — 
трихинелла пайда кылуучу оорусу. Жыныстык жактан өсүп жетилген трихинелла 
адамдын жана айбанаттардын ичке ичегисинде, ал эми личинкасы булчуң этте 
мителик кылат. Ургаачысы уруктангандан кийин ээсинин ичегисинин капталына 
кирип, 2000ге жакын эң майда личинка тууйт да, көп узабай өлөт. Личинкалар 
лимфа жана кан тамыр аркылуу бүт денеге тарайт. Ал булчуңга өтүп чоңоё 
баштайт. Эки-үч жумадан кийин булчуңда личинка ийрилип өсүп, спираль 
формасына өтөт да, 2—2,5 айдан кийин сыртынан кабык (капсула) менен 
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капталат. Бул оору адамга трихинеллез менен ооруган жаныбарлардын этин чала 
бышырып жегенден жугат. Оорунун алгачкы белгиси ал жуккандан 2—3 жума 
өткөндөн кийин денеси ысып (39—40°С), калтырак басат. Көзү кызарып, 
жарыкты карай албайт, булчуңдары, ичи ооруп, өтөт. Бети шишимик тартып, 
кээде көзү жүлжүйүп, ачылбай калат. Балдарда оору көбүнчө жеңил өтөт. 
Дарылоону врач гана жүргүзөт. Ооруну алдын алууда ветеринариялык 
текшерүүдөн өтпөгөн малдын этин тамак-аш катары пайдаланууга болбойт. 
 

  
Булчуңдагы трихинелла. 
 
Чочко этин, жапайы жаныбарлардын этин жакшылап кайнатып же кууруп жеш 
керек.  
ТРИХОМОНОЗ — кишинин заара жыныс жолдорунун сезгенүү оорусу. 
Трихомоноздун козгогучу жыныс жолу менен берилет. Алар сырткы чөйрөнүн 
түрдүү таасирине туруксуз болушат. Козгогуч жыныс органдарынын былжыр 
челинде көбөйүп, андан бөлүнгөн суюктук аркылуу сыртка чыгат. Оорунун 
козгогучу кээде тазалыкты сактабаган учурда сүлгү, жүз аарчы жана башкалар 
буюмдар аркылуу жугат. Оору эркектерде анча билинбей өтөт. Бир аз былжыр 
суюктук бөлүнөт, эч жери оорубайт. Ошондуктан оорулуу убагында врачка 
кайрылбай жүрө берип, оорунун булагы болуп кала берет. Трихомонозду 
убагында дарылабаса эн бездеринин кошумчаларынын сезгенүүсүнө (к. 
Эпидидимит) алып келет. Ушундан улам көпчүлүк учурда тукумсуздук пайда 
болот. Өнөкөт түрүнө өтүшү ыктымал. Өнөкөт түрү оңой менен айыкпайт. Аялдар 
трихомоноз менен жабыркаганда жыныс кыны кычышып, ак суюктук бөлүнөт, 
ачышат. Организм начарлаганда, ошондой эле айыз келген учурда сезгенүү 
жатын жана анын кошумчаларына өтүшү мүмкүн (к. Аднексит, 
Метроэндометрит). Эгерде оору аялынан табылса жубайы да кошо дарыланат. 
Трихомонозду дарылоо көпкө созулат. Ооруну чала дарылап же дарылануу 
үзгүлтүккө учураса оору кайта башталат. Дарылануу учурунда өзгөчө өздүк 
гигиенаны сактоо (ич кийимди үтүктөп, күндө кийим которуп кийүү, күндө 
жуунуу жана башкалар) зарыл. Дарылангандан кийин да 2—3 ай бою врачка 
текшерилип туруу талапка ылайык.  
ТРИХОФИТИЯ (темирөткү) — теринин мите козу карындар пайда кылуучу 
жугуштуу оорусу. Оору козгогучтары терини, чачты жана тырмакты жабыркатат. 
Трихофития оорусунун оору козгогуч мителеринин бир нече түрү бар (к. 
Микроскоптук козу карындар). Анын кээ бирлери жалаң гана адамда жашап, 
теринин үстүңкү катмарынын трихофитиясын пайда кылат. Башкалары 
негизинен айбанаттарда (чычкан, келемиш, уй, жылкы, кой жана башкалар) 
кезигип, алардан адамга жугуп, теринин терең катмарларын ооруга чалдыктырат. 
Теринин үстүңкү бетин жабыркатуучу трихофития менен көбүнчө жаш балдар, 
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ошондой эле чоң кишилер, айрыкча аялдар ооруйт. Аялдарда оору анча 
байкалбай, узак жылдарга чейин созулат. Алардан жаш балдарга жугушу мүмкүн. 
Трихофитиянын теринин үстүңкү бетин жабыркатуучу түрү менен оорулууга 
дени таза киши жолукканда же оорулуу адам колдонгон шейшеп, жаздык кап, 
кийим, тарак, баш кийим жана башка буюмдарды колдонгондо жугат. 
Трихофитиянын теринин терең катмарын жабыркатуучу формасы оорулуу 
айбанаттардан түздөн-түз же алардан булганган буюмдар аркылуу адамга жугат. 
Трихофитиянын теринин үстүңкү бетин жабыркатуучу түрүндө теринин мите 
козу карын кирген жеринде 5—7 күндөн кийин кызарган, сезгенген так пайда 
болот. Анын четтери бирдей болуп, тез эле чоңоюп, түлөй баштайт. Ошондой эле 
майда каканакчалар жана карттар пайда болот. Эгерде баштын териси ооруга 
чалдыкса, жаранын чекеси тегиз болбойт, чач морт болуп, териден 1—2 мм 
жеринен сынып түшөт да, анын калган бөлүкчөлөрү тикчийип турат. 
Тырмак трихофитиясы менен чоңдор, чанда балдар жабыркайт. Бул учурда 
тырмактын өңү өчүп, калыңданып, үбөлөнүп түшүп, киргилт көк түскө айланат. 
Трихофитиянын теринин терең катмарын. жабыркатуучу түрүндө териде, чачтын 
арасында бир аз шишикче пайда болот. Алардын айланасы даана билинип, 
оорутат. Оорулуунун жалпы абалы начарлап, денеси ысыйт. Шишикчени басканда 
ириң чыгат. Оорунун бул түрү менен саанчылар, уйчулар, койчулар жана 
ветврачтар көп ооруйт. 
 

 
Трихофитиянын турлөрү: 1. Баланын башындагы ириңдүү терең 
трихофития. 2. Баланын башындагы үстүңкү трихофития. 3. Тырмак 
трихофитиясы. 4. Аялдын чачынын арасындагы жана тырмагындагы 
трихофития. 
 
Трихофитияны ооруканада дарылайт. Теринин трихофитиясында жараны 
күбүлтүп түшүрүүчү атайын май дарыларды колдонгондо тез айыгат. Баштын 
жана тырмактын трихофитиясын узак убакыт дарылоо талап кылынат. Теринин 
үстүңкү бетин жабыркатуучу трихофития менен ооруганды тезинен ооруканага 
жаткыруу керек. Мындай оорулуулар дайыма врачтын көзөмөлүндө болушат. 
Оорулуу адамдар колдонгон кийим, буюмдар дезинфекцияланып, оорулуунун үй-
бүлөсү, окуган мектеби, балдар бакчаларындагы балдар врач-дерматологдун 
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кароосунан өткөрүлөт. Трихофитияны алдын алууда чычкан, келемиш жана 
башкалар айбандарга каршы күрөш жүргүзүү, мал чарбасында иштеген адамдар 
атайын кийимдерди кийип, ал кийимдерди убагы менен кайнатып тазалап туруу 
керек. Ылаңдуу мал өзүнчө бөлүнүп, аларга ветврачтар көз салууга тийиш. Мал 
кармагандан кийин колду самындап жылуу суу менен жууп туруу зарыл. Ошондой 
эле к. Микоздор. 
ТРИХОЦЕФАЛЕЗ — адам жана жаны барлардын ичегисинде мителик кылуучу 
жумуру жүн баш курттар пайда кылуучу оорусу. Митенин жумурткасы заң менен 
чыгат. Ал топуракта белгилүү нымдуулукта, жылуулукта өсүп-өөрчүйт. Оорунун 
негизги булагы — чөйрөнү булгаган оорулуу адам. Оору булганган жер-жемишти 
жуубай жегенде, сууну ичкенде, кир кол менен тамак жегенде жугат. Ошондой эле 
митенин жумурткаларын чымындар да таратат. Оорулуу кускусу келип, тамак 
ичкиси келбей алсырап, ичи ооруп, заңы катат, башы ооруп, ачуулуу болуп кетет. 
Оорулуунун заңын лабораториялык изилдөөдөн кийин гана диагноз коюлат. 
Алдын алууда жер-жемишти кайнак суу менен чайкап пайдалануу, тамак жээрде, 
огороддо иштегенден кийин колду самындап жуу зарыл. Чымындарды кырып 
жоготуу, сууларды заң менен булгануудан сактоо, огородду жаңы заң менен 
семиртпей, чириген кык чачуу талапка ылайык.  
ТРОМБ — кан тамырда жана жүрөктө уюп калган кан. Тромб фибринден, кан 
пластинкасынан, эритроциттен, лейкоциттен турат. Тромбдун түсү анын 
составындагы элементтердин санына жараша болот. Мисалы, тромбдо эритроцит 
басымдуулук кылса өңү кызыл (кызыл тромб), ал эми фибринден, кан 
пластинкасынан жана лейкоциттен турса агыш боз (ак тромб), кээде аралаш 
тромб да болушу мүмкүн. Тромбдун пайда болушуна кандын уюшунун, кан 
жүрүүнүн өзгөрүшү, кан тамырдын ички бетинин атеросклероздук өзгөрүшү жана 
травманын кесепети себеп болот. Тромб венада, ошондой эле артерияда, жүрөк 
ооруларында жүрөк көңдөйүндө пайда болот. Көбүнчө өтө жай пайда болуп, 
кандын жүрүүсүнө тоскоолдук кылат. Тромб веналардын варикоздук 
кеңейишинде, облитерациялоочу эндартериитте, атеросклероздо, кан 
ооруларында жана башкалар байкалат.  
ТРОМБОЗ — тромб пайда болуу процесси (к. Тромб). 
ТРОМБОФЛЕБИТ — уюган кан (тромб) менен веналардын бүтөлүп калышы жана 
анын сезгениши. Буттун тромбофлебити көп кезигет. Бул оору орто жана 
улгайган аялдардын арасында көп учурайт. Тромбофлебит жугуштуу оорулардын 
(келте) кабылдоосунан же жарааттан инфекция кан, лимфа менен венага 
келгенде жана төрөттүн кабылдоосу катары өөрчүүсү мүмкүн. Вена капталынын 
тукум куума кемтиги, семирүү, суукка урунуу жана башкалар бул ооруга түрткү 
берүүчү фактор болуп эсептелет. Тромбофлебиттин пайда болушунда кандын тез 
уюшу жана жай жүрүшү чоң мааниге ээ. Тромбофлебит өтө оор кабылдоого алып 
келиши мүмкүн. Беттин тромбофлебити өтө коркунучтуу, себеби сезгенүү 
процесси мээ венасына өтүп кетиши ыктымал-. Ошондой эле жамбаш венасынын 
тромбофлебити боорду жабыркатышы менен коркунучтуу. Тромбофлебит 
көбүнчө катуу кармаган жана өнөкөт болуп айырмаланат. Сырткы веналардын 
тромбофлебити көп кезигет. Буттун терең веналарынын катуу кармаган 
тромбофлебити көбүнчө күтүлбөгөн жерден байкалат. Көбүнчө ошол кан тамыр 
жак катуу ооруп тегерегиндеги лимфа тамырлары, бут абдан шишийт. 
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Тромбофлебит менен жабыркаган бут 
венасы: солдо — баштапкы, оңдо — вена 
коңдойүн тромб бүтөп калган стадиясы; 
1— вена клапандары; 2- сезгенген жана 
калыңданган вена капталы; 3- тромб. 
 
Буттун териси кубарып жалтырап, чымырап, кээде көгөрүп чыгат. Бут муздайт, 
кан тамырлардын кагуусун табуу кыйындайт. Оорулуунун абалы начарлайт. 
Биринчи күнү оорулуунун эти ысыйт (39—40°). Кээде оорунун бүт белгилери 
жоголуп, өнөкөт түрүнө өтөт. Оору эки жумадан 2—3 айга созулат. Узакка чейин 
бут ооруйт жана шишиги тарабайт; айрыкча веналарды жабыркатып, сырткы 
веналардын варикоздук кеңейишине алып келет. Сырткы веналардын катуу 
кармаган тромбофлебити көбүнчө бутта пайда болот. Оору башталганда вена кан 
тамырлары өткөн жер катуу ооруйт, кызарат. Чурай лимфа бездери чоңоёт. 
Оорулуу бут шишип чыгат. Кээде сезгенген веналардын үстүндөгү тери көгөрөт. 
Сырткы жана терең веналардын өнөкөт тромбофлебити бир нече жылдарга 
чейин созулуп, кээде оору күчөп турат. Айрыкча көпкө туруп турганда, басканда 
шишиги күчөп, жатканда азайып же жок болуп калат. 
Тромбофлебитти дарылоо оорулуунун абалына жараша ооруканада же 
поликлиникада комплекстүү жүргүзүлөт. Катуу кармаган тромбофлебитте бутту 
бир аз бийигирээк жөлөп жатуу керек. Өз алдынча дарыланууга болбойт, ал 
коркунучтуу кабылдоолорго алып келет. Бардык учурда врачка кайрылган оң. 
Массаж жасоого жана дары май сыйпоого тыюу салынат, себеби уюган кан 
бөлүнүп, микробдор менен бирге ички органдарга келиши мүмкүн. Терең 
веналардын катуу кармаган тромбофлебити менен ооругандар оорукананын 
хирургия бөлүмүнө жиберилет. Кээде, айрыкча тромбофлебит ириңдеп кеткенде 
хирургиялык операция жасалат. Терең веналардын өнөкөт тромбофлебитде 
атайын эластик байпак кийип же бинт менен таңып жүрүү, айыктыруучу 
гимнастика, физиотерапиялык дарылоо сунуш кылынат. 
ТУБАСА ООРУЛАР, к. Өөрчүү кемтиги. 
КУРГАК УЧУК — түрдүү органдарда, көбүнчө өпкөдө өзгөчө сезгенүү пайда 
кылуучу жугуштуу оору. Кургак учуктун козгогучтарын — микробактерияларын 
1882-ж. немец окумуштуусу Р. Кох ачкан. 
Кургак учук адамдын жашоо шартына байланыштуу болору жана өлүмгө 
учуратуучу дарт экендиги байыртан эле белгилүү болгон. Жер шарында өтө көп 
таралган оорулардын бири болуп, млндогон кишини өлүмгө учураткан. 
Коммунисттик партия менен Совет өкмөтү эмгекчилердин ден соолугун коргоого 
зор көңүл буруп, 1920-ж. эле биздин өлкөдө кургак учукка каршы диспансерлер 
уюштурулуп, алар кургак учук менен күрөшүүдө эң негизги ролду ойногон. Ага 
каршы күрөшүү биздин өлкөдө жалпы мамлекеттик иш болуп эсептелет. Кургак 
учукту кескин төмөндөтүү, андан соң аны биротоло жоготуу проблемасы биздин 
өлкөдө бирден бир мамлекеттик маанилүү маселе болгон. 
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Кургак учук менен жаныбарлар (уй, тоок, күрп жана башкалар) да ооруйт. Алар 
кишилерге. ооруну жугузат (мисалы, оорулуу уйдун сүтүн ичкенде, тооктун 
жумурткасын жегенде, саанчылар, мал баккандар жана башкалар). Ал көбүнчө 
какырык менен кургак учуктун микобактериясын бөлүп чыгарган оорулуу 
кишиден жугат. Микобактерия караңгы, кир, нымдуу тамда бир нече ай, 
оорулуунун кийим-кечесинде, үй эмеректеринде 3—4 ай, кургаган какырыкта 30 
күнчө, сууда, сүттө, майда 1 жылга чейин сакталат. Төмөнкү температурага, 
жегичтерге жана кислоталарга туруктуу, ошондуктан жугушсуздандырууда 
өзгөчө чара көрүүнү талап кылат. Алар жогорку температураны көтөрө албайт, 
тике тийген күн нурунан бир нече минутада эле өлөт. Кургак учук 
козгогучтарынын бир нече түрү (кишиники, бодо малдыкы жана 
канаттуулардыкы жана башкалар) белгилүү. Адамдар адатта кишинин кургак 
учугу менен ооруйт, бирок кээде бодо малдын кургак учугу менен да жабыркашы 
мүмкүн. Ал эми канаттуулардыкы менен адамдар өтө эле сейрек ооруйт. Ооруну 
негизинен микробдуу какырык бөлүп чыгарган адамдар менен мал таратат. 
Өзгөчө кургак учуктун ачык түрү менен ооруган адам өтө коркунучтуу. Кургак 
учуктун таякчасы ар кандай жол менен жугушу ыктымал. Оору көбүнчө 
оорулуунун какырыгы, түкүрүгүнүн чачырандысы менен булганган аба менен 
дем алганда, ошондой эле оорулуу пайдаланган буюмдар (сүлгү, тиш щётка, жүз 
аарчы, кийим-кечеси жана башкалар) аркылуу жугат. 
Эмчектеги балага оорулуу энесинен (ал баланы өөп, өзү менен чогуу төшөккө 
алып жатып, бет аарчы же сүлгүсү менен баланын мурдун, шилекейин 
аарчыганда) жугат. Ошондуктан оорулуу атайын түкүргүч пайдаланып, өзүнчө 
идиш, сүлгү, тиш щётка, төшөнчү, шейшеп жана башкалар колдонуусу зарыл. 
Сүйлөшүп жатканда оорулуу соо адамдан алысыраак туруп, ал эми жөтөлүп же 
чүчкүргөндө оозу-мурдун бет аарчысы менен жаба коюшу керек. 
Улгайып калган оорулуу адамдар көп учурда дартты жугузуунун булагы болуп 
калышы мүмкүн. Анткени улгайгандарда кургак учук анча байкалбайт. Кургак 
учук таякчасынын организмге кириши ооруга негизги себеп болгону менен ага 
ыңгайлуу шарт болбосо киши оорубайт. Ага көбүнчө башка оорудан организмдин 
начарлашы, жетишсиз тамактануу (белогу, витамини аз), гигиеналык шарттын 
начардыгы, оорулуу менен көпкө бирге болуу, оорунун кайталап жугушу түрткү 
болот. Кургак учук иммунитети али начар өнүккөн жаш балдарда, жыныстык 
жетилүү мезгилиндеги өспүрүмдөрдө жана ооруга каршылык көрсөтүүсү төмөн 
улгайган адамдарда көбүрөөк кезигет. Кургак учук көбүнчө өпкөнү жабыркатат. 
Ошондой эле лимфа жана кан тамырлар аркылуу муундарга, сөөктөргө, мээ 
кабыгына, бөйрөккө жана башкалар таркашы ыктымал. 
Өпкө кургак учугунда (кургак учук) өпкөнүн микобактерия түшкөн ткандарында 
сезгенүү очогу пайда болуп, некрозго айланат. Андан кийин ал катуу кабык менен 
капталат да акырындап кальций туздары топтолот. Балдарда бул байкалбайт, 
рентген жасаганда гана билинет. Эгер организм начарлап кетсе процесс таралып 
кетиши ыктымал. Мында баланын эти ысып, жалпы абалы начарлап, жөтөлө 
баштайт. Чоң кишилерде да адегенде байкалбайт, бирок адамдын алы кетет, 
арыктайт, түнкүсүн тердейт. Андан кийин денеси ысып (37,2—37,4°), көп учурда 
чыйрыгат (анча катуу эмес), дайыма жөтөлөт, тамакка табити тартпайт, дем 
алганда капталы сайгылашып ооруйт, кан түкүрөт. Мына ушул белгилердин 
бирөө эле байкалар замат токтоосуз врачка кайрылуу зарыл. Тилекке каршы 
көпчүлүк адамдар ден соолугу начарлар замат, врачка кайрылышпайт. Улгайып 
калган адамдар көп учурда какырык аралаш жөтөлдү карып калгандыкы деп 
эсептешет да, ооруканага кайрылышпайт. Өпкөнүн кургак учугунун алгачкы 
башталышы көп учурда суук тийген ооруларга окшоп кетет. Ошондуктан кургак 
учук грипп, өпкөнүн сезгениши, бронхит сыяктуу дарттарга окшош болот. Оору 
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кээде күчөп кармаганда дененин температурасы 38—39°ка жетип, какырык 
аралаш жөтөлүп, түнкүсүн тердейт, көкүрөгү сайгылашып ооруйт. 
Сөөк жана муундун кургак учугу менен көбүнчө 10 жашка чейинки балдар, 
ошондой эле чоң кишилер да ооруйт. Өзгөчө омуртка тутуму (к. Спондилит), 
жамбаш, тизе, кызыл ашык муундары, ошондой эле сөөктөр жабыркайт. Алгач 
башталышында баланын көңүлү ачылбай, чыргоолонот, түнкүсүн начар уктайт, 
арыктап, бозоруп, тез чарчайт, тамакка табити тартпайт. Кечкисин же түнкүсүн 
омуртка тутуму, жамбаш ашташы жана тизе ооруйт. Таңга маал ооруган жер 
басылат. Кээде бала оорудан түнкүсүн кыйкырып ойгонот. Ал көбүнчө бир 
капталына (оорубаган) жатат. Оору күчөгөндө муундары шишип, ооруйт, аксай 
баштайт. Алдын ала дарыланбаса оорулуунун муундары өзгөрүлүп, өспөй калат. 
Күчөп кеткенде жабыркаган сөөк ириңдейт, сөөк, жумшак ткань тешилет. 
Лимфа түйүндөрүнүн кургак учугунда жабыркаган бездер чоңоюп кыймылдатпай 
ооруйт. Ириң тээп кеткен учурда ал сыртка жарылып, айыккандан кийин тырык 
болуп калат. 
Бөйрөк кургак учугунда оорунун белгиси адегенде анча байкалбайт. Кийинчерээк 
бел ооруп, температура көтөрүлөт; табарсык жабыркаганда ал ооруп, оорулуу 
улам заара ушаткысы келет. 
Кургак учуктуу менингитте оорулуунун башы катуу ооруп, кусат, денеси 
тырышат, эсинен танат. Оорунун мындай түрүндө оорулуу мурда майып болчу, 
азыр көбүнчө оору айыгуу менен аяктайт. 
Ооруну рентгендик текшерүүдөн өткөрүп, диагнозун аныктап врач дарылайт. 
Дарылоо учурунда оорулуу врачтын көзөмөлүндө болот. Дарылоодон жакшы 
болбогондорго хирургиялык жол сунуш кылынат. Аны аягына чыга дарылабаса 
ал дагы кайталанышы мүмкүн. Ошондуктан кургак учукту дарылоо ар дайым 
диспансер аркылуу көзөмөлдө болуп, мекемелерде, ишканаларда болсо 
медициналык кызматкерлердин кароосунда турат. 
Кургак учук дартын табууда ар дайым эле рентгендик изилдөө колдонула 
бербейт. 12 жашка чейинки балдарды флюорографиялык изилдөөгө болбойт. 
Ошондуктан 12 жашка чейинки балдарда жана өспүрүмдөрдө кургак учук 
туберкулин менен изилденет. 
Биздин өлкөдө кургак учуктун алдын алуу үчүн атайын эмдөө (БЦЖ деп аталган) 
жүргүзүлөт. 
Эмдөөдөн пайда болгон иммунитет оорудан толук коргой албайт, бирок 
организмге кирген микроб менен күрөшүүдө түздөн-түз жардамдашат. 
Кургак учуктун алдын алууда химиялык жол да колдонулат. Мында дени таза 
кишилерге кургак учукка каршы дары-дармектер берилет. Химиялык дары-
дармектерди колдонуу балдардын жана өспүрүмдөрдүн арасында кургак учуктун 
алдын алууга көмөк болот. 
Оорулуу барыдан мурда гигиена эрежесин сактап, жакшы тамактанып, жылдын 
бардык мезгилинде мүмкүн болушунча таза абада көп болушу зарыл. Анын 
тамагында жаныбар белогу (эт, балык, быштак, сыр, сүт, жумуртка) жетиштүү 
болууга тийиш. Мөмө-жемишти, айрым жашылчаны (помидор, сабиз, кара 
карагат, лимон, жүзүм жана башкалар) чийки жеп же ширесин ичүү пайдалуу. 
Мындан тышкары А, В1, В2, В6, С витаминдерин, ал эми тери кургак учугунда Д 
витаминин да алуу керек. Оору күчөп кетсе, тынч жатып дарыланып, оңоло 
баштаганда дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап, сейилдеп, денени чыңдоо зарыл. 
Оорулуу дарыланууну үзгүлтүккө учуратпоого, ичкилик ичпөөгө жана тамеки 
тартпоого тийиш. Кургак учуктун алдын алуу үчүн барыдан мурда микробдорду 
таратпоочу чараларды көрүү зарыл. Эгерде оорулуунун жеке бөлмөсү болбосо, 
өзүнчө керебетке башка үй-бүлө мүчөлөрүнөн 1,5—2 м алыс жаткырып же көшөгө 
тартып бөлүп коюу керек. Оорулууга төшөнчү, ич кийим, идиш-аяк бөлүп, аларды 
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өзүнчө жууп-тазалап, бөлөк сактайт. Бөлмөнү ным (самын-соода ээритмеси 
кошулган ысык сууга малынган) чүпүрөк менен жууп-тазалап, ич кийим, шейшеп, 
сүлгү, идиш-аягы 2%түү сода эритмесине кайнатылып жугушсуздандырылат. 
Дезинфекциялоо үчүн 5%түү хлорамин эритмесин пайдаланса да болот. 
Оорулуунун бөлмөсүнөн килем жана башкалар ашык буюмдарды чыгарып, жууп 
тазалаганга оңой эмеректерди гана калтыруу зарыл. Жумшак мебелге тыш 
кийгизилет. Оорулуу какырыгын 5%түү хлорамин эритмеси куюлган атайы 
түкүргүчкө түкүрөт. Какырыктуу түкүрүгүчтү атайын идишке салып 15 мин. 
2%түү кир жуугуч сода эритмесине кайнатып туруп, канализацияга куюп жиберүү 
керек. Оорулуу балдардан оолак болуп, аларды өбүү жана көтөрүүгө болбойт. 
Кургак учук оорулуулардын үй-бүлөсү мезгили менен кургак учукка каршы 
диспансерде текшерилип турууга тийиш. Оорунун алдын алуу максатында 
оорулуунун үй-бүлөсүндөгү балдар менен өспүрүмдөргө кургак учукка каршы 
дарылар берилет. Ошондой эле балдар мекемелеринин, коомдук тамактануу 
тармагынын, шаардык транспорт кызматкерлери, чач тарачтар текшерүүдөн өтүп 
турууга тийиш. 
ТУБЕРКУЛИН — туберкулёз микобактериясы жуккан организмдин аллергиялык 
реакциясын аныктоочу препарат. Аны 1-жолу 1890—91-ж. Р. Кох иштеп чыккан. 
Туберкулин туберкулёзду эрте табуу жана ал процесске баа берүү үчүн (Пирке, 
Манту реакциясында) колдонулат. Манту реакциясы Пирке реакциясына 
салыштырганда сезгич келет. Ал үчүн туберкулин ийин же билектин терисине 
сайылат. Оң реакция организм туберкулёздун козгогучуна аллергия болгондугун 
көрсөтөт. Кыргызстанда массалык түрдө текшерүү жүргүзгөндө Манту реакциясы 
жасалат. 
ТУКУМ КУУГУЧТУК — бардык организмдердин дене түзүлүш, жеке өөрчүү, зат 
алмашуу өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле ден соолугунун абалын жана көпчүлүк 
ооруларга жакындыгын укумдан-тукумга берүүчү касиети. Укумдан-тукумга 
организмдин кадимки (соо) белгилери гана берилбестен, өзгөрүлгөн абалы да 
берилиши мүмкүн. Кишинин ден соолугу жана түрдүү ооруларга жакындыгы көп 
учурда тукум куугучтук менен байланыштуу. 
Тукум куугучтуктун негизин организмдин өөрчүү процессинде белгилери менен 
касиеттерин мүнөздөөчү ген түзөт. Организмге гендер ата-энесинен жыныстык 
процессте же жыныссыз көбөйүүдө клетканын бөлүнүшүнүн натыйжасында өтөт. 
Жетилген организмдин денесинин клеткаларында ар бир ген экиден (бир 
жуптан) болот, аны аллель дейт. Ал эми жыныс жетилгенде (гаметаларда) 
гендердин аллелдери ажырап гаметаларга бирден өтөт. Ошондуктан ар бир 
гаметада жуптагы гендерден бирөө гана болот. Ушул закон ченемди Г. Мендель 
гаметалардын тазалык закону деп атаган. Уруктанууда аталык жана энелик 
жыныс клеткалары кошулуп, зиготаны пайда кылат, анда ар бир белгиге 
гендердин жуп саны (бирөө атасынан, экинчиси энесинен) калыптанат. Жаңы 
организмде ата-энесинен алынган жуп гендерден тукум куума белгилер келип 
чыгат. Бирок, баланын организминде ар бир ата-эненин белгилери бирдей 
болбойт. Мисалы, баланын сырткы көрүнүшү, мүнөзү ата-энесинин бирөөнө 
көбүрөөк окшойт. Бул организмде гендердин күчтүү (доминанттуу) жана алсыз 
(рецессивдүү) болушуна байланыштуу экендигин Г. Мендель аныктаган. 
Доминанттуу гендерге байланыштуу белгилер организмдин жеке өөрчүшүндө 
сөзсүз пайда болот, ал эми рецессивдүү гендерге байланыштуу белгилерди 
доминанттуу белгилер басаңдаткандыктан алар пайда болбойт. Г. Мендель 
доминанттуу факторлорду чоң тамгалар (А, В, С жана башкалар), ал эми 
рецессивдүү факторлорду кичине тамга (а, в, с жана башкалар) менен белгилөөнү 
сунуш кылган. Доминанттуу фактор А рецессивдүү фактордун а таасирине 
үстөмдүк кылгандыктан ушул зиготадан (аны Г. Мендель гетерозигота — Аа деп 
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атаган) өөрчүгөн организмдердин сырткы көрүнүшүндө А факторунун белгиси 
гана болот. Ал эми рецессивдүү фактордун пайда болушу үчүн зиготада жуп 
гендердин экөө тең рецессивдүү (аа) болушу керек. Эгерде организмде жуп 
гендер бирдей болсо (экөө тең доминанттуу — АА же экөө тең рецессивдүү — аа) 
мындай организм гомозиготалуу деп аталат. 
Гетерозиготалуу организмде (Аа) рецессивдүү гендердин байкалыш закон 
ченемин изилдөө теориялык жана практикалык чоң мааниге ээ. Мисалы, 
рецессивдүү генде (а) тукум куума оору болсо гетерозиготалуу организм (Аа) бул 
оорунун генин алып жүрөт да, өзү оорубайт, ал эми кийинки гомозиготалуу (аа) 
тукумунун фенотибинде оору байкалат. Кээде гетерозиготалуу организмде 
рецессивдүү гендин таасири бир аз билинет. Ушундай жол менен альбинизм 
тукум кууйт. 
Бир түрдөгү организмдердин хромосомаларынын жыйындысы бирдей болот. 
Тукум куугучтук Морган дененин ар бир клеткасынын каротибинде организмдин 
жынысын аныктоочу жуп хромосомалар болорун далилдеген. Алар формасы 
боюнча узун жана таякча түрүндө (X — хромосома) жана кичирээк илмек сымал 
(У — хромосома) болот. Организмдердин ургаачысында (жаныбарлар, 
өсүмдүктөр, көпчүлүк курт-кумурскалар жана башкалар) экиден X хромосома 
(XX), эркегинде бир X, бир У хромосомалар (ХУ) болот. Бул эрежелердин ачылышы 
организмдердин ургаачысы менен эркек жыныстарынын саны эмне үчүн болжол 
менен бирдей болорун түшүнүүгө мүмкүндүк берди. 
Клеткалардагы хромосомалардын санынын өзгөрүшү организмдин касиеттерине 
чоң таасир этет. Кишиде айрым хромосомалардын саны жетпесе же ашык болсо, 
тукум куума ооруларга алып келет. Жеке касиеттер көптөгөн гендердин өз ара 
аракетинин натыйжасында калыптанат. Организм өөрчүгөндө бир гендин 
таасирин башкасы басаңдатат же бир нече гендин биргелешип катышуусунан 
тукум куума белги келип чыгат. 
Белгилердин укумдан тукумга берилишинин закон ченемин түшүнүүдө 
гендердин бир гомологиялык хромосомадан экинчисине өтүшүн табуу чоң 
мааниге ээ болду. Аны Т. Морган биринчи жолу изилдеп, жетилген жыныс 
клеткаларындагы гомологиялык хромосомалар бир-бирине абдан жакындап 
(конъюгация болуп) кайчылашат. Андан кийин хромосомалар ажырайт да, 
бөлүнүү процессинде — мейоздо ар башка клеткаларга кетет. Ошентип, ар бир 
хромосома конъюгация менен кайчылашуудан кийин анча-мынча жаңырып, ал 
өзүнө башка хромосоманын тукум куума материалынын бир бөлүгүн топтойт. 
Натыйжада түрдүү жетилген жыныс клеткалардын генетикалык жактан сапаты 
ар түрдүү болуп калат. Гендердин активдүүлүгүндө индивидуумдун жашоо шарты 
чоң мааниге ээ. Айлана-чөйрөнүн факторлору жеке организмдин генетикалык 
программасынын ишке ашуусуна чоң таасир тийгизет. 
Тукум куугучтуктун материалдык негизи — дезоксирибонуклеин кислотасынын 
(ДНК) молекуласы экендиги аныкталган. ДНКнын молекуласы хромосоманын 
составына кирет, ошондой эле клетканын кээ бир органоиддеринде 
(митохондрия, пластидалар жана башкалар) да болот. 
Тукум куугучтук типтери. Генетикалык карталарды түзүү кишинин 
хромосомаларында көп гендердин жайгашуусунун ырааттуулугун табууга 
организмде доминанттуу жана рецессивдүү гендердин белгилеринин 
үстөмдүүлүгүн же басымдуулугун изилдөө тукум куугучтуктун бир нече типтерин 
бөлүүгө жардам берди. 
Эненин X хромосомаларынын биринде жайгашкан оорулуу гендин таасирин 
башка X хромосоманын үстөмдүк кылуучу (доминанттуу) гени басаңдатканда 
оорулуу гени бар X хромосомасын алган эркек балада (көмүскөдө болсо да) тукум 
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куума оору пайда болушу мүмкүн. Мындай жол менен көпчүлүк оорулар — 
гемофилия, диабеттин кээ бир түрү, түс тааныбоо жана башкалар тукум кууйт. 
Аутосомалардагы жайгашкан гендердин белгилери башкача берилет. Эгерде 
белги доминанттуу генде болсо уруктанууда энесинин же атасынын кайсы 
болбосун хромосомасы түйүлдүк клеткасына өтсө, ал өөрчүп келе жаткан 
организмдин бүткүл клеткасында өсөт. Эгерде ал оорулуу ген болсо, аның 
белгиси кыз менен эркек балдарга берилет. Бул учурда оорулуу кыз жана эркек 
балдардын саны бирдей болот. Никелешкендердин ичинде бирөөндө оорулуу 
аутосомалык -доминанттуу ген болсо, алардын балдарынын 50% тукум куума 
ооруга дуушарланат. Аутосомалык-рецессивдүү жол менен зат алмашуунун оор 
бузулуулары, нерв системасынын оорулары, кан оорулары жана башкалар тукум 
кууйт. Тукум куугучтуктун белгилери организмдин жеке өөрчүшүнүн бардык 
мезгилинде пайда болот. Тукум куума оорулардын көбү бала кезде эле эмес, 
кийин да кезигет. Мисалы, диабеттин тукум куума түрлөрүнүн кээ бири, нерв 
системасынын айрым оор түрү 30—40 жашта кездешет, башкача айтканда 
оорулуу генди алып жүрүүчүлөр өзүнүн кемтигин билбей эле никелешип, оорулуу 
тукум берет. Ошондуктан оорулуу генди алып жүрүүчүнү эрте табуучу 
изилдөөлөрдү күчөтүү өтө маанилүү. Цитоплазманын органеллаларындагы 
(мисалы, митохондриялар) генетикалык материалдын таасиринен келип чыгуучу 
Тукум куугучтук мааниге ээ. Цитоплазмалык гендер (плазмогендер) негизинен 
энеден тукум кууйт, себеби сперматозоиддердин цитоплазмасы өтө аз 
болгондуктан анда плазмоген аз болот.  
ТУКУМ КУУМА ООРУЛАР — тукум куума информацияны сактоо, берүү жана ишке 
ашыруу бузулганда пайда болгон оорулар. Бул боюнча активдүү изилдөөлөр 20-
кылымдан башталып, алар генетиканын жетишкендиктерине байланыштуу. 
Тукум куума ооруларды алдын алууда жана дарылоодо тукум куугуч белгилердин 
берилүү закон ченемин билүү зарыл. 19-кылымдын аягы жана 20-кылымдын 
башында эле тукум куугуч касиеттердин берилиши клетка ядросундагы 
хромосомаларга байланыштуу экендиги аныкталган. Хромосоманын химиялык 
негизги компоненти — дезоксирибонуклеин кислотасы (ДНК). Анын түзүлүшүн 
жана касиеттерин изилдөө, генетикалык информациянын жазылышынын жана 
берилишинин закон ченемин түшүнүүгө мүмкүндүк берди. ДНК — клеткадагы 
тукум куугучтуктун материалдык негизи. Хромосоманын организмдин 
кандайдыр бир белгисин же бир нече белгилерин мүнөздөөчү бөлүгү ген деп 
аталат. Организмдеги бардык гендердин жыйындысы — генотип, бардык 
белгилердин жыйындысы фенотип деп аталат. Жетилген жыныс клеткалары 
дененин башка клеткаларынан айырмаланат, хромосомалардын жыйындысынын 
жарымынан — ар бир жуптан бирден жана бир жыныс хромосомалардан X же У 
турат. Уруктануу мезгилинде жыныс клеткалары кошулуп, хромосомалардын 
саны эки эселенет. Бул механизм ата-энесинен генетикалык информацияны 
кийинки муундарга берүүнү камсыз кылат. Тукум куума оорулар генетикалык 
коддун тукум куума өзгөргүчтүгү — мутациянын натыйжаларында пайда болот 
(к. Өзгөргүчтүк, Мутация). 
Мутация тышкы факторлордун (иондоштуруучу радиация, кээ бир биологиялык 
активдүү химиялык заттар жана башкалар), ошондой эле организмдин же 
клетканын ички шарттарынын таасиринен келип чыгат. Ген мутациясында 
ферменттердин синтезделиши да бузулат. 
Ферменттердин жоктугу же активдүүлүгүнүн төмөндөшү зат алмашуунун тукум 
куума оорусун (энзимопатия) пайда кылат. Тукум куума зат алмашуунун 
бузулушу кээ бирде билинбей бала кезде эле башталат. Бирок кээ бир Тукум 
куума оорулар бала чоңойгон кезде же чоң кишилерде биринчи жолу байкалат. 
Алар изилдөөдө клиника - генеалогиялык ыкма, ошондой эле түрдүү белгилердин 
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укумдан-тукумга берилиш закон ченемин билүүдө эгиздерди изилдөө жолдору 
колдонулат. Эгиздер бир же эки жумуртка клеткасынан пайда болушу мүмкүн. 
Бир жумуртка клеткасынан өөрчүгөн эгиздердин генотиби, сырткы көрүнүшү 
(фенотиби), жынысы, канынын тобу да бирдей болот. Эки жумуртка клеткасынан 
өөрчүгөн эгиздердин генотиптери башка болуп, окшош болушпайт, жынысы да ар 
башка болушу мүмкүн. Тукум куума оорулар хромосомалык оорулар, тукум куума 
зат алмашуу оорулар, иммунитеттин, эндокрин системасынын тукум куума 
бузулушу жана башкалар болуп бөлүнөт. 
Хромосомалык ооруларда хромосомалардын саны жана структурасы өзгөрөт. 
Хромосомалардын нормадан чыгышы өзүнөн өзү бойдон түшүүгө, өлүү төрөлүүгө 
дуушар кылат. Бул оорулар жыныс хромосомаларынын жана жыныстык эмес 
хромосомалардын (аутосомалардын) өзгөрүшүнүн натыйжасында пайда болот. 
Жыныс хромосомалардын аномалиясында жаңы төрөлгөн баланын моюн, 
чыканак бүктөөлөрүндө ашыкча тери болуп, терең бырыштарды пайда кылат. 
Бара-бара баланын бою өспөй калгандыгы билинет. Жыныстык жетилүү 
мезгилинде экинчилик жыныс белгилери басаңдайт, кыздарда этек кир келбейт. 
Ал эми аутосомалардын өзгөрүшүнөн Даун оорусу пайда болушу мүмкүн. Мында 
оорулуунун кебетеси башкача болот: баш сөөгүнүн формасы туура эмес болуп, көз 
жылчыктары кыйшык жайгашат, кулак калканы кичине, манжалары кыска жана 
ийри, булчуңдары бошоң, алаканда туурасынан кеткен бырыштары болот. 
Көпчүлүк ооруларда жүрөктүн тубаса кемтиги, ички секреция бездеринин 
функциясынын бузулушу, акыл-эсинин жетилбегендиги байкалат. 
Зат алмашуу тукум куума ооруларына аминокислоталардын, углеводдордун, 
майлардын жана минерал алмашуунун бузулушу кирет. 
Майлардын алмашуусунун тукум куума бузулушунан көздүн көрүүсү улам 
начарлап, кем акылдык башка нерв оорулары менен коштолот. Бир үй-бүлөдө ата-
энеси соо болуп, бир туугандарда кездешет. Ал эми углеводдордун алмашуусунун 
бузулушунан галактоземия пайда болот. Анда галактозанын (сүт канты) 
глюкозага айлануусу бузулуп, натыйжада галактоза жана анын алмашуусунан 
чыккан продуктулар клеткаларда топтолуп, боор, борбордук нерв системасына 
жана башкалар органдарга зыян келтирет. Мында бала төрөлгөндөн тартып ичи 
өтүп, кусат, сарык, катаракта пайда болот, акыл-эси, денесинин өсүүсү кечеңдейт. 
Углеводдордун алмашуусунун тукум куума бузулушуна кант диабети жана 
башкалар оорулар да кирет. 
Өт пигменти билирубиндин алмашуусунун бузулушу менен мүнөздөлгөн тукум 
куума оорулар да бар (к. Ымыркайдын гемолиз оорусу). 
Иммунитеттин тукум куума бузулушу. Иммунология жана медициналык 
генетиканын жетишкендиктери иммуногенетиканын өөрчүшүнө алып келди. 
Иммундук реакциялардын генетикасын изилдөө көп убакытка созулган өнөкөт 
оорулардын себептерин табууга түрткү берди. Мисалы, организмдин иммундук 
коргонууну камсыз кылуучу өзгөчө белоктун (иммуноглобулиндин) тукум куума 
кемтиги организмдин инфекцияга туруктуулугун төмөндөтүп, сепсиске, түрдүү 
органдардын жана системалардын өнөкөт ооруларына алып келет. Бала соо 
төрөлүп, 3—4 ай болгондо инфекцияга өтө сезгичтиги байкалат. Көбүнчө өпкөсү, 
ортоңку кулагы, ичеги-карыны жабыркайт. 
Эндокрин системасынын бузулушу менен мүнөздөлгөн тукум куума оорулар. 
Гормондордун синтезделиши ферменттердин жардамы менен жүрөт (к. Эндокрин 
системасы). Эгерде тигил же бул ферменттин тукум куума жетишсиздиги болсо, 
организмдин нормалдуу иштешине керектүү гормондордун бөлүнүп чыгышы 
бузулуп, ар кандай ооруларга алып келет. Мисалы, бөйрөк үстүндөгү бездер 
организмге абдан маанилүү гормондорду (гидрокортизон, альдестерон, жыныс 
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гормондорду) бөлүп чыгарат. Бөйрөк үстүндөгү бездердин тукум куума 
ооруларында бала эмчек эмбей, кусат, салмагы азаят. 
Кандын тукум куума ооруларына эне менен түйүлдүктүн резус-фактору жана кан 
топтору бири-бирине туура келбестиктен пайда болгон ымыркайдын гемолиз 
оорусу, ошондой эле гемоглобиноздор, гемофилия, тукум куума лейкоздор кирет. 
Кээ бир бөйрөк ооруларынын пайда болушунда тукум куума факторлор негизги 
роль ойнойт. Бөйрөктүн тукум куума оорулар нефрит, пиелонефритке окшош 
болуп, диагноз кыйынчылык менен коюлат. Ал невропатия деп аталат. Анда 
генеалогияны үй-бүлөлүк анамнез, генетикалык анализ жүргүзүү абдан маанилүү. 
Тукум куума нефропатияга бөйрөктүн өзгөрүүлөрү менен бирге башка орган 
менен системалардын өөрчүшүнүн кемтиги (дүлөйлүк, кем акыл, скелеттин 
өзгөрүшү жана башкалар) мүнөздүү. 
Ошондой эле бул топтогу тукум куума ооруларга итийге окшош оорулар (мисалы, 
фосфат-диабет) кирет. Алар заара менен аминокислота, фосфор, канттын ашык 
чыгышы, цистин, глициндин алмашуусунун бузулушу жана башкалар менен 
байланыштуу. 
Негизинен — диетотерапия, анда оорулуу көтөрө албас продуктулар 
тамактануудан чыгарылат да, атайын тамак-аш продуктулары даярдалат. 
Азыркы кезде тукум куума оорулардын көпчүлүгүн илимий жактан текшерилген 
чараларды колдонуп, алдын алса болот. Ошондуктан үй-бүлө кура турган 
жаштардын, эгерде алардын тукумунда тукум куума оорулар болгон болсо, бала 
күтүүнүн зарылчылыгын чечүүдө медициналык-генетикалык консультацияга 
кайрылуу керек.  
ТУКУМСУЗДУК — жетилген организмдин тукум калтырууга жөндөмсүздүгү. 
Негизинен организмдин патологиялык бузулууларынан келип чыгат. 
Эркектин тукумсуз болушуна жыныс органдарынын тубаса жетилбестиги, 
сезгенүү процесстери, эндокрин системасынын бузулуулары себеп болот (к. 
Орхит, Эпидидимит). Эркектердин спермасында сперматозоиддер такыр жок же 
алар уруктанууга жөндөмсүз болушат. 
Аялдардын тукумсуздугу жатын жана анын кошумчаларынын сезгенүү оорулары 
(мисалы, аборттон кийин пайда болгон аднексит, ошондой эле сүзөк менен 
ооругандан кийин), жыныс органдарынын туберкулёзу, ички секреция 
бездеринин функциясынын бузулуулары, жугуштуу оорулардын натыйжасынан 
пайда болгон борбордук нерв системасынын бузулуулары (өзгөчө жыныстык 
жетилүү мезгилинде) жана инфантилизм менен байланыштуу. Ошондой эле 
сезгенүү процессинин натыйжасында жатын түтүгүнүн жылчыгы бүтөлүп калып, 
ал сперматозоид менен жумуртка клеткасынын жолугуусуна тоскоол болот же 
уруктанган жумуртка клеткасы жатынга жылып жете албайт. Анда ал клетка өлөт 
же жатын түтүгүндө орун алат (к. Жатындан тышкары бойго бүтүү). Жумуртка 
клеткалары энелик безден жетилип чыккандан кийин гана уруктанууга 
жөндөмдүү. Энелик бездин функциясы бузулуп, жумуртка клеткасы энелик 
безден чыкпай калганда этек кир цикли, аны менен бирге жатын түтүгүнүн 
жыйрылышы жана жатындын былжыр челинин нормалдуу өсүшүн жөнгө салуучу 
энелик бездин жыныс гормондорунун (фолликулун жана прогестерон) чыгышы 
да бузулат (к. Этек кир). Инфантилизмде жетилбеген жатындын былжыр чели 
абдан жука болуп, энелик бездин таасирин анча сезбегендиктен уруктанган 
жумуртканы кабыл алууга жөндөмсүз. Эгерде инфантилизмде бойго бүтүп калса, 
аны түшүрүүгө аракеттенүү жарабайт, себеби анда энелик бездин функциясы 
бузулат, жатындын былжыр челинде тырыктар пайда болуп такыр төрөбөй 
калат. 
Тукумсуздукту эрте дарылоо керек, себеби аялдарда дарылоо канчалык эрте 
башталса натыйжа ошончо-жакшы болот. Сезгенүү процесстери менен 
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байланыштуу тукумсуздукта физиотерапия, курорттук дарылоо кеңири 
колдонулат. Кээде жатын түтүгүнүн өткөргүчтүгү хирургиялык жол менен 
калыбына келтирилет. Тукумсуздукту алдын алууда жыныс системасынын 
сезгенүү ооруларын өз убактысында дарылоо, аборт (өзгөчө криминалдуу) 
жасатпоо, өздүк гигиенаны, жыныс гигиенасын сактоо зарыл. Өтө семиргенде, 
жыныстык өөрчүү кечиккенде врачка кайрылуу керек. 
ТУЛЯРЕМИЯ — катуу кармама жугуштуу оору. Табигый очоктуу ооруларга кирет. 
Туляремияны козгогуч бактериялар чөйрөнүн таасирине туруктуу келет. Аны 
менен негизинен кемирүүчүлөр (чычкандар, келемиш, ондатра, жапайы коён) 
жана үй жаныбарлары оорушат. Кишиге ооруган жаныбардын терисин 
сыйрыганда, чычкандардын заңы менен булганган сууну ичкенде, тамак-ашты 
жегенде же чаң аркылуу (мисалы, кырмандагы эгинди сапырганда, эски 
самандын, чөптүн үймөгүн бузганда) жугат. Кийинки жылдары бул оорунун 
трансмиссивдик жол менен, айрыкча кенелер аркылуу таралуусу белгилүү болду. 
Козгогучтар ооз, мурун, көз, тери аркылуу организмге кирип, лимфа жолдору 
менен колтук, чурай бездерине барып көбөйүшөт. Сезгенген бездер чоңоёт, 
андагы топтолгон бактериялар лимфа менен канга кошулуп бүт организмге 
таралат. Инкубация мезгили 3—7 күнгө созулат. Оору капысынан башталат. 
Дененин температурасы тез эле 38—З90 ка чейин көтөрүлөт. Оорулуу чыйрыгып, 
башы ооруйт, алы кетет, кээде кусуп, окшуйт, көздөрү кызарып, бети тамылжыйт. 
Күчөгөндө бүт дене салмактанып ооруйт, айрыкча балтыр булчуңдары чыдатпай 
сыздайт. Кээде сезгенген бездер жарылып, андан коюу ириң чыгат. Көпчүлүк 
учурда оору ангинага, тонзиллитке окшоп өтөт. Көз бездери сезгенсе, шишип, 
кызарып ачылбай калат (көбүнчө бир эле көз жабыркайт). Өпкө сезгенгенде 
көкүрөк ооруп, кургак жөтөл болуп, бронхитке окшошот. Ал кээде кабылдап 
пневмонияга айланат. Бул учурда температура көтөрүлүп, чыйрыгат, алы кетет, 
жөтөл күчөп, өпкөнүн сезгенүүсүнө окшогон башка белгилери байкалат. 
Туляремияны врач дарылайт. 
Алдын алууда вакцина менен эмдөө, кемирүүчүлөрдү жок кылуу, суу, чөп-чар, 
тамак-ашты чычкандан коргоо, тазалыкты сактоо зарыл. Ошол оорунун табигый 
очоктору бар жерде жашаган адамдарга туляремияга каршы эмдөө жүргүзүлөт. 
ТУРАК ЖАЙ (үй) — адам жашоочу жай жана анын жашоосундагы эң зарыл 
материалдык шарттардын бири. Үй куруу адамдын курулуш ишмердигиндеги 
негизги жана алгачкы түрлөрүнөн болгон турак жай түрдөрү өндүргүч күчтөрдүн 
өнүгүү деңгээлине, социалдык мамилелерге, үй-бүлө куруу формасы менен 
маданий турмуштук салттарга, географиялык чөйрөгө жараша калыптанган. 
Алгачкы-жамааттык түзүлүштө адамдар жөнөкөй турак жайларда (жер кепеде, 
чатырда, үңкүрдө жана башкалар) жашаган. Мал чарбачылыгы менен оокат 
кылган көчмөн элдер бодонун терисин керип жасаган чатырда жана боз үйдө, 
алачыкта жашаган (казак, кыргыз, түркмөн, монгол жана башкалар элдер). 
Үйлөрдү курууда тамак ичүүчү, балдар бөлмөсү, уктоочу бөлмө, кабинет жана 
көмөкчү бөлмөлөр (ашкана, ванна бөлмөсү, далис, даараткана, буюм сактоочу 
жай) пландаштырылат. Турак жайды долбоорлоодо жана квартираларды 
пландаштырууда бөлмөлөрдү желдетүүгө, күндүн тийишине ыңгайлуу жана 
турак бөлмөлөрдүн ашкана, ванна, даараткана жана тепкич аянтчаларынан 
алысыраак болушу зарыл. Өздүк гигиенаны сактоого, тамак бышырууга ыңгайлуу 
болуп, бейпил эс алууну камсыз кылууга тийиш. 
Турак жайга коюлуучу негизги гигиеналык талаптардын бири — бөлмөнү таза 
сактоо жана желдетип туруу. Үйдөгү аба дем алуудан чыккан көмүр кычкыл газы, 
ным, сүйлөгөндө, жөтөлгөндө, чүчкүргөндө чачыраган шилекей тамчылары (оору 
пайда кылуучу микробу бар), кийим-кече менен келген чаң жана башкалар менен 
булганат. Ошондой эле тердин, туалеттин, кээде ным дубалдын жытынан үйдүн 
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жыты бузулат. Турак жайдын ичинде жагымдуу аба чөйрөсүн түзүү үчүн аны 
желдетип, бузулган абаны таза аба менен алмаштырып туруу керек. 
Турак жайды жарыктандыруу табигый, жасалма жана аралаш болуп бөлүнөт. 
Табигый жарык — күн нурунан алынган күндүзгү жарык. Үйдүн жарык болушу 
анын терезесинин чоң же кичине болушуна, айнектин тазалыгына, пардалардын 
жана дубалдын түсүнө жараша болот (к. Жарык). 
Турак жайдын микроклиматы (температурасы, нымдуулугу, аба кыймылы) 
адамдын организмине чоң таасир тийгизет, ошондуктан имаратта белгилүү 
жылуулукту түзүү зарыл. Организм үчүн аба температурасы чоң мааниге ээ. 
Микроклиматтык оңтойлуу шарт түзүү үчүн аба кыймылынын ылдамдыгы 
кышында 0,15 м/сек, ал эми жайында 0,2— 0,3 ж/секдан ашпоосу зарыл. 
Турак жайдын нымдуулугунан жагымсыз микроклиматтык шарттар түзүлөт. 
Имаратты туура эмес пайдалануудан ным жыттанып, организмге терс таасир 
тийгизет. Көбүнчө өпкө, туберкулёз ооруларын күчөтөт. Ным жерде 
микроорганизмдер өөрчүйт, тамак-аш бузулат. Ошондуктан имараттарды тез-тез 
желдетүү жана жакшы жылытуу зарыл. Турак жайда ыңгайлуу температуралык 
шарт түзүү үчүн жергиликтүү (меш менен) жана борбордук система боюнча 
жылытат. 
Адамдын организмине, айрыкча нерв системасына, угуу органдарына ызы-чуулар 
жагымсыз таасир тийгизет. Турак жайда ызы-чууну азайтуу үчүн бир катар иш-
чаралар жүргүзүлөт. 
Турак жайдын айрым бөлмөлөрү үчүн гигиеналык талаптар.  
Оозгу бөлмөдө адамдар сырткы кийимин жана бут кийимин сактайт, ал ички 
бөлмөлөрдү ызы-чуудан, сууктан коргойт. Оозгу бөлмөнүн дубалын жыгачтан 
кооздоп каптаса болот, каалгасын дубалдын шыбына окшош сыр менен сырдоо 
ылайык. Эгер туш кагаз чаптаса анда ачык боз жана саргыч туш кагаз менен 
чаптоо сунуш кылынат. Оозгу бөлмөгө керектүү буюмдар (кийим илгич, бут 
кийим койгуч шкаф, күзгү) гана коюлат. Валдардын кийим илгичин алардын бою 
жеткидей бийиктикте орнотуу керек. 
Конок бөлмөсү — квартирадагы эң чоң бөлмө. Ал көп функцияларды аткарат. 
Жумуштан кийин үй-бүлө чогулуп, эс алат, телевизор көрөт. Үй-бүлө анда конок 
күтөт. Ал бөлмө жайлуу жана ыңгайлуу болсун үчүн мебелди туура жайгаштыруу 
керек. Бөлмөдө эс алуу бурчун түзүү зарыл, ал терезеге жакын болуп, бөлмөдө 
өстүрүлүүчү гүлдөрдүн, өсүмдүктөрдүн жанында диван жана 2— 3 кресло, 
телевизор койгон ылайык. Көп убакта бул бөлмөдө иштөө үчүн жазуу столун 
коюуга туура келет, анда балдар сабак даярдаса болот. Ашкана бөлмөсү кичине 
болуп, тамак бышырганга эле орун болсо, анда тамак ичилүүчү столду конок 
бөлмөгө койсо болот. 
Балдар бөлмөсү. Балдарга көбүнчө күн тийген тараптан, жарык жана жылуу 
бөлмө ылайыкташтырылат. Балдар бөлмөсүндө температуралык режим 
сакталбаса жана нымдуу болсо, ал баланын ден соолугуна жагымсыз таасир 
тийгизет. Ошондуктан балдар бөлмөсүндө аба туруктуу температурада сакталып, 
бат-бат желдетилип туруусу зарыл. Ага атайын балдар мебелин гана коюп, ашык 
буюм болбоого тийиш. Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы кенже 
балдарга ойноо, эс алуу жана иштөө үчүн да орун калтыруу керек. Иштөө үчүн 
орун терезеге жакын, жарык жерге жайгаштырылат. Ал бөлмө жарык болушу 
үчүн терезенин айнектерин дайым жууп туруу талапка ылайык. 
Уктоо бөлмөсү. Уктоого ылайыкталган бөлмө тынч жерден орун алганы оң. Ал 
бөлмөгө күндүз иштөө үчүн терезеге жакын жерге стол коюп койсо да болот. 
Ашкана башка бөлмөлөрдөн бөлүнүп, анын аянты 8—9 м2 ден кем болбошу керек. 
Ага азык-түлүк жана идиш-аяк коюучу стол, шкаф, дубалга илме шкафтар, плита, 
муздаткыч жана башкалар орнотулат. Аны тез-тез желдетип турат. Мебелин 
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түрдүү схема боюнча ыңгайлуу жайгаштыруу керек. Полуна линолеум төшөгөн 
оң. Дубалын ачык түстөгү сыр менен сырдоо керек. 
Үйдүн ванна, кол жуугуч менен даараткана бөлүгүн дайыма тазалыкта сактоо 
керек. Унитазды күнүгө атайын щётка менен тазалап, сууга түшкөн сайын 
ваннаны жууп туруу зарыл.  
ТУТАШТЫРМА ТКАНЬ түзүлүшү жана аткарган милдети боюнча эң ар түрдүү. 
Туташтырма ткань ныкталган, чоюлгуч жана көпшөк талчалардын арасында 
жайгашкан клеткалар жана клетка аралык заттардан турат. Туташтырма ткань 
накта туташтырма, кемирчек жана сөөк ткандарына бөлүнөт. Ал органдардын 
негизин түзөт, зат алмашуу иштерине катышат жана коргоо милдетин аткарат. 
Накта туташтырма ткань көпшөк жана ныкталган чың ткандан турат. Көпшөк 
ткандын ар багытты карай кеткен талчалары торчолорду түзөт. Ал торчолордун 
арасында клеткалар чачылып жайгашат. Мисалы, сөөктүн кемик торчолорунун 
ичинде кызыл кан денечелери, көк боор жана лимфа түйүндөрүнүн торчолорунда 
алардын клеткалары жатат. Чың ткандардын клеткалары бири-бирине тыгыз 
жайгашып, аларга чоюлуу жана жыйрылуу касиетин берет. Буларга тарамыш 
жана каргыштар кирет. Кемирчек жана сөөк ткандарында абдан катуу жана 
бышык клетка аралык зат бар. 
Кемирчек ткандары нык, жаркырак жана талча ткандардан турат. Жаркырак 
кемирчек ткандары жиликтердин ашташуучу башында жолугат. Ал эми 
ныкталган талча ткандар омурткалардын ортосундагы жана кээ бир муундардын 
арасындагы кемирчектерди түзөт. Сөөк тканы сөөк клеткасынан жана 
органикалык эмес заттардан туруучу клетка аралык заттардан түзүлөт.  
ТУТТУГУУ (шейшеби бекүү) — зааранын токтоп (чыкпай) калышы. Ага эркектин 
ички жыныс безинин шишик оорусу (простата безинин аденомасы же рак), 
табарсыкта же заара каналында таштын пайда болушу, заара каналынын 
ичкериши, табарсык моюнчасынын катууланып (склероз) калышы түрткү болот. 
Борбордук нерв системасынын, айрыкча жүлүн ооруларында (шишик же жүлүн 
кырсыкка учурап, басылып калса) оорулуу заара ушата албай калат. Зааранын 
токтоп чыкпай калышы операциядан кийин да көп жолугат, бул нерв-рефлекстик 
түрдө болот, эки-үч күндөн кийин таркап кетет. Туттугуу эркектерде көп 
кездешет. Зааранын чыкпай калышы эки түргө бөлүнөт: катуу кармап, такыр 
заара ушата албай калуу, өнөкөткө өткөн түрү — оорулуу кыйналып жатып заара 
ушатат, бирок табарсыкта 200—300 мм же андан көп сийдик калып калат. Заара 
канчалык табарсыкка көп кармалса, ошончо табарсыктын күчү кетип, түрдүү 
кабылдоолор, сезгенүүлөр бөйрөккө тарайт. Катуу кармаган туттугууда сийдикти 
атайын түтүкчө (катетер) менен чыгарып, табарсыкты дары суюктук менен 
(фурациллин эритмеси) жууйт. Дарылоо оорунун себептерине жараша, негизинен 
хирургиялык жол менен жүргүзүлөт. Өз учурундагы операция бөйрөктү түрдүү 
кабылдоодон сактап калат.  
ТУУРА ЭМЕС ӨСКӨН ТЫРМАК — тырмактын бир же эки жак кырынын капталын 
карай өсүшү. Бул оору көбүнчө буттун баш бармагында кездешет. Тырмакты 
туура эмес алганда же тар бут кийим кийгенде буттун манжалары кысылып, 
тырмак этти карай өсүп отуруп, терини тешип, бармактын этине кирип, аны 
жабыркатат. Тырмак этке батып өсө баштаганда бармак шишип, ооруйт. Айрыкча 
бут кийим кийип басканда оору күчөп, аксатат. Жарааттын айланасы кызарып, 
шиший баштайт. Ал эми инфекция киргенде ириңдеп, жарааттан ириң агат. 
Мындай учурда бармак бүтүндөй шишип кетет. 
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Буттун бармак тырмагынын туура эмес өсүшү. 
Жогорку сол жакта — тырмактын териге 
кирип өсүшү схема түрүндө көрсөтүлгөн 
(тырмактын тырмак бейбелчеги менен кошо 
туурасынан кесилиши); 1— тырмак; 2— 
тырмактуу бейбелчек сөөгү; 3— тырмактын 
териге кирип өскөн чети; 4— тырмактын 
туура өскөн чети. 
Кээ бир оорулардын (кант оорусу же буттун кан тамырларынын оорусу) 
кабылдоосунан бармак карарып, чирип кетиши мүмкүн. Оору жаңыдан башталган 
мезгилде жылуу ванна, ар түрдүү дарыларды коюп таңуу жана башкалар дарылоо 
талап кылынат. Кең бут кийим кийүү зарыл. Ал эми тырмак терең кирип жара 
болгон кезде хирургиялык жол менен ал тырмакты өзөгү менен кошо алып 
таштоого туура келет.  
ТҮЙҮЛДҮК (эмбрион)— эненин денесинде органдары жана системалары пайда 
болуп жаңыдан өөрчүй баштаган организм. Ал эне денесинде уруктангандан 
баштап төрөлгөнгө чейин өөрчүйт. Түйүлдүктүн бардык тиричилиги эненин 
жашоосу менен байланыштуу. Түйүлдүк жатындын ички бетинде убактылуу 
пайда болгон орган — плацента же баланын тону аркылуу дем алат, тамактанат, 
керексиз иштелген заттардан тазаланат. Түйүлдүктүн өөрчүшү 10 айча же 40 
жумача созулат. Бир айлык түйүлдүк жатындын ички бетине бекип, баланын тону 
пайда боло баштайт. Экинчи айдын аягында түйүлдүктүн башы, денеси пайда 
болуп, көзү, мурду жана оозу даана көрүнүп, уз. 3 смге жетет. Кийинки ар бир айда 
түйүлдүк 5—6 см узарып олтурат. Төрт айында түйүлдүктүн жынысы даана 
билинип, дем ала баштайт. Беш айлык түйүлдүк кыймылдоого жөндөмдүү болуп, 
жүрөгүнүн соккону даана угулуп турат. Териси түк менен капталып, анын 
астында май катмары өөрчүйт. Алты айда түйүлдүктүн бардык ички органдары 
өөрчүйт. Жети айлык түйүлдүктүн тырмагы начар өөрчүп, кыз баланын сырткы 
жыныс органдары тери менен жабылбай, эркек баланын жыныс бездери 
калтасына түшө элек болот. Сегиз айынан баштап түйүлдүк өз бетинче жашап 
кете алат, себеби бардык органдарынын кызматы жетишерлик жетилген болот. 
Териси кызгылт тартып, бырышы тарайт, түгү ийнинде жана жонунда сакталат, 
чачынын уз. 2 см, тырмагы, кашы, кирпиктери жакшы өөрчүп, кыймылы тың, 
катуу кыйкырып ыйлоого жөндөмдүү болот. Эркек балдардын жыныс бези 
калтасына түшүп, кыз балдардын сырткы жыныс органдары тери катмары менен 
жымыйып жабылып турат. Кээде түйүлдүк убагында төрөлбөй 41—42 жума 
өөрчүп, салмагы 4—5 кгга жетип төрөлөт. 
Боюнда бар аялдын иретсиз жана сапатсыз тамактанышы, жугуштуу оору менен 
оорушу, ичкилик ичип, тамеки 
тартып, өз билгениндей дарыларды колдонуусу түйүлдүктүн өөрчүү процессин 
бузат. Өзгөчө 2—3 айлык — түйүлдүктүн плацента пайда болгон учурунда, 3—4 
айлык — органдары өөрчүй баштаган мезгилинде, 5—6 айлык — мээнин 
иштөөсү, кан клеткалары жана рефлекстер пайда боло баштаган кезде түйүлдүк 
аябай сезгич келет. Ушул убакта эне ар кандай ыңгайсыз шартка дуушар болсо, 
түйүлдүк тубаса оорулуу болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан эненин 
салматтыгын сактоо менен болочок баланын ден соолугу үчүн кам көрүлөт. 
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Киши түйүлдүгүнүн 8ден 16 жумага чейинки 
өөрчүшүнүн схемалык көрсөтүлүшү: 1—8 
жумалык; 2—9 жумалык; 3—10 жумалык; 4—
11 жумалык; 5—16 жумалык түйүлдүк. 
 
ТҮС ТААНЫБОО — көздүн айрым түстөрдү көрбөй калышы. Биринчи жолу 
кызыл, жашыл же көк түстү көрбөй калганды англиялык окумуштуу физик жана 
химик Дальтон сыпаттап жазган (1794), кийин ал дальтонизм деп аталган. Мында 
кызыл жана жашыл түстү начар көрөт же дээрлик байкабайт, ошондуктан өзүн 
курчаган чөйрөнүн өң-түсүн туура эмес кабыл алат. Көк түстү тааныбоо сейрек 
кездешет. Түс тааныбоонун тубаса жана ар түрдүү себептердин негизинде кийин 
пайда болгон түрү бар. Тубаса түс тааныбоо эркектерде 8% жана аялдарда 0,5%ке 
чейин кезигет, ошондой эле бул тукум кууп атасынан кызы аркылуу эркек 
неберелерине берилет. Тубаса түстү тааныбагандар ачык жана кочкул түстү айра 
албайт. Кийин пайда болгон түс тааныбоо оорулуу адамдарда (глаукомада, көрүү 
нерви куурап калганда, мээнин шишик оорусунда жана башкалар) кездешет. 
Илим жана техникада түс абдан көп колдонулат, ошондуктан түстү 
тааныбагандарды илектеп, туура ишке орноштуруу маанилүү. Ошондой эле түс 
тааныбоонун даражасына карата А, В, С деп бөлүнөт. Таптакыр түстүү көрбөй 
калуу (түстөргө сокурлук) өтө аз кездешет. Мында бардык нерсе ак-кара түстө 
кабыл алынат. Бирок түстүн ачыгын айрып тааный албаган адамдар 70%ке чейин 
жолугат. Тубаса түс тааныбагандар айыкпайт, ал эми кийин пайда болгон түс 
тааныбоону өз убагында дарыласа калыбына келтирүүгө болот. Ошондуктан 
түстөрдү ажырата албоо байкалары менен врачка кайрылуу керек. Түстөрдү туура 
эмес кабыл алуу көпкө чейин оорулууга жана айланадагыларга сезилбеши 
мүмкүн. Ошондуктан түстөрдү ажыратууну текшерүүнүн мааниси чоң, себеби 
түстөрдү ажырата албоо ар кандай кырсыкка чалдыктырышы ыктымал. Түс 
тааныбоо менен жабыркагандар транспорт айдоого, ошондой эле түрдүү 
кырсыкка дуушарлантуучу өндүрүштөргө жиберилбейт. Түс тааныбоону аныктоо 
үчүн атайын түстүү таблица жана аппарат колдонулат. 
ТҮТӨК — бийик тоого чыкканда абада кычкылтектин азайышынан келип чыккан 
оорулуу абал. Ал кээ бир органдар менен системалардын (биринчи кезекте 
борбордук нерв системасынын клеткаларынын) функциясынын кычкылтектин 
жетишсиздигинен бузулушуна байланыштуу. Бийикке көтөрүлгөн сайын түтөк 
күчөйт, анткени дем алуу органдары организмди кычкылтек менен толук камсыз 
кыла албай калат. Абада кычкылтек аз болгондуктан өпкөдө анын нормалдык 
басымы төмөндөп, артерия каны кычкылтек менен каныкпай оору пайда болот. 
Түтөктүн негизги белгилери — күйүгүү, жүрөктүн тездеп согушу, баш айлануу, 
кулак тунуу, баш оору, алсыздануу, мурундан кан агуу, көңүл айнуу. Түтөктү 
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чарчоо, үшүп калуу, ультракызгылт-көк радиация күчөтөт. Түтөк бийиктикке 
токтоосуз чыкканда, машина, асма жол менен көтөрүлгөндө жана башкалар 
болушу мүмкүн. Акырындык менен көтөрүлсө, адаптациянын (көнүү) 
натыйжасында 3 күндөн кийин түтөк белгилери азаят. Түтөк адатта 4000 м 
бийиктикте болот, бирок алгачкы белгилери (мисалы, талыкшуу) улгайган 
адамдарда 1000 мден эле башталат. 2000 м бийиктикте кээде ээлигүү (эйфория) 
пайда болот. Күч келүүдө (мисалы, оор жүк менен чыкканда) кычкылтектин 
жетишсиздиги 3000 мде эле сезилет (күйү гүү, баш оору жана башкалар). 4000 
мден жогорулаганда сүйлөө бузулат. 5000 мде мээ кыртышы жабыркап, кома, 
жүрөккан тамыр жетишсиздиги байкалат. 
Түтөктү дарылоодо организмдин ткандарын кычкылтек менен камсыз кылуу 
маанилүү. Ал үчүн жабыркаган кишини тоодон ылдый түшүрүп, зарыл учурда 
кычкылтек менен жасалма дем алдыруу керек. Кызыл чай, кофе ичирип, 
нашатырь спиртин жыттатуу да анын абалын жеңилдетет. Башы ооруса 
фенацентин, амидопирин берсе болот. 
Түтөктүн алдын алуу үчүн барокамерада көнүгүү жүргүзүү жакшы натыйжа берет. 
Ошондой эле организм кычкылтекти көп сарптаган спорт оюндары менен 
машыгуу зарыл. Түтөк болбос үчүн тоого чыгып баратканда кычкылтек менен 
жасалма дем алуу, ошондой эле эриген кантка лимон кислотасын кошуп (200 г 
кантка 15 г лимон кислотасын) ичүү, витамин, айрыкча С витамини сунуш 
кылынат.  
ТҮТҮН — чаң менен газдын аралашмасы; катуу заттардын майда бөлүкчөлөрүнүн 
(күл, көө) газга, нымдуу абага аралашып атмосферада калкып жүрүүчү 
аэрозолдун түрү. Отундардын күйүүсүнөн, өндүрүштөгү кээ бир технологиялык 
жана башкалар процесстерден пайда болот. Түтүндүн химиялык составы күйүп 
жаткан затка, колдонулуп жана иштелип жаткан сырьёго, технологиялык ыкмага 
жараша болот. Түтүн атмосфералык абада түрдүү өзгөрүүлөргө учурап, бозоргон 
туманды түзүп, асмандын (атмосферанын) тунуктугун начарлатып калк жашаган 
жайлардын жарыктануусун, адамга пайдалуу ультракызгылт-көк нурларды өзүнө 
жутат. Түтүн менен булганган аба калктын, өзгөчө балдардын жана өнөкөт 
оорулуулардын ден соолугуна терс таасир этет. Дем алуу жолдорунун 
катарларын, бронхит, өпкөнүн фиброздук өзгөрүшүн пайда кылат. Түтүндүн 
составындагы заттар канды өзгөртүп, балдардын дене жагынан өсүүсүн токтотот, 
айрым компоненттери шишиктерди пайда кылуучу канцерогендик касиетке ээ. 
Өсүмдүктөр, жапайы жана үй жаныбарлары да зыян тартышат. Түтүндү зыяндуу 
кошмолордон тазалоодо катуу майда бөлүкчөлөрдү тосуп кармоочу механикалык, 
электрдик чыпкалардан өткөрүлөт, ошондой эле газдарды атмосферага 
чыгарарда түрдүү жуткуч заттары бар абсорбер жана скрубберлерде жууп 
тазаланат. Түтүндү азайтуу үчүн калк жашаган пункттарда, ишканаларда 
борбордук жылытуу системасы жана газ менен камсыз кылуу ишке ашырылууда.  
ТЫРМАК — кол жана буттун манжаларынын сырт жагынын учунда жайгашып, 
тегерете тери менен курчалган мүйүз сымал пластинка. Тырмактын денеси жана 
тамыры бар. Анын тамыры теринин ичине матырылып, үстүнөн жука тери менен 
капталып турат. Манжанын учунда тырмактын жайгашышына ылайыкталган 
чуңкурча — жылга болот. Анын тереңинде орун алган клеткалардын көбөйүп 
турушунан мүйүз сымал пластинка акырындап сыртка карай жылып, тырмактын 
өсүшүн камсыз кылат, тырмак суткасына 0,1 — 0,2 мм өсүп, болжол менен 100 
күндө кайрадан жаңыланып турат. Тырмактын тез же жай өсүшүнө адамдын 
жашы, жынысы, ден соолугу, жыл мезгили жана башкалар таасир этет. Мисалы, 
жаш балдардын тырмагы чоң адамдардыкынан тез өсөт, кышында — жай, 
жайында тез өсөт. 
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Кол манжаларынын тырмагы: 1—тырмак 
эти; 2— тырмак айланасы; 3—4— тырмак 
артериялары; 5— тырмак изи; 6— 
тырмактын орду; 7— тырмактын түбү; 8— 
тырмактын учу; 9— тырмактын денеси; 10— 
тырмак айчыгы. 

 
Тукум куума микроонихияда тырмак кичине, 
формасы жарым ай сымал болот. 

 
Азык жетпеген тырмактын формалары. 

 
Азык жетпеген тырмактын узунунан жана 
туурасынан быдырланып бузулушу. 
Тырмактын пластинкасынын уз. 10— 15 мм, туурасы 10—17 мм. калыңдыгы 
0,30—0,70 ммге барабар келип, аялдардын тырмагы эркектердикине караганда 
кичирээк. Т. пластинкасы сааттын айнегине окшоп томпогунан келип, жылмакай, 
тунук болот. 
 

 
Онихомикоздо тырмактын бузулушу. 

 
Псориазда тырмактын 
калыңданышы жана 
сыйрылышы. 

 
Ониогрифоздо эки буттун тең 
бармак тырмактарынын өтө 
калыңданып жана узарып кетиши. 
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Жегичтердин, кислоталардын, травма жана инфекциянын  (бактериялар, мите 
козу карындар жана башкалар) таасиринен тырмак пластинкасы же анын 
түбүндөгү тери дөңчөлөрү ооруга чалдыгышы мүмкүн. Мында тырмактын 
көлөмү, формасы жана өңү өзгөрөт. Ал өтө эле чоңоюп же кичирейип, таптакыр 
жоголуп кетиши да мүмкүн. Тырмак өтө бузулганда куштун тырмагына окшоп 
калат. Ар кандай оорулардын кесепетинен да тырмактын формасы, өңү 
өзгөрүлүшү мүмкүн. Тырмактын мите козу карын оорулары (эпидермофития, 
трихофития, кандидоз, таз), өтө жугуштуу. Өнөкөт жугуштуу ооруларда 
(туберкулёз, котон жара, лепра), дем алуу органдарынын, кан тамыр, эндокрин 
жана нерв системасынын кээ бир ооруларында да тырмак өзгөрүлөт. Тырмактын 
жалпайып же ийилип кетиши, туурасынан же узунунан кеткен чуңкурлардын 
пайда болушу адамдын организминде зат алмашуунун бузулушунан келип 
чыгышы мүмкүн. 
Тырмакты туура эмес алганда же өтө тар жана такасы өтө эле бийик бут кийим 
кийгенде тырмак ичти карай өсүп, этке матырылып, жаралантып жибериши 
мүмкүн (к. Туура эмес өскөн тырмак). 
Тырмак ооруларын алдын алуу үчүн тырмакты туура күтө билүү керек, к. 
ошондой эле Маникюр, Педикюр.  
ТЮБАЖ — өт баштыгынын кээ бир оорусунда өттүн бөлүнүшүн жакшыртуу жана 
жыйылган өттөн өт баштыгын бошотуу максатында колдонулуучу ыкма. Үй 
шартында оорулуу врачтын сунушу менен жасаса болот. Ал үчүн эртең менен ач 
карын соданын эритмесин (жарым стакан сууга 1 — 2 чай кашык) ичип, оң 
кабырганын астына сүлгүгө оролгон ысык жылыткычты коюп оң капталына 45 
мин. жатат. Магний сульфатынын эритмесин (1 стакан жылуу сууга 1 чай кашык) 
ичип, дагы 30 мин., андан кийин 1 стакан жылуу минерал суусун ичип ошол 
калыбында дагы 45 мин. жатуу керек. Бирок врачтын сунушусуз өз алдынча 
дарыланууга болбойт. 
 

У 
 
УГЛЕВОДДОР — табиятта кеңири тараган, бардык тирүү организмдердин 
составына кирип, алардын жашоосуна өтө керектүү органикалык кошулмалар. 
Углеводдордун составына көмүртек, суутек жана кычкылтек кирет. Углеводдор 
өсүмдүктө фотосинтез процессинде пайда болот. Киши жана жаныбар организми 
Углеводдорду синтездей албайт, аларды түрдүү тамак-аш азыктарынан гана алат. 
Углеводдор жаныбарлардын клеткаларында абдан аз өлчөмдө болот. Ал боор 
менен булчуң эт клеткаларында көбүрөөк (5%ке чейин), өсүмдүктүн кургатылган 
жалбырактары менен уруктарында, мөмөсүндө, мисалы, күрүчтө, картошкада, 
жүгөрүдө 90%ке чейин болору далилденген. Углеводдор адам жана жаныбар 
организминде зат жана энергия алмашууда негизги роль ойнойт. 
Углеводдор негизинен үч топко бөлүнөт: моносахариддер же жөнөкөй канттар 
(жүзүм канты — глюкоза, жемиш канты — фруктоза); олигосахариддер (сүт 
канты — лактоза, бал камыш канты — сахароза, угут канты — мальтоза жана 
башкалар), полисахариддер — (крахмал, гликоген, целлюлоза жана башкалар).  
Глюкоза — эң кеңири тараган моносахарид. Ал эркин түрдө таттуу жемиштердин 
составында болот. Адам жана жаныбар канынын бирден бир компоненти.  
Манноза эркин түрдө кездешүүсү мүмкүн, көбүнчө полисахариддердин 
составына кирет.  
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Галактоза эркин түрүндө кездешпейт, алар полисахариддердин жана 
гликопротоиддердин составына кирет. Галактозанын организмде алмашуусу 
бузулганда ден соолук начарлап, тукум куума оору — галактоземия пайда болот. 
Эмчектеги балдар галактозаны эне сүтү аркылуу гана алат, анын сиңирилиши 
бузулса жаш баланын өсүшү, акыл-эси начарлап, салмагы төмөндөп, боору чоңоёт, 
көз оорусуна (катаракта) чалдыгышы мүмкүн. Бул ооруда организмдин 
ткандарында жана клеткаларында галактозанын алмашуусунан пайда болгон уу 
заттар көп өлчөмдө топтолот. Эгерде ооруну өз убагында байкап, баланын тамак-
ашынан лактоза менен галактозаны таптакыр жок кылса, оору бат эле айыгып 
кетет.  
Фруктоза эркин түрүндө балда көп болот, кээ бир жемиштерде глюкоза менен 
кошулуп сахарозаны түзөт.  
Мальтоза — дисахарид; эки глюкозанын калдыгынан пайда болот. Кээ бир 
адамдардын ичеги зилинде аны ажыратуучу ферменттер жок болуп, мальтозаны 
сиңире албайт.  
Лактоза галактоза менен глюкозанын калдыктарынан пайда болот. Бул 
дисахарид сүттө көп, мисалы, аялдардын сүтүндө 5,5—8,4%, ал эми уйдун сүтүндө 
4,5—5,1%ке чейин болот. Эмчектеги баланын ичеги маңызында лактозаны 
ажыратуучу ферменттер аз же жок болгон учурда баланын организминде 
дисахариддин алмашуусу бузулат. Анда бала кусат жана ичи көбөт, ичи өтөт, 
арыктайт. Оорулуу баланын сийдиги менен көп лактоза жана көптөгөн 
аминокислота организмден чыгарылат. Дарылоодо оорулуунун рационунан 
лактозаны чыгарып, анын ордуна бөлөк кантты берүү зарыл. 
Сахароза глюкоза менен фруктозанын калдыгынан турат, осүмдүктөрдө көп 
жана тамак-аштагы негизги У-дун бири. Ичеги зилинде сахарозаны ажыратуучу 
ферменттер болбогондуктан кээ бир адам аны көтөрө албашы мүмкүн. Бул оору 
биринчи жолу баланы эмчектен чыгарганда байкалат. Сахароза организмде аны 
ажыратуучу ферменттин жоктугунан организмге сиңбей калат. Оорулуу баланын 
сийдигинде сахароза көп өлчөмдө болот, аны дарылоо үчүн тамак-аштан 
сахарозаны азайтуу же болбосо жетишпеген ферментти берүү зарыл. 
Целлюлоза (клетчатка) өсүмдүк клеткаларында болот. Алар зыгырда жана 
пахтада 90—99%, жыгачта 45%тей болот. Целлюлоза организмде карын зилинин 
жардамы менен сиңирилбейт, алар ичеги микроорганизмдердин жардамы 
аркылуу аз өлчөмдө пайдаланылат. Эгерде клетчатка организмде көп сиңирилбей 
калса газ топтолуп, ич көбөт (к. Ич көбүү). Клетчатка ичегидеги нервдерди 
дүүлүктүрөт да, ичегинин кыймылдашына бирден бир себеп болуп, тамак-аш 
калдыгын жылдырууга чоң жардам берет. Клетчатканы аз жеген кишилердин 
ичегиси начар иштейт. Бул учурда оорулуу адамга кургатылган кара өрүк, 
кызылча жана башкалар клетчаткасы көп өсүмдүк продуктуларын пайдалануу 
сунуш кылынат. 
Крахмал — полисахарид; картошкада, данда, жемиштерде жана башкалар көп 
болуп, өсүмдүктөрдүн негизги запас азыгы болуп эсептелет. 
Гликоген (жаныбар крахмалы) — жаныбар жана кишинин полисахариддеринин 
эң негизгиси. Гликоген адамдын жана жаныбарлардын боорунда 20%ке, булчуң 
этте 4%ке чейин топтолот. Бул запастар адам көп убакыт ачка болсо же оор 
жумуш аткарганда азайып кетиши байкалат. Организм гликогенди жалаң эле У-
дон албастан өтө керек болгондо майдан жана белоктордон да синтездеп ала алат. 
Жаш баланын канында гликогендин өлчөмү 12—21 мг%, чоң кишиникинде 7— 
15 мг%ке чейин болот. 
Организмде полисахариддердин алмашуусу бузулган учурда адам эң оор тукум 
куума ооруга (гликогеноздорго) чалдыгат. Мындай оорулуунун боорунда, 
жүрөгүндө, булчуңдарында, бөйрөгүндө, өпкөсүндө жана көк боорунда гликоген 
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абдан көп өлчөмдө топтолот. Полисахариддер организмге тамак-аш менен келип, 
ичеги-карындагы ферменттердин жардамы менен моносахариддерге ажырайт да, 
ичегиден канга өтөт. Кан аркылуу моносахариддер боорго жетип көпчүлүгү 
сакталып калат, ал эми калганы кан менен бөлөк органдарга жана ткандарга 
жеткирилип гликоген, май жана аминокислоталарды синтездөө үчүн 
пайдаланылат. Глюкоза ткандарда ажыраганда жылуулукту пайда кылат. 
Глюкоза кандын составында дайыма бир калыпта болушу зарыл. Анын 
организмде туруктуу болушунда ферменттер, гормондор, нерв системасынын 
жана боордун ролу чоң. Эгерде глюкозанын өлчөмү канда көбөйүп кетсе, боор 
өзүнүн клеткаларына көп өлчөмдө аны гликоген түрүндө сактап калат. Качан 
гана органдар жана ткандар кантты көп керектей баштаса боордогу гликогендер 
глюкозага айланат да, кан аркылуу керектүү органдарга жеткирилет. Канда 
глюкозанын өлчөмү көбөйсө — гипергликемия, ал эми азайса гипогликемия деп 
аталат. Мээ травмасында, кээ бир жугуштуу ооруларда жана аялдар талгак болгон 
учурда гипергликемия байкалышы мүмкүн. Канда канттын көбөйүшү узакка 
созулса (1—2 жума), ал кант оорусунун белгиси болот. Глюкоза мээге абдан керек, 
анын азайышы мээнин ишин начарлатат жана ар түрдүү ооруга чалдыктырат. 
Глюкоза мээден кычкылтектин жардамы менен көмүр кычкыл газына жана сууга 
ажырайт, бул учурда абдан көп өлчөмдө энергия бөлүнүп чыгат. Өсүмдүктөрдүн 
жана жаныбарлардын клеткаларындагы зат алмашууда глюкоза эң негизги 
орунду ээлейт; клеткада жүрүп жаткан көптөгөн процесстерди энергия менен 
камсыз кылат. Ферменттик эң татаал реакциялардын жардамы менен глюкоза 
клеткада ажыроого жана кычкылданууга дуушар болот да, жөнөкөй заттарга 
айланат. Глюкозанын клеткаларда кычкылдануусунун натыйжасында 
аденозинтрифосфор кислотасы (АТФ) пайда болот. 
Углеводдор негизинен организмдин тиричилик аракети үчүн кубат булагы 
катары керектелет жана организмди жылуулук менен камсыздандырып, анын 
резервдик, структуралык жана коргонуу функциясын күчөтөт. Углеводдор 
көптөгөн процесстерге катышып, гормондордун, ферменттердин жана башкалар 
организмге өтө пайдалуу заттардын составына кирет. Углеводдор жаңы төрөлгөн 
жана жаш балдардын организминин кычкылтек жетишсиздигине туруктуулугун 
күчөтөт. Төрөлгөндөн кийинки 4—6 саатта углеводдор организмде аз болот, 
себеби төрөлгөн учурда углеводдор көп сарп кылынат. 20—25 жашка келгенден 
баштап организмде углеводдор аз сиңирилет да, кандагы канттын өлчөмү 
төмөндөйт. Натыйжада кандагы инсулиндин өлчөмү көбөйөт. Орган жана 
ткандардын углеводдорду аз сиңириши бир жагынан гиперинсулинемияга, 
ошондой эле организмдеги май жана май сыяктуу заттардын өлчөмүн көбөйтүп, 
кан тамырларга майдын топтолушуна (атеросклерозго) жана организм 
иммунитетинин начарлашына алып келет. 
Углеводдор организмде эң жөнөкөй жол менен майга айланышы мүмкүн. 
Ошондуктан адам 35—40 жаштан өткөндө углеводдорду ченем менен 
пайдаланбаса бат эле семирип кетиши байкалат (к. Семирүү).  
УГУЗУУЧУ АППАРАТТАР — угууну жакшыртуу максатында сырттан үндү кабыл 
алып, күчөтүп угузуучу түзүлүштөр. Ал кулак өтө начар же такыр укпай калганда 
колдонулат. Аппарат микрофон, электр термелүүсүн күчөткүч, телефон жана 
электр булагынан турат. Микрофон үн термелүүсүн кабыл алып, аны электр 
термелүүсүнө айлантат. Күчөткүчтө бул термелүүлөр керектүү өлчөмгө чейин 
күчөтүлүп, телефонго берилет, андан кайра үн термелүүлөргө айланат. Телефон 
үндү аба аркылуу өткөрүү үчүн сырткы кулакка коюлуучу кепилге, ал эми түздөн-
түз сөөк аркылуу өткөрүү үчүн кулактын артына орнотулат. 
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Угузуучу аппараттар (солдон оңго): чач кыпчыткыч түрүндөгү: чөнтөккө 
салып жүрүүчү; жогору оң жагында кулак тыгыны түрүндөгү; көз айнек 
түрүндөгү аппараттар. 
 
Анын чөнтөккө салып жүрүүгө ылайыкталган, кулактын артына кыстарылуучу, 
көз айнек сыяктуу, кулакка коюлуучу кепил жана башкалар түрлөрү бар. Угузуучу 
аппараттар сүйлөөнү гана күчөтпөстөн айлана-чөйрөдөгү башка үндөрдү да 
күчөтүп угузат. Ошондуктан аппаратка акырындап көнүгүү керек. Эгерде аппарат 
бузук болуп кошумча тырсылдаган, шуулдаган үн чыкса, тез чарчап, башы ооруса, 
кулагы чуулдаса тезинен врачка кайрылуу зарыл. Аппарат атайын врачтын 
сунушу менен протездөө пунктунда тандалат.  
УГУУ — организмдин үн толкундарын кабыл алуу жөндөмдүүлүгү. Ал угуу 
анализатору аркылуу ишке ашат (к. Анализаторлор). Кишилер өз ара угуу 
аркылуу байланышат. Жакшы угуу врачтарга, музыканттарга, педагогдорго, 
телефонисттерге өтө зарыл. Үндү ички кулакта жайгашкан сезгич нерв 
клеткалары кабыл алат. Үн дүүлүгүүлөрү угуу нерв талчалары аркылуу мээ 
кыртышына өтүп угулат. Угуу органынын (кулактын) физиологиялык 
дүүлүктүргүчү — үн, башкача айтканда абанын же башка чөйрөнүн (мисалы, 
суунун) термелүү кыймылы болуп саналат. Үндү угуу ар кимдики ар башка болот, 
ошондой эле ар кайсы үнгө кулактын сезгичтиги бирдей эмес. Добуш күчөгөн 
сайын үндү сезүү да күчөйт, бирок добуштун күчү белгилүү бир ченемге жеткенде 
үндүн күчөгөндүгүн кулак сезбей, анда басым, ооруган сезим пайда болот. Катуу 
добуш угуу жөндөмүн төмөндөтөт, жымжырт тынч шартта угуу тез эле кайра 
калыбына келет. Угуу реакциясын кичине балдардан байкаса болот: эмчектеги 
бала башын үн чыккан жакка бурат. Угуу отит, отосклероздо начарлайт. 
Кишинин угуусу сүйлөө менен өз ара байланышта болот. Балдарда адегенде сөзгө 
түшүнүү пайда болуп, андан кийин гана сүйлөөгө үйрөнүү башталат, ошондуктан 
жаңыдан тили чыгып келаткан балдардын угуусунун бузулууларынын кандай 
түрү болбосун, алар анын тилинин чыгышын кечиктирет же дүлөй-дудукка алып 
келиши мүмкүн. 
Угууну изилдөөдө ар түрдүү ыкма колдонулат. Алардын ичинен сөздүн жардамы 
менен изилдөө эң жөнөкөй жана жеңил ыкмалардан болуп эсептелет. Практикада 
6—7 м аралыктан шыбыраган сөздү айырмалоо нормалдуу угуу болот. Угуу 
жөнүндө так маалыматтарды алуу үчүн атайын аспаптар (камертон жана 
аудиометр) менен изилдөө жүргүзүлөт. 
УГУУ НЕРВИНИН СЕЗГЕНИШИ, к. Неврит. 
УЗАК ЖАШОО — кишинин узак өмүр сүрүүсү менен мүнөздөлгөн социалдык 
биологиялык кубулуш. 90 жаштан жогору, айрым статистикалык жана 
геронтологиялык изилдөөлөр боюнча 100 жаштан жогору узак жашоого 
киргизилет. Узак жашагандардын ыңгайлануу механизми жакшы өөрчүп, 
физиологиялык негизги системалардын өзгөрүшү жай жүрөт, айрым 
системалардын абалы, мисалы, кандын морфологиялык, биохимиялык составы, 
жүрөк-кан тамыр, эндокрин системасынын, борбордук нерв системасынын 
көпчүлүк көрсөткүчтөрү жаш кишиникине окшош келет. Алардын жогорку нерв 
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системасы токтоо, күчтүү болуп, акыл жана күчү, активдүүлүгү, эмгекке жөндөмү 
көпкө сакталат; эсине жакшы тутат, айланадагы окуяларга кызыгат, катуу 
стресстерге кыйла туруктуу келишет. Алар түрдүү ооруларга туруктуу жана 
тукумчул келип, улгайган кезинде да балалуу болушат. 
Узак жашагандардын көбү — өмүр бою айыл-кыштакта жашап, жаш кезинен 
улгайганга чейин эмгектенгендер. Көпчүлүк геронтологдор узак жашоо 
генетикалык жактан шартталган деп эсептешет. Бирок социалдык факторлор, 
элдин жашоо мүнөзү да чоң мааниге ээ. Узак жашоого таасир этүүчү социалдык-
экономикалык факторлорго эмгек шарттары жана анын мүнөзү, материалдык 
жактан жетиштүүлүк, тамактануу мүнөзү, турак жай шарты, маданий деңгээли, 
медициналык жактан тейлөө сапаты жана башкалар кирет. Бул факторлор 
табигый факторлор жана тукум куугучтук менен өз ара байланышта.  
УЙКУ — организмдин мезгил-мезгили менен болуп туруучу физиологиялык 
абалы; ал физиологиялык процесстердин басаңдашы, чөйрөнүн таасирине 
реакциянын төмөндөшү менен мүнөздөлөт. Мында организмдин ишке жөндөмү, 
айрыкча борбордук нерв системасы калыбына келет. Уйку маалында жогорку 
нерв системасынын иши басаңдап, булчуңдар бошоңдойт, зат алмашуу 
төмөндөйт, жүрөктүн иштеши, дем алуу сейректейт, кан басымы төмөндөйт. 
Уйкунун мезгилдүүлүгү организмдин тиричилигинин суткалык биологиялык 
ритми менен байланыштуу. Демек мээ менен кошо бардык ички органдар да «эс 
алат». 
Уйку мээ кыртышындагы тормоздолуу процесстеринин пайда болушуна 
байланыштуу. Организм сергек кезинде нерв клеткаларында белгилүү заттардын 
сарпталышына карата өзгөрүүлөр болуп турат. Уйкудан кийин нерв клеткалары 
өз калыбына келет. Уйку үргүлөөдөн башталып, акырындап тереңдейт. 
Тормоздолуу абдан тереңдеп, мээ кыртышынын астындагы бөлүктөргө тараганда 
Уйку катуу болот. Киши белгилүү убакта, белгилүү шартта уктаганда уйку тез 
келет. Мындай учурда тигил же бул шарт уйкуну козгойт, ошондуктан көп учурда 
көнүп калган шарт бузулса киши уктай албай кыйналат. Үргүлөөгө дайыма бир 
өңчөй дүүлүктүргүч себеп болот, себеби мындай дүүлүктүргүчтөр улам-улам 
кайталанып, мээ кыртышынын клеткаларынын көпчүлүгүндө тормоздолуу 
процесси жүрөт (мисалы, жаандын, китеп окуунун уйку келтирүү таасири). Аны 
менен бирге күчтүү дүүлүктүргүч уйку келтирүүгө тоскоол болот. Ошондуктан 
уктардан мурда жарыкты, радиону өчүрүп, жакшылап жамынып, ыңгайлуу абалда 
жатуу керек. 
Толук эс алуу жана көпкө созулган уйку ыңгайлуу төшөктө гана мүмкүн. Төшөктү 
таза кармап, мезгил-мезгили менен кагып, чаңдан арылтып, матрац, 
жаздыктарды көбүрөөк желдетип, күнгө кактоо зарыл. Кыймыл жана дем алууга 
тоскоол кылбаган ич кийим кийип жатуу керек. Уктаганда чүмкөнүп жатууга 
болбойт, ал дем алууну кыйындатат. Уктоочу бөлмөдөгү аба таза болууга тийиш, 
күн жылуу мезгилде терезени ачып, кышкысын уктарда бөлмөнү желдетип же 
форточканы ачып коюу сунуш кылынат. Уктаардын алдында 10— 15 мин. 
сейилдөө абдан пайдалуу, ал нерв системасын сеп алдырат. Уйкунун алдында 
ваннага түшүү же бутту ваннага (ысык эмес) салуу да жакшы. Тамакка абдан тоюп 
же ачка жатса да уйку тынчсыз болуп, ар кандай түш көрөт. Ошондуктан уйкунун 
алдында майлуу эмес, эти азыраак тамак жеп, кофе же чайды көп ичпей жатуу 
талапка ылайык. Уктарда тамеки тартпоо керек. 
Жакшы уйку кишинин ишке жөндөмдүүлүгү менен ден соолугун бир калыпта 
кармоодо абдан маанилүү. Уйкунун узактыгы жаш өткөн сайын азаят, мисалы, 1 
жашка чейинки бала суткасына 18, чоң киши 7—8 саат, улгайганда андан да аз 
уктайт. Кээ бир кишилердин уйкусу тиешелүү убакыт созулса да, уйкусу канбай 
калат. Мындай терең эмес, тынчсыз уйку акыл эмгеги менен көп иштегенде же 
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абдан кызыктуу китеп окуганда болот. Терең уйкуда түш көрбөйт. Мындай уйку 
нерв клеткаларын абдан жакшы калыбына келтирет. Бирок жакшы, терең уйкуда 
мээ кыртышынын клеткаларынын бардыгы эле бир өңчөй тормоздолбойт. Уйку 
канчалык катуу болсо да, уктаган киши кээ бир дүүлүктүргүчтөргө сезгич келет. 
Мисалы, эне чарчап катуу уктаганда кыйкырыкты, түрткөндү сезбейт, ал эми 
баласы акырын эле ыйласа ойгонот. Киши дайыма жетишсиз уктаганда ишке 
жөндөмдүүлүгү, нерв системаларынын абалы начарлайт. Көп учурда уйкунун 
бузулушу (уйку басуу же уйку качуу) оорунун белгиси болушу мүмкүн. Ал учурда 
врачка кайрылуу зарыл. 
УЙКУ БЕЗИ — тамак сиңирүүчү ири без. Ал эки бөлүктөн туруп, эки түрдүү 
милдет аткарат. Анын сырткы секреция бөлүп чыгаруучу бөлүгү өзүнүн зилин он 
эки эли ичегиге бөлүп чыгарат. Бул зилдин составында белок заттарын, 
майларды жана углеводдорду ажырата турган ферменттер бар. Уйку бези бир 
суткада 1,5 лге чейин зил бөлүп чыгарат. Бирок, көп учурда уйку бези бөлүп 
чыгарган зилдин өлчөмү жана химиялык составы ичкен тамактын түрүнө да 
жараша болот. Мисалы, уйку бези сүткө караганда нанга зилди көп бөлүп чыгарат. 
Уйку бези карындын артында 1—2-бел омурткасынын тушунда туурасынан 
жатат. Узундугу 12 —15 смче келип, жоонураак келген баш жагынан, денеден 
жана куйрукчадан турат. Баш жагын он эки эли ичеги (жумур) курчап жатат. Уйку 
безинин ар бир бөлүгү түтүкчөлөрү бар майда без баштыкчаларынан турат. 
Акыры бардык майда түтүкчөлөр чогулуп, анын негизги өткөөлүн түзөт. 

  
Кишинин уйку бези жана он эки эли ичегиси: 1, 2, 3— 
уйку бези; 4— уйку безинин түтүгү; 5— упчу сымал 
тешик; 6— өт агуучу түтүк; 7- он эки эли ичеги; 8— боор 
түтүгү; 9— өт баштыгы. 
 
Бул өткөөл уйку безинин куйругунан башына чейин жетип, жумурга барып куят. 
Ал эндокрин (ички секреция) безине кирет да, инсулин гормонун бөлүп чыгарат. 
Уйку безинде гормон — инсулиндин пайда болушунун бузулушу кант диабетине 
чалдыктырат. 
УЙКУ КАЧУУ — түнкү уйкунун ар түрдүү бузулуулары (көпкө уктай албоо, аз 
уктоо, эрте ойгонуу же түнкүсүн бир нече ирет ойгонуу, же такыр уктай албоо). 
Мындай уйку үстүртөдөн болуп, уйку канбайт. Уйку качуунун себептери түрдүүчө 
болот. Ал айрым жүрөк-кан тамыр, дем алуу жолдорунун жана психикалык 
ооруларда, невроздо, мээнин травмасында жана башкалар пайда болот. Кээде 
дени соо киши да өтө чарчаганда, толкунданганда, өз убагында жатпаганда (түнкү 
иш, кечки окуу), түнөй турган жер өзгөргөндө, кандайдыр бир оорунун 
башталышында уйку бузулат. Улгайган жана кары кишилерде физиологиялык 
өзгөчөлүктөргө байланыштуу уйку үстүртөн жана кыска болот. Уйку качуу түрдүү 
себептерге байланыштуу болгондуктан, аны калыбына келтирүү жолдору да ар 
башка. Дени соо кишилердин уйкусу калыбына келет. Ал үчүн дайыма бир убакта 
жатуу, бөлмөнү жакшылап желдетүү, жатар алдында сейилдөө, бал менен сүт же 
кант салынган жылуу суу же мышык тамыр, долононун жалбырагын кайнатып 
ичүү сунуш кылынат. Уктар алдында 8—10 мин. жылуу ванна алуу да уйкуну 
жакшыртат. Эгерде андан да уйку калыбына келбесе врачка кайрылуу керек. Врач 
Уйку качуунун себеби болгон негизги ооруну таап дарылайт. Уйку келтирүүчү 
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дарыны врачтын көрсөтүүсү менен гана пайдалануу керек. Өз алдынча дары 
каражаттарын колдонуу түрдүү кабылдоого. ага көнүп кетүүгө алып келет. 
Уйку качуунун алдын алуу үчүн ага себепкер ооруларды алдын ала дарылоо 
керек. Жатарда ашкере тамак жегенге, ачуу демделген чай, кофе ичүүгө, тамеки 
тартууга, көпкө китеп окууга болбойт (к. Уйку). 
УКТАТУУЧУ ДАРЫЛАР — табигый уйкуга жакын абалды пайда кылып, терең, 
узак уктатуучу дары каражаттар. Алар аз өлчөмдө сеп алдырат. Уктатуучу 
дарылар борбордук нерв системасынын ар кайсы бөлүктөрүнө таасир этет. 
Уйкуну сеп алдырма дарылар да жакшыртат. Уктатуучу дарылар уйку келтирүү 
ылдамдыгы жана уктатуу узактыгы боюнча узакка (6—8— 10 с) жана орточо 
мөөнөткө (4—6 с) таасир этүүчү болуп бөлүнөт. Уйкунун ар кандай 
бузулууларында уктатуучу дарылардын касиетине жараша кайсы дарыны ичүүнү 
врач гана белгилейт. Дары ичкенден кийин бир аз убакыт таза абага чыгып 
сейилдөө уйкуну тез келтирет. Аларды күндө кабыл алганда, ал организмде 
чогулуп (кумуляция), дайыма уйку келип, кыймыл-аракет бузулат. Уктатуучу 
дарыларды узак кабыл алганда организм ага көнүп, анын мурдагы өлчөмүнө 
уктабай калат. Укташ үчүн дарынын өлчөмүн көбөйтүүгө мажбур болот. Кээде 
киши уктатуучу дарыларды кабыл алмайынча тура албай, аны эптеп таап кабыл 
алууга умтулат (к. Баңгилик). 
Көпчүлүк уктатуучу дарылар — күчтүү наркотик. Алар врачтын сунушу боюнча 
гана колдонулат. Уктатуучу дарыларды абайлап пайдалануу зарыл, өз алдынча 
өлчөмүн көбөйтүүдөн уулануу мүмкүн. Дарылоо өлчөмүңөн ашык ичсе баш ооруп, 
ал кетет, дем кыстыгып, эстен тануу мүмкүн. Анда тезинен врач чакыруу керек (к. 
Уулануу). Уктатуучу дарылар аптекадан рецепт менен гана берилет. 
УЛЬТРА ҮН — газ, суюктук жана катуу нерселердеги жыштыгы 20 кгцтен ашкан 
механикалык термелүүлөр. Мындай термелүүлөр шамалдын, шаркыратманын, 
деңиздин шуулдашынан байкалат. Ошондой эле мотор, станоктор, ракета 
кыймылдаткычтар иштегенде пайда болот. Кишинин кулагы аны укпайт. Айрым 
жаныбарлар аны сезет жана өздөрү да чыгарат. Ультра үн айрым ооруну 
дарылоодо кеңири колдонулат. Мында электр тогу кварц же барий титанатынан 
жасалган пластинкага өтөт. Пластинка электр талаасы таасир эткенде өзүнүн 
көлөмүн өзгөртөт (кичиреет жана чоңоёт). Анын кыймылы тиймек аркылуу 
ткандарга өтөт. Ультра үн менен дарылоочу аппарат өзүнчө үкөктө орнотулган 
өзгөрүлмө токтун генераторунан жана денеге тийгизүүчү башчадан турат. Анын 
учуна кварц пластинкасы жабыштырылат. Аппараттын учу менен дененин 
ортосунда аба болсо үн термелүүлөр өтпөйт. Ошондуктан аппараттын учу менен 
дене ортосунда абасыз чөйрө (май, суу) болууга тийиш. Ал үчүн дененин 
тиешелүү бөлүктөрүнө вазелин сыйпалып, аппараттын учу денеге абдан тыгыз 
кармалат. Ультра үн менен дененин жабыркаган жерине же рефлекс зоналарына 
гана таасир этүү керек. Дарылоо 10—12 жолу жүргүзүлүп, ар бир процедура 5 —
10 мин. созулат. Ультра үн менен дарылаганда организмдин ткандарында татаал 
процесс жүрөт. Анда ткандын бөлүкчөлөрү жогорку жыштыктагы термелүүлөргө 
учурап, ткань аралыгында жылуулук көп чыгып, майда кан тамырлар кеңейип, 
кан жүрүү, биохимиялык реакциялардын өтүшү күчөйт, нерв учтары дүүлүгөт. 
Ультра үн ооруну басаңдатуучу, спазмга, сезгенүүгө каршы таасир берет, кан жана 
лимфа айланууну күчөтөт. Ультра үн менен дарылоо четки нервдердин, 
булчуңдардын, муундардын, теринин сезгенүү ооруларында, карын жарасында, 
бронх астмасында, өнөкөт тонзиллитте, аялдын жыныс органдарынын өнөкөт 
ооруларында жана башкалар колдонулат. Ошондой эле ар кандай ооруларга 
(мисалы, шишик, өт таштары жана башкалар) диагноз коюуда, стоматологияда 
бормашинанын ордуна пайдаланылат. Боюнда бар аялдарга, кан кеткенде, 
күчөгөн атеросклероздо, мээде кан айлануу бузулганда, миокарддын инфаркты 
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менен ооругандарга, гипертония оорусунун 2—3-стадиясында, кан, шишик 
ооруларында Ультра үн менен дарылоого болбойт. Айрым кишилерде алгачкы 
процедуралардан кийин чарчагансып, уйку келип, баш айланат. Мындай учурда 
врачка кайрылуу керек.  
УРЕМИЯ — өмүргө коркунучтуу оор абал. Бөйрөктүн катуу кармаган жана өнөкөт 
оорусунан бөйрөк иши бузулганда заарадагы уу заттар, шлактар организмде 
кармалып адамды ууландырганда болот. Уремияда ар түрдүү азот, белок, углевод, 
май, гормон, фермент, туздар, суулар жана башкалар заттар толук иштелип 
чыгарылбай уу зат катары клеткаларда кала берет. Мындай учурда суу-туз, 
кислота-жегичтик тең салмактуулук бузулуп, электролиттер (калий, натрий, хлор 
жана башкалар) көбөйөт, ткандар дистрофияланат, нерв жана гормондук жөнгө 
салуу бузулуп, бардык органдар менен системалардын бузулушуна алып келет. 
Катуу кармаган жана өнөкөт түрү бар. Катуу кармаган уремия ар түрдүү 
кырсыктан кийин — кан жоготуу, булчуң ткандарынын эзилип, жанчылышы 
(миолиз), электр тогуна урунуу, күйүү, үй шартында аборт жасатуудан жана 
башкалар пайда болот. Бөйрөктүн ички кан айлануусу бузулганда, бөйрөктүн 
өнөкөт таш оорусу, сезгениши (пиелонефрит, нефрит), простата безинин 
аденомасы жана башкалар бөйрөк оорулары өнөкөт уремияга алып келет. Анын 
алгачкы белгилери: уремия менен жапа чеккен оорулуу көңүлсүз, алсыз болуп бат 
чарчайт, уйку качат, бети шишимик, кер сары тартат, тери кургап бырышат, 
түлөйт, денеси кычышып, тынчы кетет. Ооздун ичи жараланып, тил көчүп, ооздон 
аммиак жыттанат. Муундар шишийт да, буттун булчуң эттери качып, күчү кетет, 
сөөк сыздап, басуу кыйындайт. 
Убагында дарылабаса ооздо тамактын даамы сезилбей, кулак жакшы укпай, көз 
начарлайт. Уремия күчөй берсе кусуп, кан аралаш ич өтүп, кабылдоо өпкө, 
жүрөккө тарап, дем алуу кыйындап энтигүү, кырылдоо пайда болот. Жүрөк туш 
ооруп, жүрөктүн согуусу күчөп, жүрөк кабыкчасына сары суу толо баштайт. 
Уремияда кан басымы жогорулайт. Уремия күчөгөндө оорулуу эс-учун жоготуп, 
бардык органдардын иши бузулуп, өлүмгө дуушар кылышы ыктымал. 
Уремияны дарылоо себебине жараша жүргүзүлөт. Өнөкөт уремияда диета кармоо, 
туздуу, белогу көп тамакты аз ичүү сунуш кылынат; заара айдама дарылар 
берилет. Заара жолдорунда таш, шишик, ириңдүү дарттар болсо хирургиялык жол 
— операция жасоо талап кылынат. Уремияны алдын алууда бөйрөктүн жана заара 
жолдорунун сезгенүү ооруларын өз убагында жакшылап дарылоо, врач-нефролог, 
урологдордун кароосунан өтүү зарыл.  
УРЕТРИТ — заара чыгуучу каналдын (өзөктүн) сезгениши. Уретритке гонококк, 
трихомонада, вирус, стафилококк, стрептококк, пневмококк жана башкалар 
бактериялар түрткү болот; бул оору көбүнчө эркектерде көп кездешет. Уретрит 
негизинен жыныстык катнашууда гонококкту жуктуруп алганда пайда болот (к. 
Сүзөк). 

 
Эркектин заара-жыныс системасынын төмөнкү 
органдарынын схемалык көрүнүшү. Уретритте 
жабыркаган заара чыгаруучу канал стрелка менен 
көрсөтүлгөн. 
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Заара каналы травмага учураганда жана кан же лимфа менен микроб келгенде да 
уретрит болушу ыктымал. Уретрит катуу кармаган жана өнөкөт болуп бөлүнөт. 
Катуу кармаган уретритте микроб жуккандан кийин 3—5 күндүн аралыгында 
канал ачышып ооруп, саргыч түстөгү ириң агып, тез-тез заара ушаттырат, оору 
күчөй баштаганда дене ысып, температура 38—39°ка жетип, жалпы абалды 
начарлатат. Катуу кармаган уретритти дарылабаса оору өнөкөт түрүнө өтөт. Бул 
учурда заара каналы кээде ачышса, кээде кычышат, бир аз ириң чыгып ич 
кийимди булгайт. Уретрит жугуштуу оору болгондуктан өз алдынча дарылануу 
жакшы натыйжа бербестен ар түрдүү кабылдоолорго туш кылышы мүмкүн. Туура 
дарылоону врач гана жүргүзө алат. Уретритти жуктуруп албоо үчүн өздүк жана 
жыныс гигиена эрежелерин толук сактоо зарыл. Ошондой эле түрдүү сезгенүү 
жана жалпы инфекция ооруларын өз убагында дарылоо өтө маанилүү.  
УРЕТРОСКОПИЯ — заара агуучу түтүктү уретроскоптун жардамы менен изилдөө 
ыкмасы. Заара агуучу түтүктөгү сезгенүү процесстерди, шишиктерди жана 
башкалар табууга мүмкүндүк берет.  
УРОЛОГ — сийдик бөлүп чыгаруучу органдардын жана эркектин жыныс 
органдарынын ооруларын дарылоо, диагноз коюу жана алдын алуу боюнча 
даярдалган адис-врач.  
УРОЛОГИЯ — клиникалык медицинанын сийдик бөлүп чыгаруучу органдардын 
жана эркектин жыныс органдарынын ооруларын, алардын пайда болуу 
себептерин жана диагнозун коюу, дарылоо, алдын алуу методдорун изилдөөчү 
тармагы. Ал хирургиядан 20-кылымда бөлүнгөн. Азыркы урологиянын актуалдуу 
проблемаларынын бири — пиелонефрит, сийдик жолдорунун таш оорусу жана 
шишиги, бөйрөк ишинин начарлашы жана башкалар 
УУЛАНУУ — организмге уу зат таасир эткенде болуучу оорулуу абал. Негизги 
белгилери боюнча катуу уулануу себебине жараша атайын уулануу жана кокустан 
уулануу болуп бөлүнөт. Кокустан уулануу жалпы уулануунун 80%ин түзүп, өзүн 
өзү дарылоодо дарыны ашкере колдонгондо, спирт ичкиликтерин көп ичкенде 
(алкоголь менен уулануу), дарыны жана спирт ичкилигинин ордуна 
жаңылыштык менен химиялык затты ичип алганда болот. Психикалык оорулуу 
же кээ бир токтоно албаган киши өзүн өлтүрүү максатында уу затты көп өлчөмдө 
кабыл алып атайын ууланат, ал өтө оор өтөт. Катуу уулануу кайсы жерде 
болгондугуна жараша тиричиликте жана өндүрүштө болгон уулануу болуп 
айырмаланат. Тамак-аштан уулануу кеңири таралган. Бул учурда уу зат ооз 
аркылуу ичеги-карынга түшүп, ал жерден кан менен бүт организмге тарайт. Уу 
заттын буусу менен дем алганда ингаляциялык уулануу болот. Ошондой эле уу 
зат организмге тери, көңдөй органдар аркылуу кирип, ууландырышы мүмкүн. 
Уулуу заттын эритмесин шприц менен тканга же канга куйганда же уулуу курт-
кумурска жана жылан чакканда инъекциялык уулануу болушу мүмкүн. 
Ууланууну пайда кылуучу көптөгөн химиялык заттар бар. Аларга ашыкча дозасы 
ууландыруучу дары каражаттар; тиричиликте (өздүк гигиенада, санитариялык 
максатта, косметикада) колдонулуучу ар кандай химикаттар; айыл чарба 
зыянкечтерине каршы колдонулуучу уу химикаттар; жаныбар токсиндери жана 
дары жасоодо колдонулуучу өсүмдүк уулары жана башкалар кирет. Мына ушул 
көптөгөн химиялык заттар организмге таасир этип ууландырат. Алар 
дүүлүктүрүүчү, күйгүзүүчү, терини ириңдетүүчү, тумчуктуруучу жана башкалар 
уулар болуп айырмаланат. Булардын көпчүлүгү дозасына жана организмге 
киришине карабастан айрым клетка жана тканга гана таасир этет. Ошондуктан уу 
заттар кан клеткаларын гана бузуучу — кан уусу (ис газы, селитра жана 
башкалар), борбордук жана четки нерв системасына таасир этүүчү (алкоголь, 
наркотиктер жана башкалар), бөйрөк жана боорду жабыркатуучу уулар (оор 
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металлдын кошулмалары, козу карын уулары жана башкалар), жүрөк ишин 
бузуучу — жүрөк уусу (алкалоид тобундагы кээ бир өсүмдүк уулары), карын жана 
ичегини жабыркатуучу ичеги-карын уусу (кислота жана жегичтин 
концентрацияланган эритмелери) болуп бөлүнөт. 
Кийинки жылдарда өнүккөн өлкөлөрдө химиялык заттарды өндүрүү 
көбөйгөндүктөн, чөйрөдө уу химиялык заттар көп чогулууда. Бүткүл дүйнөлүк 
саламаттык сактоо уюмунун көрсөткүчү боюнча европалык өлкөлөрдө ар миң 
кишинин бири ууланып, ооруканага түшөт. Катуу ууланууга сеп алдырма 
каражаттарды такай колдонуу, тиричилик химиясынын көп өндүрүлүшү, шахтада 
жана химиялык өнөр жайдагы авария (өрт, жарылуу, уу газдын чыгышы), 
алкоголь ичкиликтерин көп ичүү жана наркотик заттарга кумарлануу (к. 
Баңгилик), аялдардын ооруканадан сырткары боюнан түшүрүү, ошондой эле өз 
алдынча дарылануу максатында дарынын чоң дозасын колдонуу жана башкалар 
себеп болот. 
Балдардын уулануусу дарыларды жана химикаттарды туура эмес сактоодон 
болот. 
Ууланууга толук ишенгенден кийин гана биринчи жардам көрсөтүү керек. Себеби 
кээ бир оорулардын, мисалы, айрыкча улгайгандарда миокарддын инфаркты, 
инсульттун белгилери (ичи ооруп, жүрөгү айланып, кусат, алы кетет) ууланууга 
окшош болушу мүмкүн. Мындай белгилер ичегинин буралышында, энтеритте (к. 
Гастроэнтероколит) да болот. Бул учурда карынды тазалоо, ич алдырма 
туздарды колдонуу оор кабылдоолорго алып келиши мүмкүн. 
Тиричилик химиясынын препараттарынан уулануу. Ар бир үйдө тиричилигин 
жеңилдетүү (кирди тез кетирүү, кийим тазалоо), зыянкеч курт-кумурскаларды 
жок кылуу үчүн колдонулуучу тиричилик химиясынын көп түрү бар. Аларды 
туура эмес пайдалануу кээде өлүмгө алып келиши мүмкүн. Тиричиликте 
колдонулуучу химиялык заттарга косметикалык каражаттар, инсектициддер, кир 
жана так кетирүүчү заттар, лак-боёк каражаттар жана башкалар кирет. 
Косметикалык каражаттарга лосьон, атыр, чачты күтүүдө колдонулуучу 
каражаттар кирет. Булардын составында этил алкоголу, амил, бутил спирти 
болот. Алар нерв системасына тескери таасир тийгизет. Бул каражаттарды ичип 
алганда өтө оор ууланып, дем алуу жана жүрөк иши бузулат. Жеңил ууланганда 
баш ооруйт жана айланат, куску келет, ичеги-карын иши бузулат (ичи өтөт, 
ооруйт). Үйдөгү чымын-чиркей жана курткумурскага каршы инсектициддер да 
катуу жана өнөкөт ууланууну пайда кылышы мүмкүн. Тиричиликте кеңири 
колдонулуучу 80%түү уксус (уксус эссенциясы) жана туз кислотасынын эритмеси, 
нашатырь спирти, жегич калий өтө коркунучтуу уу болуп эсептелет. Кислота же 
жегичти ичкенде ошол замат ооз, кулкун, дем алуу жолу катуу ооруйт. Былжыр 
чел күйүп калгандыктан ал шишийт, шилекей көп бөлүнөт. Дем алганда шилекей 
аба менен дем алуу жолуна кетип, дем кыстыгат. Бул учурда медициналык тез 
жардам чакырып, ал келгенче жабыркаган кишинин оозун чай кашыкка даки же 
бет аарчы ороп алып оозун тазалап туруу керек. Эгерде дем кыстыгуу белгилери 
байкалса ооздон мурунга жасалма дем алдыруу зарыл. Кислота же жегич менен 
уулангандар көп учурда кан аралаш кусат, кээде кан көп кетиши мүмкүн. Бул 
учурда өз алдынча карынды тазалоого болбойт, себеби күчөп кусуп, кислота же 
жегич дем алуу жолуна кетип калышы мүмкүн. Жабыркаган кишиге 2—3 стакан 
(андан көп эмес) суу берүү керек, бул кислота же жегичтин күйгүзүү күчүн 
азайтат. Кээ бир кислота (мисалы, уксус кислотасы) канга түшкөндө кандын 
кызыл клеткасын — эритроцитти бузат. Тиричиликте өтө маанилүү органдардын 
(мисалы, бөйрөк) иши бузулат. Катуу күйүп калган киши шок абалына келиши 
мүмкүн. Кээде муунтат. Мында сөзсүз дарылоо мекемесине жеткирүү зарыл. 
Көздүн жана ооз былжыр челине түшкөн кислота жана жегичти суу менен жууп 
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салат. Май такты кетирүүчү каражаттардын («Минутка», «Тип-Топ» жана 
башкалар) составында трихлорэтилен, төрт хлордуу көмүртек бар. Эгерде булар 
организмге кирсе боор жана бөйрөктүн ишин бузат. 
Тиричилик химиялык каражаттар менен уулануунун бардык учурунда 
медициналык тез жардам чакыруу зарыл. Ал келгенче жабыркаганды кустурат 
(кислота же жегичтен башка каражат менен ууланса). Эсин жоготкон болсо, 
ыңгайлуу жаткырып, башын бир капталына буруп коюу керек. 
Ар кандай тиричиликте колдонулуучу химиялык каражаттарды туура (эрежесин 
бузбай) колдонуу, балдар жетпегендей жерге сактоо, билбеген затты курт-
кумурскага каршы колдонбоо мындай уулануунун алдын алат. 
Дары-дармектен уулануу. Уктатуучу жана сеп алдыруучу дарыдан көп уулануу 
болот. Бул дарынын көп дозасын ичкенде кишинин алы кетип, уйку басат, башы 
салмактанат. Андан кийин эсин жоготот (к. Кома). Оозу, мурдуна былжыр толот, 
адегенде бат-бат дем алып, бара-бара жайлап калат, тамырдын согуусу сезилбейт. 
Бул дарылар менен уулануу өмүргө коркунуч туудурат. 
Ошондуктан бул учурда тез жардам чакырып ал келгенче биринчи жардам 
көрсөтүү керек. Эгерде жабыркаган киши эсин жоготпосо, башын бийиктеп коюп, 
курун чечип жаткырат. Врач келгенче 1—2 л суу берип кустуруп, ичеги-карынды 
тазалоо керек. Андан кийин ысык чай же кофе, 100 г каткан кара нан берсе болот. 
Сүт берүүгө болбойт, себеби ал уу заттын ичегиге өтүшүн тездетип, аны 
организмден чыгаруу кыйындайт. Кээ бир оорулууну мындай учурда жалгыз 
калтырбоо керек, себеби туруп басам деп, жыгылып бир жерин кокустатып 
алышы мүмкүн. Эгерде оорулуу эсин жоготсо башын ылдый каратып капталына 
жаткырып, врач чакыруу керек. Ал келгенче оозун былжыр суюктуктан тазалап, 
жасалма тиш болсо, аны алып коюп, тилин көмөкөйгө кетирбей, тартып туруу, 
улам-улам нашатырь спиртине нымдалган кебез жыттатуу керек. Эгер дем алуусу 
бузулса жасалма дем алдыруу зарыл. 
Врач берген дарыны дозасын ашырбай ичүү, өз алдынча колдонбоо жогоркудай 
ууланууну алдын алат. 
Алкоголь жана анын суррогаттары менен уулануу. Тиричиликте алкоголь 
жана анын суррогаттары менен уулануу көп кезигет. Алкоголь — наркотик 
таасирлүү уу. Ал кишини мас кылуу менен өмүргө коркунучтуу катуу ууланууга 
алып келет. Демейде алкоголь жана анын суррогаттарын көп (500 млден ашык) 
ичкенде, кээде оорулуулар, айрыкча балдар аны аз эле кабыл алганда ууланышы 
мүмкүн. Этил алкоголу менен жеңил ууланганда психика бузулат, жүрөк тез кагат, 
артерия басымы жогорулайт, баш айланат, кускусу келип, кусат. Ал эми катуу 
ууланууда борбордук нерв системасы өтө жабыркап, эсин жоготот. Бул учурда дем 
алуу жана жүрөк иши бузулат, ооруну сезбейт, тырышат, тери муздайт, көздүн кан 
тамырлары кеңеет. Ооз, мурундан былжыр жана шилекей агат, заара ушатып же 
заңдап жиберет. Алкоголдон ууланууда, айрыкча кант диабети менен 
ооругандарда диабет комасы болушу мүмкүн (к. Кант диабети). Гипертония 
оорусу же атеросклероздо алкоголдун чоң дозасы мээнин кан айлануусун бузуп 
инсультка же миокарддын инфарктына алып келет. Алкоголь суррогаты ар 
кандай техникалык суюктуктун, этил спирти бар ар кандай каражаттардын 
(медикаменттер, косметикалык каражаттар) составында болот. Бул 
каражаттарды мас болуу үчүн атайын ичкенде ууланат. Алкоголь суррогаты 
менен ууланууда врачка чейин биринчи жардам көрсөтүүдө эгерде оорулуу эсин 
жоготпосо, тезинен 3—4 стакан суу (ар бир стаканга 1 чай кашык сода кошуп) 
ичирип, кустуруп карынын тазалоо керек. Мындан кийин коюу чай же кофе 
берилет. Эсин жоготуп жатканда карынды медициналык кызматкер гана 
тазалайт. Медициналык тез жардам келгенче анын башына эч нерсе жаздабай, 

 
www.bizdin.kg

739



көмкөрөсүнөн жаткырып, дем алуу жолуна кусунду кетпес үчүн башын капталына 
буруп коюп, нашатырь спиртин жыттатуу керек. 
Киши өзү билбеген спиртти жана дары каражаттарын, алкоголдун ордуна 
колдонулуучу суюктуктарды ичпөө алкоголь суррогаты менен ууланууну алдын 
алат. 
Козу карындан уулануу. Козу карын менен катуу уулануу айрыкча жаз, күз 
айларында көп кезигет. Мындай уулануу кышында да байкалат. Бул козу 
карынды көп чогултуп, кышка сактоо эрежесин бузгандан болот. 
Уу химикаттардан уулануу. Тиричиликте колдонулуучу уу химикаттарга 
хлорофос жана карбофос кирет. Булар ичеги-карынга түшкөндө же алардын буусу 
менен дем алганда (ингаляциялык) катуу башталуучу өтө оор уулануу болот. 
Мында баш айланат, кускусу келет, көрүү начарлайт, шилекей көп бөлүнөт, 
тынчы кетет. Ал эми уу химикаттарды байкабай ичип алганда кусат, ич өтөт, баш, 
көкүрөк ооруйт, тердейт, ооз, мурундан былжыр агат. Оор учурда эсин жоготот, 
тырышат, дем алуу бузулат, токтоп калышы да мүмкүн, жүрөк жай согот, булчуң 
иши, артерия басымы төмөндөйт. Бул белгилер байкалары менен тезинен врач 
чакырылып, ал келгенче биринчи жардам көрсөтүлөт. Жабыркаган кишини таза 
абага чыгарып, булганган кийимин чечип, денесинин ачык жерин жууп салуу 
керек. Ал эми бул уу химикаттарды ичип алганда 3—4 стакан туздуу (1 стакан 
сууга жарым чай кашык туз) суу ичирип, кустуруп, ичеги-карынын 4—5 жолу 
тазалоо зарыл. Андан кийин ич алдырма ачуу туз берилет. Бесалол же 
бекарбондун 5—6 таблеткасын берип кургатылган нан менен чай ичирүү сунуш 
кылынат. Оорулууну көмкөрөсүнөн жаткырып, кусунду дем алуу жолуна кетпес 
үчүн башын капталына буруп коёт. Дем алуусу бузулганы байкалса, жасалма дем 
алдыруу керек. Көп уу химикаттар айыл чарбада колдонулат (к. Айыл чарба уу 
химикаттар). Булар менен ууланганда уулануу белгилери бир нече саат, күн, ал 
тургай жумадан кийин байкалат. Жеңил ууланууда баш ооруп, жүрөк айланат, 
кусат, ооздун ичи металл даамданат, өтө тердейт, ич ооруйт, алы кетет. Катуу 
ууланууда ал кетип, бат чарчайт, ишке жөндөмдүүлүгү жоголот, баш айланып 
ооруйт, эсин жоготот, эске тутуу начарлайт, басыгы, уйкусу бузулат (күндүз уйку 
келип, түнкүсүн уйку качат), бир нерседен шекшинип коркот, таарынчаак болот, 
кулагына бир нерсе угулат же көзүнө көрүнөт, кээде жүрөк туш ооруйт, стоматит 
байкалат. Айыл чарбасында мышьяктуу, жездүү, бромдуу, хлордуу уу химикаттар 
колдонулат. Буларды колдонуу эрежелерин бузганда ар кандай оордуктагы 
ууланууга алып келет. Ошондуктан бул каражаттарды жабык идиште сактап, анда 
жазуусу болуу зарыл. Үйдөгү зыяндуу курт-кумурска, кемирүүчүлөргө каршы 
каражаттарды пайдалануунун эрежелерин так аткарып, аларды колдонуу 
учурунда үйдө киши, башка жандыктар болбой, тамак-аш жабык идиште сакталат. 
Ал каражатты чачуучу киши оозу, мурдун төрт катар даки менен байлап, көзүнө 
атайын көз айнек кийип алат. Бул каражатты колдонгондон кийин үйдү 
жакшылап желдетүү зарыл. 
Киши өзү билбеген каражатты колдонбоо, айыл чарба уу химикаттарын 
колдонууда халат, кол кап, резина өтүк кийип, аларды тез-тез алмаштырып туруу, 
химикаттарды колдонууда респиратор кийүү, өздүк гигиена эрежелерин сактоо, 
иш бүткөндөн кийин ваннада же душ алдында жуунуу, иштеп жатканда тамеки 
тартпоо жана тамак ичпөө мындай уулануунун алдын алат. 
Уулуу өсүмдүктөрдөн уулануу. Уулуу өсүмдүктөр менен уулануу көбүнчө жаз, 
жай же күз айларында кезигет. Себеби тааныш эмес өсүмдүктү татымал катары 
колдонгондо, балдар уулуу мөмөнү жеп алып ууланышы мүмкүн. Ошондой эле 
өзүн өзү дарылоо үчүн кээ бир уулуу өсүмдүктү пайдалануу да катуу ууланууга 
алып келет. Мындай уулануунун негизги белгиси — ичеги-карын ишинин 
бузулушу. Ошондуктан жай, күз айларында көп кезигүүчү инфекциялуу оорудан 

 
www.bizdin.kg

740



мындай ууланууну ажыратып, дарылоо зарыл. Уулуу өсүмдүктөрдүн уулуу заты 
алкалоиддер, гликозиддер классынын өкүлдөрү, ошондой эле кээ бир эфир майы 
жана органикалык кислоталар (синиль жана козу кулак кислотасы) болуп 
эсептелет. Өсүмдүк уусу менен уулануунун белгилери анын кайсы органды жана 
системаны жабыркатканына жараша болот. Алар айрым орган же системага 
таасир этет. Көпчүлүк өсүмдүктөрдүн уусу нерв системасын жабыркатат. Өсүмдүк 
уусу борбордук нерв системасын козгойт, кээде тескерисинче анын ишин 
басаңдатып, шал кылат. Биринчи учурда кыймыл бузулат, кол жана бут тырышат, 
акыл-эс начарлайт, териси кычышат, көзүнө майда курт-кумурска көрүнөт, карек 
чоңоёт, териси кургап, ысыйт, жутуу кыйындайт, тамыр тез кагат, тез-тез дем 
алат. Мындай белгилер атропа, меңдубана, чочко жаңгак, уу балтыркан, уу 
коргошун жана башкалар менен ууланганда байкалат. Экинчи учурда териси эч 
нерсе сезбейт, уйку басат, көңүлү пас болуп, эркин кыймыл бузулат жана эсин 
жоготот. Мында тамырдын кагышы жана дем алуу начарлайт, эт муздап, тердейт. 
Бул белгилер апийим, кырк муун, темгилдүү сасык балтыркан жана башкалар 
менен ууланууда байкалат. Уу өсүмдүктөр тамак сиңирүү системасынын былжыр 
челине таасир этет, ич катуу ооруп, жүрөгү айланат, кусат, ич өтөт. Кээ бир 
өсүмдүктүн гликозиддери жүрөк ишин бузат. Буларга оймок гүл, мончок гүл, 
адонис, олеандра кирет. Бул өсүмдүктөрдүн ачытмасы дары каражат, ал эми чоң 
дозасы ууландырат. Кээ бир өсүмдүк уусу боорго таасир этет. Кандай өсүмдүк уусу 
менен ууланса да, тезинен врач чакырып же жакын ооруканага жеткирүү керек. 
Ага чейин 1 — 2 стакан туздуу (1стаканга 1—2 чай кашык туз) суу ичирип, 5—6 
жолу кустуруп, андан кийин 80—100 г кургатылган кара нан же 3—4 таблетка 
активдештирилген көмүр берилет. Ич алдырма каражат (күкүрт кычкыл натрий 
же күкүрт кычкыл магнезийдин 30—50 г 1 — 2 стакан сууга эритип) берилет. 
Оорулуунун тынчы кетип турса төшөккө (эгерде эсин жоготсо башын ылдый 
каратып) жаткырып, дем алуусу жана жүрөк иши токтоп калса жасалма д.ем 
алдыруу жана жүрөк массажын жасоо керек. 
Өсүмдүк уусу менен катуу ууланууну алдын алуу үчүн тааныш эмес өсүмдүк же 
козу карынды, туура эмес сакталган же талаада кыштаган өсүмдүктөрдү 
(картошка, дан өсүмдүктөрү, кара күрүч, буурчак жана башкалар) тамакка 
колдонбоо, үйдө даярдалган өсүмдүк ачытмасын врачтын кеңешисиз ичпөө, даяр 
ачытманын дозасын врачтын көрсөтмөсүнөн ашырбоо керек. 
Жаныбар уусу менен уулануу. Айрым жаныбар жана курт-кумурскалар жашоо 
үчүн күрөштө чөйрөгө ыңгайлануунун натыйжасында уулуу болуп калышкан (к. 
Уулуу жаныбарлар). Алар жашоо үчүн күрөштө уусун ар кандай жол менен 
колдонот. Жылан чаккан жер ачышып ооруйт, шишип чыгат, кызарат, ал шишик 
жайылып кетет. Өтө катуу ууланууда дене ысыйт, жүрөгү айланат жана кусат. 
Айрыкча балдар тырышат, жөөлүйт, жүрөк иши начарлайт. Чекир жылан, эфа 
чакканда бүт организм ууланат. Мында булчуң иши начарлап, тамакты жутуу 
жана сүйлөө кыйындайт. Жылан чаккан жерди сыгып канын чыгарып, анан ууну 
соруп түкүрүп салуу керек. Ал жерди кесип жиберүү, буугуч менен байлоо 
жарабайт. Жабыркаган бут же колду кыймылдатпай иммобилизациялоонун 
мааниси чоң. Жакынкы оорукана же поликлиникага тез жеткирүү зарыл. Кара 
курт же бөйү чакканда да ушундай жардам көрсөтүлөт. Булар чаккан жер өтө 
катуу ооруйт, ошондуктан шок болуп калбас үчүн ооруну басаңдатуучу дары 
(анальгин, ацетилсалицил кислотасы), эгер ал болбосо 30% этил спиртин (арак 
50—100 мл) ичүү керек. Уулуу балыктын (жылтыр, ит мурун, осетр сымалдар) 
икрасын жеп ууланганда кусат, ич өтүп, ооруйт. Бул учурда карынды жууп, ич 
алдырма (30 г күкүрт кычкыл магнезия) каражат жана бесалол (1 — 2 таблетка) 
берилет. Аары көп чаккан учурда (айрыкча аны өтө сезгич кишилерде) өмүргө 
коркунуч туулат. Анда аары чаккан жер шишип, эт аябай ысыйт, баш катуу 
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ооруйт, тырышуу, акыл-эсин жоготуу да мүмкүн. Биринчи жардам иретинде 
башына муздак басып, коюу демделген таттуу чай, 1 г аспирин берип, врач 
чакыруу зарыл. Аары чаккан жердеги ийнесин сөзсүз алып таштоо керек. 
Бактерия менен булганган тамактан уулануу. Кээ бир өтө күчтүү уу бөлүп 
чыгаруучу микроб менен булганган тамак-ашты колдонуу ууланууга алып келет. 
Бул микробго ботулинус таякчасы кирет. Ал өтө күчтүү уу бөлүп чыгарат. 
Анын 10 10 г/кг дозасы өлүмгө учуратат, бүт жер шарындагы элди кырууга 200 г 
эле жетиштүү. Консерваланган азыктарга (эт, балык, жашылча) бул бактериянын 
спорасы түшүп, ал анаэробдуу чөйрөдө (кычкылтексиз) өөрчүйт. Мындай 
азыктарды колдонгондо уулануу белгилери жалпы эле тамак-аштан уулангандай 
болот (кусат, ич өтөт, ич ооруйт). Бир нече сааттан кийин начар көрүп, кулкун 
жана колко булчуңдар шал болуп, сүйлөй албай, жута албай калат (к. Ботулизм). 
Андан кийин башка булчуңдар, анын ичинде дем алуу булчуңу да шал болот. 
Ошондуктан оорулуу өлүмгө учурайт. Мындай катуу ууланууну алдын алуу үчүн 
үйдө консервалануучу тамак-ашты абдан жууп жана кулинариялык иштетүүдөн 
өткөрүү (к. Үй шартында консервалоо) керек. Консерваланган азыктын идиши 
көөп калса, аны жегенге такыр жарабайт. 
Катуу ууланууну алдын алуу. Киши мурда өзү билбеген дарыны ичип же 
сыйпанып, өзүн өзү дарылоого болбойт. Үй аптекасында дарыны туура сактап, 
анда 1-жардамга зарыл жана ошол убактагы ооруну дарылоодо керек дарылар 
гана болуу керек. Дарыны бала жетпеген жерде, жабык идиште сактоо зарыл. 
Тиричилик химиялык каражаттардын инструкциясын бузбай пайдалануу, киши 
жашабаган бөлмөдө, тамак-аштан алыс сактоо керек. Консерваланган 
продуктунун таза экенине ишенгенден кийин гана аны тамакка колдонуу, өздүк 
гигиена эрежелерин так сактоо зарыл. 
УУЛУУ ЖАНЫБАРЛАР — денеси башка жаныбарлар жана киши үчүн уулуу 
заттарды бөлүп чыгаруучу жаныбарлар. Уу заттар өзгөчө бездерде, шилекей, 
жыныс бездеринде, ошондой эле ткань суюктугунда, лимфада пайда болот. 
Алардын уусу денени оорутуп, ууктурат, кээде өлүмгө дуушар кылат. Уулуу 
жаныбарлар жөнөкөйлөр, ичеги көңдөйлүүлөр, муунак буттуулар, моллюскалар, 
ийне терилүүлөр, балыктар, сойлоочулар жана башкалардын арасында кезигет. 
Уулуу жаныбарлар активдүү жана пассивдүү болуп айырмаланат. Активдүү уулуу 
жаныбарлардын атайын уу бөлүп чыгаруучу органдары болот. Мисалы,   
аарыларда ийнелери, балыктарда медузада сайгыч клеткалары, чаян, тикендүү 
сүзгүчтөрү уу бөлүп чыгаруучу бездерге кошулган. 
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Уулуу жаныбарлар: 1—саламандра; 2—уу тиш; 3—чырылдак жылан; 4—талаа кара чаар жыланы; 5—
чекир жылан; 6—чаян; 7—кара курт; 8— бөйү; 9— медуза; 10— актиния; 11— деңиз түрпүсү; 12 ит 
мурун; 13 — жылтыр. 
Ал эми жылан, жөргөмүш, канталанын уу бездеринин түтүкчөсү оозуна ачылат. 
Алар тиштегенде же сайып алганда уусун жиберет. Булардын ичинен жыландар 
коркунучтуу. Жыландын уусу организмге тез таркагандыктан жылан чагары 
менен тез жардам көрсөтүү зарыл. Жабыркаган адамды тынч жаткырып, чаккан 
жердеги ууну сыгып же соруп түкүрүү керек. Андан кийин жараатты йод, 
одеколон, арак менен сүртүп тазалап, кыймылсыз кылып шакшактап коёт (к. 
Иммобилизация). Суусунду көп ичүү сунуш кылынат. Жараатты кесүү, күйгүзүү, 
буугуч менен таңуу, ичимдик ичүүгө болбойт. Жабыркаган адамды тезинен 
ооруканага жеткирүү керек (к. Биринчи жардам). Ал жерде жыландын уусуна 
каршы кан сары суусу куюлат. Активдүү уулуу жаныбарларга айрым балыктар 
(деңиз түрпүлөрү, деңиз ажыдаар балыгы) кирет. Адам аны капысынан буту 
менен басып же колуна алганда тикендүү сүзгүчтөрү менен саят. Ошондой эле 
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медузалар, актиниялар да адам үчүн коркунучтуу. Алардын уу чыгаруучу 
аппараты сайгыч клетка түрүндө болуп, анын ичинде уусу бар баштыкча жана 
аткыч жиби болот. Алар бир нерсе тийгенде же өзүнүн душманынан коргонууда 
аткыч жипчеси баштыкчадан атылып денеге сайылат. Жабыркаган жер кызарып, 
катуу тызылдап ачышып ооруйт. Айрым учурда адам чыйрыгып, жүрөгүнүн 
согушу тездейт. Муунак буттуулардын көбү адам үчүн уулуу. Мисалы, кырк аяк, 
музоо баш чаккан жер шишип, катуу ооруйт. Кара курт менен бөйүлөр адам 
өмүрүнө коркунуч туудурат. Көбүнчө жаз, жай айларында чагат. Кара курттун 
ургаачысы уулуу болот. Уусу борбордук нерв системага таасир этет, чаккан жер 
оорубайт. Бир аз убакыттан кийин бүткөн бой капыстан катуу ооруйт. Эти ысып, 
кан басымы көтөрүлөт, тура албай калат. Мындай абал 12 күнгө созулат. Өлүп 
калуусу да ыктымал. Муунак буттуулардан чаян Кавказ, Орто Азияда кезигет. 
Куйругунда уу бези менен байланышкан ийилген сайгычы бар. Ал чаккан жер 
катуу ооруп, кызарып шишийт, дене тырышып, дем алуу кыйындайт, сүйлөй 
албай жана жута албай калат. Жүрөк ооруп, чыйрыгат, куску келип, демигет. Сары 
аарылар менен аарылар да уулуу. Аары чаккан жерден ийнесин сууруп алып, 
чаккан жерди этил же нашатырь спирти менен жууп, муздак басуу керек. 
Капыстан кыям же жемиш менен оозго кирип, анын былжыр челин чаккан учуру 
оор кабылдоого дуушар кылат. Ооздогу шишик алкымга, кокого жетсе дем алуу 
кыйындап, муунат. Мындай учурда врачка кайрылуу керек. 
Пассивдүү уулуу жаныбарлардын уу иштеп чыгаруучу атайын органдары 
болбойт, алардын уусу айрым орган же ткандарында болуп, аны жегенден кийин 
ууландырат. Мисалы, кээ бир коңуздардын жыныс бездери, айрым балыктардын 
(жылтыр, көк чаар) икрасы, кан сары суусу жана башкалар уулуу болот.  
УУЛУУ ӨСҮМДҮКТӨР — вегетация мезгилинде уу заттарды пайда кылып, аларды 
өзүнө топтоочу жана киши менен жаныбарларды ууландыруучу өсүмдүктөр. 
Уулуу өсүмдүктөрдүн 10 000дей түрү бардык жерде кездешет. Уу заттар — 
алкалоиддер, эфир майлары, глюкозиддер, чайырлар жана башкалар 
өсүмдүктөрдүн ар кандай органдарында (жалбырак, сабак, тамыр, гүл, уругунда) 
түрдүү өлчөмдө болот. Мисалы, ак кодолдун тамыры, чытырдын көк чөбү, 
мендубананын уругу, оймок гүлдүн жалбырагы, ачуу бадам менен чиенин данеги, 
апийимдин жалбырак, сабак, кутучасы уулуу болот. Өсүмдүктүн уулуулугу анын 
өсүү шартына, вегетациялык өсүү мезгилине жараша болот. Көпчүлүк уулуу 
өсүмдүктөрдүн уулуу касиети туруктуу (уу коргошун, кене дан, ачуу бадам), 
аларды кургатканда, ысытканда да азайбайт. Уулуу өсүмдүктөр адамга жана 
жаныбардын ар кандай түрүнө ар башкача таасир берет. Мисалы, чочко жаңгак 
менен меңдубана адамды ууктурат, ал эми куш менен коёнго зыяны жок. 
Ромашканын айрым түрү курт-кумурсканы ууктурат, ал эми кишиге зыянсыз. 
Уулуу өсүмдүктөрдүн тийгизген таасирине жараша борбордук нерв системаны 
жабыркатуучу (апийим, кызгалдак, сүт тикен, меңдубана, мыя), дем алуу 
органдарды ууландыруучу (жалган кычы), жүрөк-кан тамырга таасир этүүчү 
(мончок гүл, даргын, каз таңдай, сары байчечекей, уйгак, кундуз чөп), боордун 
иштешин начарлатуучу (люпин), дененин терисин дүүлүктүрүүчү (чалкан, сары 
чай чөп) түрлөрү бар. Айрым уулуу өсүмдүктөр жашылча өсүмдүктөрүнө окшош 
болгондуктан тамак-ашка татымал катары жаңылыш пайдалануудан адам көп 
уугат. Мисалы, сасык балтыркан менен аш көк өтө окшош. Ал 2 жылдык чатыр 
гүлдүү өсүмдүк. Анын бардык бөлүгү уулуу болот. Кураре сымал таасир этүүчү 
алкалоиди бар. Андан ууккан адамдын терисинин сезгичтиги жоголуп, дем алуусу 
начарлайт. Оор учурда деми кыстыгып өлөт. 
Уу балтыркан — кеңири таралган уулуу өсүмдүктөр. Ал сазда, суу жээгинде өсүп, 
айрыкча тамыры уулуу. Аны менен ууланганда тез эстен танып, тырышат; ооздон 
көбүк чыгат, дем алуу токтоп, өлүмгө дуушар болот. 
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Меңдубананын уругу өтө уулуу. Ал Кыргызстанда да көп тараган. Уругу 
апийимдин уругуна окшош болуп, мындан балдар көп ууланат. Анын уругунан 
ууланганда адамдын оозу кургап, өңү кызарып, көзүнүн кареги чоңоюп, эстен 
танат, жөөлүп, дем алуу борбору шал болуп, катуу уукса адам өлүмгө дуушар 
болот. Чочко жаңгактан ууланганда да жогоркудай белгилер байкалат. Ошондой 
Азия, ошондой эле Тянь-Шандын тоолуу жерлеринде уу коргошун (каракол уу 
коргошуну) өтө коркунучтуу. Анын гүлү киргилт көгүш келип, жалбырагы 
тарамдуу болот. Анын бардык бөлүгү, айрыкча тамыры уулуу. Тамырында 
аконитин алколоиди бар. Уу коргошундан ууккан адам кусат, көкүрөк ачышып 
ооруйт, эрин, тил, кол, буту эч нерсе сезбей, башы айланып, көзү көрбөй, укпай 
калат, эстен танып, өмүргө коркунуч туулат. Айрым учурда козу карындан да 
ууланат. Кыргызстанда уулуу козу карындар көп. Адам уулуу козу карынды 
жегенден 10 саат өткөндөн кийин ичи ооруп, өтөт, кусат, алы кетип, эстен танат. 
Мындай уугуу айрыкча балдарда оор өтөт. Кээде уулуу эмес деп эсептелген 
өсүмдүктөрдөн да уулануу мүмкүн. Мисалы, ачуу бадам, өрүк, чие, моюлдун 
данегинде синиль кислотасы болот. Мите козу карынга чалдыккан кара 
буудайдын данынан да уугат. Күндө ачык калып көгөргөн картошкада соланин 
гликоалколоиди болуп, аны жеген кишинин ичи өтөт, жүрөгү тез кагып, демигет. 
Кээде врачсыз өзүн өзү дарылоо, белгисиз чөптү кайнатып ичүү, дарыларды көп 
пайдалануудан уулануу мүмкүн. Тамекиде иштеген жумушчулар өнөкөт баш 
оорулуу болуп, табит начарлайт. Айрым өсүмдүктөрдүн мөмөсү кооз болуп, 
мисалы, шилби, четиндин, ыргайдын мөмөсү желчүдөй сезилет, бирок катуу 
ууландырып, ич өткөзөт. Ит мурундун мөмөсүңүн ичиндеги данеги түктүү болуп, 
карынды дүүлүктүрөт. Андыктан алардын кайнатылган ширеси пайдаланылат. 
Өсүмдүктөрдөн чыккан жыттар адамды ууктурат. Мисалы, шакар, ала бата, эрмен, 
кара шыбак, шимүүр, сасык көбүргөн, жапайы сарымсактын жыты башты 
айландырат. Айрым учурда зыянсыз өсүмдүктөр (кара кыяк, түбү бош, кызыл от, 
буудайык, шыраалжын, эрмен, кычы, ала бата, жүгөрү) гүлдөгөндө чаңча 
(аллергендүү зат) бөлүп чыгарып, аллергиялык реакциясы күчтүү кишилер астма, 
поллиноз, бөрү жатыш, ала, ич өткөк жана башкалар менен оорушат (к. Аллергия). 
Уулуу өсүмдүктөрдөн ууланууда алгач биринчи жардам көрсөтүү зарыл. Анткени 
ууланууда организмдин негизги функциялары (дем алуу, жүрөк-кан тамыр 
системасынын иштеши, кан айлануу) бузулушу мүмкүн. Уулуу өсүмдүктөрдү жеп 
уукканда алгач ичеги-карынды жууш керек. Ууланган кишиге туз же 
марганцовканын 0,1%түү эритмеси кошулган сууну ичирип, кустуруу зарыл. 
Уулануунун белгилери билинбей, бирок кайсы уулуу өсүмдүктөр организмге 
киргени белгилүү болсо, ал ууну сиңирбес үчүн активдүү көмүр же 1 — 3 
жумуртканын агын 0,5 л сүт же сууга чалып ичирип, жарым сааттан кийин 
кустуруп, ич алдырма дары берүү зарыл. Эгер дем алуу начарласа жасалма дем 
алдыруу, тамырдын кагышы басаңдаса кофе, чай берип, врач келгенче жаткыруу 
керек. Эгер уулуу өсүмдүктөрдүн уусу териге таасир этсе, ал жерди бир нече ирет 
самын менен жууп, марганцовканын 2%түү эритмеси менен сүртүү сунуш 
кылынат. Андан кийин дарылоону врач жүргүзөт. Уулуу өсүмдүктөрдөн 
ууланууиун алдын алуу үчүн калкты өздөрү жашаган чөйрөдө өсүүчү уулуу 
өсүмдүктөр менен тааныштыруу, балдарды уулуу жана уусуз өсүмдүктү айрып 
билүүгө үйрөтүү талап кылынат, к. Уулануу.  
УЧУК — вирустар пайда кылуучу оору; териге, былжыр челге ыйлаакчалар 
топтошуп чыгат. Оорунун булагы V— оорулуу, вирус алып жүрүүчү адам. Ал 
сыркоолуу адам менен бирге болгондо жугат. Оорунун пайда болушуна катуу 
үшүп калуу, организмдин начарлашы, витамин жетишсиздиги жана башкалар 
түрткү берет. Ал жөнөкөй жана курчалма учук болуп айырмаланат. Жөнөкөй учук 
эринге, мурундун таноосуна, ооз көңдөйү (к. Стоматит) менен көздүн былжыр 
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челине (к. Конъюнктивит), жыныс органдарына тунук суюктук толгон ыйлаакча 
түрүндө топтошуп чыгат. Ал жер кычышып, тызылдайт, кээде адам чыйрыгат. 
Айрыкча балдарга учук чыкканда ичи өтөт. Кээде жаш балдардын ички 
органдары, нерв системасы жабыркайт. Мында оорулуу баланын денеси өтө 
ысып, жалпы абалы начарлайт. 7—10 күн өткөндө ыйлаакчалар карттанып, андан 
кийин түшөт. Айрым учурда түшкөн карттын ордуна кайрадан ыйлаакчалар 
пайда болот. Курчалма учукту суу чечектин вирусу пайда кылат. Адатта чоң 
кишилер ооруйт. 10 жашка чейинки балдар дээрлик оорубайт. Бирок оорулуу 
менен бирге болгон балдар суу чечек менен оорушу мүмкүн. Козгогуч терини гана 
эмес нерв жолдорун да жабыркатат. Ошондуктан анын алгачкы белгиси — нерв 
жолдорунун, баштын оорушу. Бир нече күндөн кийин оорулуунун нерв талчалары 
жабыркаган жеринде топтошкон тунук, кийин ириңдүү кан аралаш суюктук 
толгон ыйлаакча пайда болот. Ага жакын жаткан лимфа түйүндөрү чоңоёт, эти 
ысып, оорулуунун жалпы абалы начарлайт. 6—8-күнү ыйлаакчалар кургай 
баштайт. 
Дарылоону врач жүргүзөт. Жөнөкөй учуктун жеңил өткөн түрүндө зелёнка же 
оксалин майын сыйпор жетиштүү. Ыйлаакчалар ооз көңдөйүнө, жыныс органына, 
көзгө чыкканда, ошондой эле курчалма учукта врачтын көзөмөлүндө болот. 
Мындай оорулуу жылуу кийинип, үшүп калуудан сак болуп, курчалма учук 
болгондо төшөккө жатып дарылануу керек. Витаминдүү тамак ичүү; оорунун 
алдын алуу максатында организмди чыңдоо сунуш кылынат. 
 

Ү 
ҮЙ ЖАНЫБАРЛАРЫ байыртан адамга кызмат кылып келген. Аларга майда жана 
бодо мал, үй куштары, ит, мышык кирет. Үй жаныбарларынын эл чарбасында 
мааниси өтө зор. Алардан тамак-аш, кийим-кечек, дары-дармек алынат. 
Медицинада эксперимент жүргүзүүдө кеңири колдонулат. Үй жаныбарлары 
ошону менен катар адамга түрдүү жугуштуу ооруну жугузуп, зыян да келтирет. 
Оорулар үй жаныбарларынан түрдүү жолдор (ылаңдуу жаныбарды бакса, аны 
сойсо, анын этин чала бышырып жесе, ылаңдуу жаныбар тиштесе жана башкалар) 
менен жугушу мүмкүн. Мисалы, адамга кутурма кутурган жаныбар (ит, чанда 
мышык) тиштегенде же анын шилекейи былжыр челге, кесилген териге тийгенде 
жугат. Оорунун башталышында кутурган ит тынчы кетип, караңгыга корголойт. 
Тамак ичпей, калтырап, оозунан шилекейи агат, суудан коркот. Андан соң башка 
жаныбарларды, адамды кабат. Кутурган ит 8—11 күндө өлөт. Ит менен мышык 
мындан сырткары адамга токсоплазмоз оорусун жуктурушу мүмкүн. Козгогуч 
ылаңдаган жаныбардын заңы, заарасы менен сыртка бөлүнөт. Аны менен 
булганган тамак-аш аркылуу адамга берилет. Ылаңдаган жаныбардын заңы 
суюлат, жөтөлөт, көзү сезгенет. Алар түрдүү тери жана чачтын мите козу карын 
ооруларын (трихофития, микроспория, таз) да таратат. Мында жаныбардын жүнү 
түлөйт. Денесинин кээ бир жери такырайып, кабырчык менен капталат. Айрым 
учурда оорунун белгилери анча билинбейт. Мышык менен ит котур оорусунун 
булагы  болушат. Ит эхинококкоз менен ылаңдап, аны кишилерге таратат. 
Ылаңдаган жаныбардан митенин жумурткалары анын заң, заарасы менен 
бөлүнүп, буюмдарды, сууну, чөптү булгайт. Адамга оору эхинококк жумурткасы 
менен булганган тамак-аш, суу, кир кол аркылуу жугат. Айрым учурда мышык 
тытып же тиштеп алганда лимфоретикулёз оорусу пайда болот. Мында ысытма 
пайда болуп, лимфа түйүндөрү шишийт. Ит, мышык жугузган оорудан сактануу 
үчүн аларды багуунун санитария-гигиеналык эрежелерин (итти бош койбой 
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байлап, ордун убагы менен тазалап, үйдө багылган иттерди жуунтуп, жүнүн тарап, 
сейилдегенден кийин таманын тазалап, жүнүндө мите курттар пайда болсо, 
кашынып, тытынса атайын эмульсиялар менен жуунтуу) так сактоо зарыл. Чийки 
тамак-аш бербөө керек. Мышык, итке тамак бергенден кийин колду самындап 
жуу талапка ылайык. Алар менен ойногон балдардын өздүк гигиенасына көз 
салуу зарыл. Үй жаныбарлары ылаңдап калса ветврачты чакыруу керек. 
Жабыркаган айбанатты дарылоо мезгилинде ал жаткан жер дезинфекцияланат. 
Кооз, сайроочу жана үй канаттуулары да коркунучтуу оорулар менен (орнитоз, 
токсоплазмоз жана башкалар) ылаңдап, адамга таратат. Үй куштарында орнитоз 
көбүрөөк кезигет. Аны менен тоок, каз, тоту куш, көгүчкөн жана башкалар 
ылаңдайт. Ал жем жебей, көзүнөн жаш куюлуп, чычкактайт, шал болот. Кээде 
ылаңдын белгилери билинбейт. Ылаң козгогучу анын шилекейи, заңы менен 
бөлүнүп жер-сууну булгайт. Канаттуулар таратуучу оорунун алдын алуу үчүн 
ылаңдаганын өзүнчө бөлүп, ал турган жерди тазалап туруу зарыл. Тазалаганда 
даки маска кийүү, бүткөндөн кийин сөзсүз колду самындап жуу сунуш кылынат. 
Ылаңдаган канаттууларды ветврачка көрсөтүү керек. Айрым кишилерде 
куштардын жүнүнөн, тыбытынан аллергия байкалат. Мындай учурда аларды 
багуу кажетсиз. 
Мындан сырткары үй жаныбарлардын ичинен майда жана бодо мал, чочко жана 
башкалар түрдүү ылаңдарды (бруцеллёз, күйдүргү, лептоспироз, шарп, 
трихофития, котур жана башкалар) жугузушу мүмкүн. Мындай малдын ылаңын 
болтурбоо үчүн жабыркаганын өзүнчө бөлүп, жакшылап жем, чөп берип, эмдөө 
жүргүзүлөт. Аны бакканда атайын кийим кийүү керек. Ылаңдаган малды союуга 
болбойт. Малды мезгили менен ветеринариялык текшерүүдөн өткөрүп туруу 
зарыл.  
ҮЙ ЖЫЛЫТУУ — жылдын суук мезгилинде имараттын ичиндеги аба 
температурасын керектүү абалда кармап туруучу түзүлүш. Имараттын ичинде 
жагымдуу температуралык шарт түзүү гигиеналык мааниге ээ, анткени 
имараттын ичи өтө ысып же муздап кетсе организмдин жылуулук тең 
салмактуулугу бузулат. Ичи муздак имараттарда адам үшүп, түрдүү оорулар пайда 
болот. Өтө ысык имаратта жылуулук алмашуу бузулуп, адамдын башы ооруйт, 
эмгекке жарамдуулугу төмөндөйт. Абанын нымдуулугу жана кыймылы адамдын 
абалына бир топ таасир тийгизет. Үй жылытуу үчүн жергиликтүү же 
борбордошкон жылытуу системалары колдонулат. Негизииен суу, аба, буу менен 
ысытылат. Жергиликтүү системага меш менен жылытуу (көбүнчө көмүр, жыгач, 
торф жагуу менен); борбордошкон системага төмөнкү басымдагы суу менен 
жылытуу кирет. "Жылытууда негизинен төмөнкү гигиеналык талаптарды 
аткаруу: имараттын-ичинде эң ылайыктуу микроклиматты (бөлмөнүн 
температурасы 18—22°, абанын салыштырма нымдуулугу 35—45%, аба 
кыймылынын ылдамдыгы 0,1 — 0,3 м/сек) жана жетишерлик туруктуу ички 
температураны түзүү зарыл. Меш менен жылытууда сутка ичинде 
температуранын өзгөрүшү 6°тан, ал эми борбордошкон жылытууда 3°тан 
ашпоосу керек.  
ҮЙ-ИНТЕРНАТ (инвалиддер үйү) — социалдык камсыздандыруунун жардамга 
жана такай багууга муктаж болгон инвалиддер, майып балдар жана улгайгандар 
жашоочу мекемеси. Үй-интернаттын бир нече түрү: инвалиддер жана улгайгандар 
үчүн; психоневрологиялык (психика-нерв оорусу менен ооругандар үчүн), кем 
акыл, майып балдар үчүн, сокур, дүлөй жана дудук балдар үчүн иштейт. Улгайган 
жана майып болгон кишилер мамлекет эсебинен жашайт, андан башка 
белгиленген пенсиянын 10%ин, Улуу Ата Мекендик согуштун инвалиддери жана 
персоналдык пенсионерлер 25%ин алышат. Көз айнек, угуу аппараты жана 
башкалар акысыз берилет. жасалма тиш салуу да акысыз жүргүзүлөт. Үй-
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интернатка кабыл алууну социалдык камсыздандыруу органы чечет. Арыз 
жашаган жери боюнча райондук социалдык камсыздандыруу бөлүмүнө берилет. 
Ага терапевт, офтальмолог, дермато-венерологдун медициналык корутундусу, 
психика-неврологиялык жана туберкулёзго каршы диспансерлердин справкасы; 
ичеги ооруларына анализ тапшырган справка тиркелет. Үй-интернатка карылар, 
инвалиддер — өзүнүн, балдар ата-энесинин макулдугу боюнча гана кабыл 
алынат. Мында медициналык жардамдын бардык түрү көрсөтүлөт.  
ҮЙ ШАРТЫНДА КОНСЕРВАЛОО — азык-түлүктү бузбай көпкө сактоо 
максатында атайылап даярдоо. Мында консерваланган азыктын азыктык жана 
биологиялык сапатын жоготпой көпкө сакталышы үчүн түрдүү ыкмалар 
колдонулат. Бирок бардык убакта азыктарды кылдат тазалоо зарыл, анткени 
консерваланган азыктын көпкө сакталышы, организм үчүн пайдасы анын 
сапатына жараша болот. Айрым өсүмдүктөрдү, көк-сөк, мөмө жана жемиштерди 
кургатып алса болот. Кургатылган азыктар кургак, салкын жерде, жыты чыкпас 
үчүн оозу бек идиштерде сакталат. Ным тартып калган азыктар тез бузулат 
(көгөрүп кетет). 
Жашылча жана жемиштерди туздоодо алардагы сүт-кычкыл 
микроорганизмдердин (таасири менен канты ачыйт. Ага туз, көк-сөк, сарымсак 
кошот, алар анын даамын жакшыртат. Кант кошулуп (60—65%ке чейин) 
консерваланган азыктардагы микроорганизмдерди кант жок кылып, бузулуудан 
сактайт. Ошондой эле кайнатуу жолу менен да айрыкча оору козгогуч 
микроорганизмдерди жок кылууга болот. Ал үчүн казан, чака же мискейдеги 
кайнап жаткан (100°) сууга жашылча (жемиш) салынган айнек идишти салып 
кайнатуу керек. Эгерде жашылча-жемиштерди, ошондой эле белогу көп 
азыктарды (эт жана балык) 100°ка чейин ысытканда андагы микроорганизмдер, 
анын ичинде ботулизм пайда кылуучу бактериялар сакталып калышы мүмкүн. 
Майга куурулган жашылча консервалардагы микроорганизмдин майдын таасири 
менен ысыкка чыдамдуулугу артат; мындай консерваларды кылдат даярдоо 
керек. Чала кайнатылган эт, балык, май кошулган жашылча консервалары өмүргө 
коркунучтуу ууланууга дуушар кылуусу мүмкүн (к. Тамак-аштан уулануу). 
Үй шартында 100°тан жогору кайнатууга мүмкүн болбогондуктан жашылчаны, 
козу карынды, эт, балык, сүт азыктарын консервалоого таптакыр тыюу салынат. 
Ботулизм токсиндери бар консервалар бузулганы эч билинбей эле таптаза болуп 
турат, ошондуктан күнөм саналган консерваларды оозу ачылгандан кийин 10—15 
мин. кайнатуу керек. Жашылча-жемиштен консерваланган азыктарда 
бактериялардан тышкары түрдуү ачыткычтар жана кеберлер болот. Чала 
кайнатылган консерваларда алар көбөйүп, ачытат (капкагы атылат), азыктын өңү 
киргил тартып, үстү кеберленет. Мындай консерваларды 10—15 күн байкап, 
анынсырткы түрүнөн сапатын аныктоого болот. Бузула баштаган консерваларды 
дароо ачуу керек. Мөмө-жемиштен жасалган компот ачып кетсе жана кеберленсе, 
кеберин калпып таштап кайра кайнатып, кыям, кисель даярдоого болот. Ачкыл 
жыттанган, кеберленген консерваны жегенге жарабайт. Лакталбаган металл 
капкак менен бекитилген маринаддар жана компоттордо айрым учурда газ пайда 
болуп, капкагы көөп кетиши мүмкүн, бирок консерванын суюгу киргилденбейт. 
Микроорганизмдердин тиричилик аракетинен да капкак көтөрүлүшү ыктымал. 
Мындай консервалар жегенге жараксыз. 
Жашылча-жемиш консерваларын 0дөн-20°та сактоого болот. Кант кошулган 
консерваны + 10°тан төмөнкү температурада сактоого болбойт, анда кантка 
айланып катып кетет. Үй шартында даярдалган консерваларды тоңдурууга 
болбойт, анткени эриткенде азыктын түрү жана даамы начарлайт. Консерваны 
(айрыкча шире жана экстракттар) жарык жерде сактоого болбойт, андан алардын 
өңү өзгөрүп, ал эми ысык же өтө ным жерге сактаса капкагын дат басат.  
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ҮН колкодо пайда болот. Дем чыгарганда өпкөдөн чыккан аба агымы жабык 
турган үн байламталары аркылуу өтүп аларды термелтип, үн пайда болот, ал ооз, 
кулкун, мурун жана кошумча коңулдар менен күчөп, өзгөчө тембрге айланат. Үн 
бийиктиги, күчү жана тембри боюнча мүнөздөлөт. Эгерде үндүн пайда болушуна 
катышкан бардык органдар соо болсо, ал эркин жана жеңил чыгат. 
 

  
Үн пайда кылуучу органдын (коконун 
кире беришинин) схемасы: 1— коко 
жапкыч; 2— үн байламталары; 3— үн 
жылчыгы. 
 
Үндүн өзгөрүүсү ар кандай оорулардан, эң алгач тамак ооруларынан келип чыгат. 
Үн байламталарынын сезгенүүсүндө, шишикке айланганда жана колко шал 
болгондо үн кырылдайт. Үндүн бузулушуна жүрөк-кан тамыр системасынын жана 
борбордук нерв системасынын оорулары, жугуштуу оорулар түрткү болот. 
Демейде үндүн бузулушу өтө үшүгөндөн, ангина, жогорку дем алуу жолдорунун 
катары, ларингит, бронхит жана трахеиттин кесепетинен келип чыгат. Үн 
байламталарынын ашкере чыңалуусунан да үн бузулат. Үн аппаратынын дайыма 
өтө чыңалуусу үн байламталарына кан куюлууга, полип, шал, түйүн (ырчыларда) 
пайда болушу мүмкүн. Ашкере тамеки чегүү, үнгө таасир этет. Алкоголь менен 
тамекинин түтүнү кулкундун былжыр кабыкчасын дүүлүктүрүп, тамакты 
кургатып, жогорку дем алуу жолдорунун сезгенүүсүнө алып келет. Тиштердин 
жоктугу, начар кынапталган жасалма тиш да үндү өзгөртөт. 
Үн — катнашуу, байланышуу каражаты жана лектор, артист, адвокат, педагог 
жана башкалар үчүн негизги эмгек куралы. Үндү сактоо зарыл. Үн байламталарын 
өтө чыңалууга дуушар кылбоо үчүн өтө муздак абада кыйкырбоо, ырчылар 
айрыкча үнүн сактоо керек. Үндүн өзгөрүшү жыныстык жетилүү мезгилинде (11 
—19 жаш) да байкалат. Бул мезгилде балдарга ырдоого тыюу салынат. Үндү 
сактоо үчүн организмди чыңдоо зарыл. Үн бузулган бардык учурда врачка 
кайрылуу керек.  
ҮШҮККӨ АЛДЫРУУ — сууктун таасиринен дене тканынын жабыркашы. Үшүккө 
алдыруу аба ырайынын ызгаардуу суугунда гана эмес, нөлгө жакын 
температурада да болушу ыктымал (өтө ным жерде узак убакыт болсо). Үшүккө 
алдырууга шамал, нымдуу аба, ным жана тар кийим, мээлей, мас абалында болуу, 
организмдин начарлашы түрткү берет. Көбүнчө кол-буттун манжаларын, мурун, 
кулакты үшүк алат. Үшүккө алдыруу 4 даражага бөлүнөт: биринчи даражасында 
тери кубарып, эч нерсе сезбей, ал жер шишимик тартып, ооруйт жана кычышат; 
жылыгандан кийин жапа чеккен жер көгөрөт, анан шишийт, бир аздан кийин 
тери түлөйт, 2—3 күндөн кийин айыгып кетет. Экинчисинде жогоркудай эле 
белгилер байкалып, бир канча убакыттан кийин суу толгон ыйлаакчалар пайда 
болот; 10—12 күндөн кийин кургап, 2—3 жумага созулуп барып айыгат. 
Үчүнчүсүндө кан аралаш суюктук толгон ыйлаакчалар пайда болот, бир нече 
суткадан кийин алардын орду жансызданып, анан жарылып тырык катат. 
Төртүнчүсүндө бардык жумшак ткандар, кээде сөөк ткандары да жансызданат 
(өлөт). 
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Үшүккө алдырган адамды дароо жылуу бөлмөгө (температурасы 18—20°С) 
киргизип, жылыткыч коюп, ысык чай же кофе ичирүү керек. Үшүгөн колун, бутун 
жылуу сууга (температурасы 37° — 40°С) малып, тери кызарганча жана 
сезгичтиги калыбына келгенче сүртүп, анан таңып коёт. Үшүгөн жерди муз же кар 
менен сүртүүгө болбойт. Эгер үшүгөндөн кийин бир топ убакыт өтүп кетип, 
ыйлаакча пайда болсо, аны жылуулап таңып, врачка кайрылуу керек. Эгер кол же 
буттун көп жери, ошондой эле жалпы организм үшүсө ваннага түшкөн оң 
(37°Сден жогору эмес).  

 
Үшүк алуу: 1бут кетменинин II, III жана IV даражадагы үшүгү; 2баш бармактын III даражадагы үшүгү; 3 

бут кетменинин IV даражадагы үшүгү; 4- үшүк алуунун IV  даражасында кургак  гангрена жана өлүк 
ткандын түшүү стадиясы. 

Ваннанын ордуна денени арак же одеколон менен сүртүп, бүт денени укалап, 
жылыткыч коюп, ысык чай же кофе берсе да болот. Эгер дененин көп жерин үшүк 
алса же анын үчүнчү жана төртүнчү даражасы болсо, ошондой эле жалпы үшүп 
калса биринчи жардам көрсөтүп, жабыркаган адамды мүмкүн болушунча тез 
медициналык мекемеге жеткирүү зарыл. Үшүккө алдырган же өтө үшүп калган 
организм көпкө чейин суукка байымсыз болуп калат. Ошондуктан кайрадан 
суукка алдырбоо үчүн суук күндөрү жылуу кийинип, . сыз өтпөгөн бут кийим, жүн 
байпак жана башкалар кийүү сунуш кылынат. 
Үшүккө алдыруунун алдын алууда денени чыңдоонун мааниси чоң.  
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ҮШҮҮ — суукта көпкө болуудан жалпы организмдин өтө муздашы. Абанын 
температурасы канчалык төмөн болсо, ошончолук адам тез үшүйт. Ага ачка болуу, 
өтө чарчоо, мас болуу да түрткү болот. Адам сууда тез үшүйт. Үшүгөн адам алгач 
калтырайт, дем алуусу тездеп, тамыры тез-тез кагат, териси бозорот. Андан соң 
дене температурасы төмөндөйт, денесинин калтыраганы басылып, уйкусу келет. 
Теридеги кан тамырдын кеңейишинен дене бир аз жылыгандай сезилет, бирок 
жылуулук организмден көбүрөөк бөлүнүп үшүү күчөйт. Мында жүрөктүн кагышы 
жайлап, кан басымы төмөндөйт, үстүртөн, сейрек дем алат, эсинен танат. Ушу 
мезгилде адам өлүп калышы мүмкүн. 
Жабыркаган адамды тезинен жылытып (жылыткыч коюу, жылуулап жабуу), бир 
аз ичимдик берсе болот. Ал бир аз жылыгандан кийин ооруканага жеткирилет. 
Анткени көпкө үшүүдөн жүрөк-кан тамыр, заара бөлүп чыгаруу системаларынын 
иши бузулушу, мээ жана өпкө күпшөгү болушу мүмкүн. Бул учурда денесин кар 
менен сүрүүгө болбойт, себеби оорулуунун ал-абалын оордотот. Суукта сыртта 
иштегендер, кышында жүрүшкө чыккандар үшүп калбоо үчүн жылуу кийим 
кийип, өзү менен ысык чай, тамак алуу керек. 
 

Ф 
ФАГОЦИТОЗ — көп клеткалуу организмдердин өзгөчө клеткалары (фагоциттер) 
же бир клеткалуу организмдер микроорганизмдерди, бүлүнгөн клеткаларды 
жана бөтөн нерселерди активдүү түрдө өзүнө тартып, сиңирүү процесси. 
Фагоцитозду И. И. Мечников ачып, ал анын эволюциясын изилдеп, татаал 
түзүлүштөгү жаныбарлар менен киши организминин коргонуу реакциясында, 
негизинен сезгенүү процессинде жана иммунитетте анын мааниси чоң экенин 
аныктаган. Жарааттын айыгышында фагоцитоз чоң роль ойнойт. Бөлүкчөлөрдү 
кармоо жана сиңирүү жөнөкөй организмдердин тамактануусу болуп саналат. 
Эволюция процессинде бул жөндөмдүүлүк акырындык менен өзүнчө 
адистештирилген клеткаларга, эң алгач — тамак сиңирүү клеткаларына, кийин 
туташтырма ткандын өзгөчө клеткаларына өткөн. Киши менен сүт эмүүчүлөрдө 
активдүү фагоциттерге кан нейтрофилдери жана макрофагга айлануучу ретикул - 
эндотелий системасынын клеткалары кирет. Нейтрофилдер — майда 
(бактерияларды), макрофагдар чоңураак бөлүкчөлөрдү (өлгөн клеткаларды, 
алардын ядролорун жана башкалар) өзүнө сиңирет. Фагоцитоз энергияны талап 
кылат жана ал клетка мембранасы менен гидролиздик ферменттерге бай клетка 
органоиддеринин (лизосомалардын) активдүүлүгүнө байланыштуу. 
Фагоцитоздун активдүүлүгү түрдүү физиологиялык жана патологиялык 
абалдарда өзгөрүлөт. Фагоциттердин активдүүлүгү жашка да жараша болот, 
мисалы, балдарда (алгачкы айларында) фагоциттер бөтөн нерсени өзүнө тартат, 
бирок сиңире албайт.  
ФАРИНГИТ — кулкундун былжыр челинин сезгениши. Оору көбүнчө грипп, сасык 
тумоо жана башкалар жугуштуу оорулардан кийин пайда болот. Кээде 
организмдин суукка урунуп муздашы же болбосо муздак аба менен ооз аркылуу 
дем алуу, өтө ысык же муздак тамак ичүү, түтүн, чаң, газ жана башкалар менен 
кулкундун былжыр кабыкчасынын дүүлүгүшү фарингиттин пайда болушуна 
себеп болот. Анын 2 түрү (катуу кармаган жана өнөкөт) бар. Катуу кармаган 
фарингитте кулкундун былжырлары шишимик тартып, кызарат, былжыр 
бездеринин көлөмү чоңоёт, оозу кургап тамагы ачышкансып ооруйт. Бир нерсе 
жутканда ооруганы күчөп, кулагы сайгылашат. Таңдай менен кичине тил да 
кызарып, шишийт. Фарингитти өз убагында же аягына чейин айыктыра 
дарылабаса, анда өнөкөт фарингитке өтүп кетет. Өнөкөт фарингиттин бир нече 
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түрү бар. Жаш балдар сейрек ооруйт. Оору негизинен атрофия жана гипертрофия 
түрүндө өтөт. Өнөкөт фарингит орто жаштагы жана улгайган адамдарда, өзгөчө 
эркектерде көп кездешет. Аялдар болсо фарингиттин атрофиң түрү менен ооруйт. 
Өнөкөт фарингиттин пайда болушуна сасык тумоо, өнөкөт тонзиллит, мурундун 
кошумча коңулдарынын ириңдүү сезгениши, тиштин чириши, зат алмашуунун 
бузулушу, боор, өпкө, жүрөк, бөйрөк оорулары жана башкалар себеп болот. 
Ошондой эле фарингитке кесиптик, түрдүү зыяндуу факторлор (абанын 
кургактыгы, чаң, газ, температуранын кескин өзгөрүшү) түрткү берет. Өнөкөт 
фарингитте алкымда былжырдын көп бөлүнүшүнөн дайыма эртең менен 
жөтөлүүгө, толуп калган какырыкты түкүрүп турууга мажбур болот. Кээде 
кулакка бир нерсе туруп калгансып, ал бир нече жолу шилекейди жуткандан 
кийин жок болуп калат. Ооруну убагында таап дарылабаса атрофиялык 
фарингитке айланат. Мында тамак кургап, жутуу кыйындап, жаман жыт пайда 
болот. Узакка сүйлөшүүдө оорулуу суу ууртагысы келет, былжыр чел жукарып, 
кургайт, мала кызыл болуп, жалтырак кабык менен капталгандай болуп турат. 
Дарылоону врач жүргүзөт. Ооруну дарылоо жана алдын алуу үчүн алкымдын 
былжыр челине таасир этүүчү түрдүү зыяндуу факторлорду жоюу чоң мааниге ээ. 
Андыктан чаң, шамал көп болгон ишканаларда атайын коргоочу респиратор 
кийип иштөө талапка ылайык. Фарингитти алдын алууда үшүп калуудан 
сактануу, организмди чыңдоо зарыл.  
ФАРМАКОЛОГИЯ — дарыларды жана алардын организмге тийгизген таасирин 
изилдөөчү, жаңы дары каражаттарын издеп табуучу илим. Фармакологияда дары 
каражаттарынын организмге тийгизген таасирин изилдөө негизинен 
жаныбарларга жүргүзүлөт. Анда физиологиялык, биохимиялык, гистологиялык 
жана башкалар методдор пайдаланылат. Фармакология фармацевтикалык химия 
(дарылардын химиялык түзүлүшү жана химиялык касиеттери жөнүндөгү илим), 
фармакогнозия (өсүмдүк жана жаныбардан алынган дары сырьёлору жөнүндөгү 
илим), токсикология (уулардын организмге тийгизген таасири жөнүндөгү илим) 
менен тыгыз байланышта өнүгүүдө. Азыркы фармакологиянын 
фармакодинамика — дарылардын организмге тийгизген таасирин изилдөөчү; 
фармакокинетика — дарылардын организмге сиңирилиши, таралышы жөнүндөгү 
окуу; молекулалык фармакология — дарылардын таасиринен биохимиялык 
механизмин изилдөөчү; клиникалык фармакология — дарыларды клиникада 
колдонуу менен изилдеп, баа берүүчү багыттары бар.  
ФАРМАКОПЕЯ — түрдүү дары формаларын даярдоо, дарылардын сапатына жана 
активдүүлүгүнө баа берүү ыкмалары жазылган атайын жыйнак. Көпчүлүк 
өлкөлөрдө өзүнүн улуттук фармакопеясы, андан башка эл аралык фармакопея 
бар. Фармакопеяда негизги дары заттардын аты, формуласы, физикалык-
химиялык касиети жана алардын эң жогорку, бир жолку жана суткалык дозасы 
(өлчөмү), ошондой эле анда уулуу (А) жана күчтүү (Б) дарылардын тизмеси 
берилет. 
ФАРМАЦЕВТ — дары-дармек боюнча жогорку же орто билимдүү адис. Ал 
аптекада, химиялык - фармацевттик заводдордо дары даярдоо боюнча иштейт. 
Кыргызстанда фармацевттер медициналык институттардын фармацевттик 
факультетинде даярдалат.  
ФАРМАЦИЯ — дарыларды издеп табуу, изилдөө, аларды даярдоо, сактоо жана 
берүү, дары менен камсыз кылууну уюштуруу боюнча иш-аракеттерди 
жүргүзүүчү илимий-практикалык тармак. Фармакология илими менен бирдикте 
дарылар жөнүндөгү окууну түзөт. Ф-га фармацевтикалык химия, дарылардын 
технологиясы жана дары формалар, соттук химия, фармакогнозия жана башкалар 
кирет. Ф-нын келечектеги багыты — биоформация. Фармацевттик мекемелерге 
илим изилдөө институттар, дарыларды даярдоочу лаборатория жана ишканалар, 
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дары өсүмдүктөрдү чогултуу жана иштетүүнү жетектеген мекемелер, аптекалар 
жана дары сактоочу жайлар кирет. Ф. боюнча адистер фармацевт деп аталат. 
ФЕЛЬДШЕР — орто билимдүү медициналык кызматкер. Ал врачка чейинки 
медициналык жардам көрсөтөт, ошондой эле оорунун алдын алуу жана 
эпидемияга каршы чараларды жүргүзөт. Фельдшер — врачтын жардамчысы жана 
анын жетекчилиги астында иштейт. Врачтын көрсөтмөсү боюнча медициналык 
ар кандай манипуляцияларды, процедураларды, лабораториялык жөнөкөй 
изилдөөлөрдү, өз алдынча жүргүзүүсү, ошондой эле катуу кармаган ооруларда, 
кырсыкка учураганда, ууланганда фельдшердин өз алдынча медициналык 
жардам көрсөтүү иштери Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо 
министерствосу бекиткен жободо көрсөтүлгөн. Фельдшер-акушердик жана өнөр 
жай ишканаларындагы фельдшердик медициналык пункттарда фельдшер 
оорулууларды өз алдынча амбулаториялык кабыл алат, үйдө медициналык 
жардам көрсөтөт. Фельдшер врачтык жардамга муктаж болгондорду өз убагында 
дарылоо-алдын алуу мекемелерге жөнөтүүгө, зарыл учурда кошо барууга 
милдеттүү. Фельдшерлер медициналык орто окуу жайларында 8 жылдык билими 
менен 3 жыл 6 айда, ал эми 10 жылдык билими менен 2 жыл 6 айда даярдалат. 
ФЕНОЛ (карбол кислотасы) — антисептикалык каражаттардын бири. Абдан 
күчтүү, өзгөчө жыты бар, сууда начар эрийт. Турак жайды, турмуш-тиричилик 
оокаттарды дезинфекциялоодо 3—5%түү эритмелери колдонулат. Фенол — уу 
зат. Ал организмге тери аркылуу оңой өтүшү мүмкүн. Андан ууланганда баш 
айланып, ооруйт, ал кетет, жүрөк начар иштейт, дем кыстыгат. Жардам бергенде 
ууланган кишини абага чыгарып, денедеги фенол тийген ачык жерлерди этил 
спирти менен жууп, тазалоо зарыл (к. Уулануу).  
ФЕРМЕНТ ПРЕПАРАТТАРЫ — дарылоо максатында колдонулуучу ферменттери 
бар атайын даярдалган дарылар. Алар жаныбар жана өсүмдүк продуктуларынан, 
микроорганизмдерден алынат. Медицинада химотрипсин, трипсин, лидаза, 
ронидаза, фибринолизин, тромбин, кокарбоксилаза жана башкалар кеңири 
колдонулат. Карын зили, пепсин, панкреатин жана башкалар тамак сиңирүү 
органдарынын ооруларында пайдаланылат. Бронхит, бронхоэктаз ооруларында 
секретти жана суюктукту чыгаруу, ошондой эле остеомиелит, гайморит, 
тромбофлебит жана башкалар ооруларды дарылоо үчүн трипсин менен 
инголяция жасайт жана булчуңга куят, ошондой эле күйүккө, ириңдүү жараларга 
сыйпаса болот. Тромбоэмболий, тромбофлебит, миокарддын инфарктын 
дарылоодо фибринолизин колдонулат жана башкалар.  
ФЕРМЕНТТЕР (энзимдер) — организмде биологиялык катализаторлордун 
милдетин аткаруучу өзгөчө белоктор, боюнча организмдеги ар кандай химиялык 
реакцияларды тездетүүчү заттар. Ферменттер организмде зат алмашуудагы 
химиялык реакциялардын жүрүшүн тездетет, бирок акыркы продуктунун 
составына кирбейт. Ферменттер катышпаган бир дагы тиричилик процесси жок. 
Дем алуу, жүрөк иши, өсүү жана клетканын бөлүнүшү, булчуң иши, тамак-аштын 
майдаланышы жана сиңирилиши, көптөгөн организмге пайдалуу биологиялык 
заттардын, ошондой эле ферменттердин өзүнүн синтезделиши жана ажырашы 
тез жана тынымсыз жүрүүчү фермент системаларга жараша болот, боюнча 
клеткалардагы жана органдардагы жалпы ферменттик реакциялар организмдин 
тиричилик аракетинин молекулалык негизин түзөт. Химиялык 
катализаторлордон алар ар бири белгилүү заттарга же белгилүү химиялык 
байланышка гана таасир этиши менен айырмаланат. Мисалы, лактоза сүт канты 
— лактозаны гана ажыратып, глюкоза менен галактозага айландырат, ал эми 
амилаза болсо полисахариддерге таасир этет. Ферменттердин тийгизген 
таасиринен татаал заттар жөнөкөй заттарга ажырап, ичегилерде сиңет. Мисалы, 
тамак белоктору алгач пепсин, трипсин жана химотрипсин ферменттеринин 
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таасири менен полипептидге айланат. Ал полипептиддер ичке ичегилерде 
пептидаз ферментинин жардамы менен аминокислоталарга чейин ажырап, канга 
сиңет; кан аркылуу бардык органдарга жеткирилип, организмге керек 
белоктордун синтезделишине катышат. 
1814-ж. орус илимпозу академик К. С. Кирхгоф биринчи жолу угуттан фермент 
препаратын (крахмалды кантка айландыруучу экстракт) алган. Кийинчерээк аны 
диастаза же амилаза деп аташкан. 
Ферменттер жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Татаал ферменттердин 
молекуласы белоктон (апофермент) жана белок эмес топтордон турат. Эгерде 
белок эмес топ апоферменттен оңой ажырап кетсе, алар кофакторлор же 
коферменттер деп аталат. Углеводдор, нуклеотиддер, ар түрдүү металлдардын 
иондору жана башкалар кошулмалар, витаминдер (витаминдер 150дөн ашуун 
ферменттерге кофермент болуп эсептелет) кофермент болушат. Авитаминоз же 
гиповитаминоздо ферменттик системалардын функциялары туура иштебей 
организмдин тиричилик аракети бузулат. 
Ферменттер орган жана ткандарда абдан аз өлчөмдө кездешет. Ферменттердин 
таасири бир топ факторлорго (температура, суутек көрсөткүчүнө жана башкалар) 
байланыштуу. 38— 60° Сде ферменттердин активдүүлүгү абдан жогору. 
Темпаратура андан төмөндөп же жогорулап кетсе ферменттик реакциянын 
ылдамдыгы азайып, акырында токтойт. Ферменттердин активдүүлүгү 
температурага байланыштуу болушун медицинада кеңири колдонот, мисалы, 
жүрөккө, кан тамырларына, мээге жана башкалар органдарга операция жасаганда 
ал органдарга кычкылтек жетишпегендиги байкалат, анын натыйжасында аларда 
өтө оор жана кайталанбас процесстердин жүрүшү мүмкүн. Мындай абалды алдын 
алуу үчүн организмдеги заттардын алмашуусунун ургаалдуулугун төмөндөтүп, 
анын кычкылтекке болгон муктаждыгын азайтуу керек. Ал үчүн организмди 
муздатуу зарыл, себеби организм муздаганда андагы ферменттик реакция жайлап 
зат алмашуу төмөндөйт, кычкылтек аз талап кылынат. Ошентип ткандардын 
кычкылтекке муктаждыгын азайтса болот. 
Көптөгөн ферменттер чөйрөнүн нейтралдуу реакцияларында өтө активдүү, ал 
эми жегич реакцияларда алардын активдүүлүгү начарлайт. Кээ бир ферменттер, 
мисалы, пепсин, катепсин жана башкалар — кычкыл, трипсин жегич 
реакцияларда активдүү болот. Темпаратурадан жана суутек көрсөткүчүнөн башка 
дагы көп заттар ферменттердин активдүүлүгүнө таасир этип, алар күчөтөт 
(активаторлор) же төмөндөтөт (ингибиторлор). Көптөгөн ферменттер ткандарда 
жана анын клеткаларында активсиз түрдө сакталып, белгилүү учурда гана алар 
активдүү формасына айланат. Мисалы, пепсин пепсиногенден, трипсин 
трипсиногенден пайда болот. Ферменттердин активдүүлүгүн кальций, марганец, 
кобальт күчөтөт. Мисалы, амилаза хлориддин катышуусу менен гана активдүү 
боло алат. 
Организмде жалаң эле ферменттердин активаторлору же ингибиторлору 
болбостон, алардын активдүүлүгүн токтотуучу же азайтуучу антиферменттер бар. 
Антиферменттер организмди ага жат, бөтөн ферменттерден, анын ичинде оору 
жуктургуч бактериялардын ферментинен сактап турат. 
Организмде зат алмашуунун химиялык процесстери, боюнча ферменттердин 
активдүүлүгү бузулбаган бир дагы оору болбойт. Ошондуктан ферменттер көп 
ооруларда дары катары пайдаланылат. Ферменттердин арасынан пепсин, 
трипсин, химотрипсин кеңири колдонулат. Организмдеги абдан коркунучтуу 
процесс — тромбоз плазминдин жардамы менен айыктырылат. Бул фермент 
активсиз профермент — плазминогенден пайда болуп, тромбду өтө тез жана 
кылдаттык менен эритет. 
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ферменттердин функциясы бузулганда ооруга чалдыгат (мисалы, 
фенилкетонурия), оорулуунун заарасында көп өлчөмдө аминокислоталар — 
фенилаланин жана фенилпиро жүзүм кислоталары пайда болот. Бул оору 
фенилаланингидроксилаза ферментинин организмде жоктугунан 
фенилаланиндин тирозинге айланбай калгандыгынан болот. Мында организмде 
зат алмашуу продуктулары жыйылып, көп органдардын, өзгөчө борбордук нерв 
системасынын функциясы бузулат. Бул оору бала төрөлгөндөн тартып өөрчүп, 
6—7 айга жеткенде алардын акыл-эси начар экендиги билинет. Мындай ооруну 
дарылоо үчүн составында фенилаланин жок продуктуларды берүү зарыл. Дагы 
бир тукум куума оору — галактоземада боор, бөйрөк иши начарлап, көздүн 
катаракты пайда болот. Дарылоодо оорулууга галактозасыз жана сүтсүз тамак-аш 
берилет. Сүт бербеген себеби анда көп өлчөмдө сүт канты — лактоза бар, ал 
организмде глюкозага жана галактозага ажырайт. Организмдин углевод 
алмашуусунда ферменттер аз же жок болсо түрдүү тукум куума 
ферментопатиялар пайда болот. Эритроциттеги глюкоза -6 - фосфат-
дегидрогеназа, пируваткиназанын аздыгы аз кандуулукка (анемияга) алып келет. 
Ферменттердин функцияларынын бузулушу витаминдердин жетишсиздигинин 
натыйжасында пайда болот. Көп витаминдер коферменттер катары колдонулат. 
В1 витамини (тиаминпирофосфат) пирожүзүм кислотасынын кычкылдануу жолу 
менен пайда болуучу пируватдегидрогеназанын коферменти болуп саналат. 
Организмде В витамининин азайышы же жок болушу ткандарга өзгөчө мээде 
пирожүзүм кислотасынын көп өлчөмдө пайда болушуна себепкер болот. Мындай 
учурда көбүнчө нерв системасынын функциясы запкы чегет (невроздор, шал жана 
башкалар). Тиаминпирофосфат жүрөк аритмиясында кокарбоксилаза деген ат 
менен кеңири колдонулат. 
Нормалдуу физиологиялык учурда кан сары суусунда ферменттердин 
активдүүлүгү ткандардыкына караганда өтө аз. Адам ооруга чалдыкканда же 
организмге айлана-чөйрөнүн жагымсыз факторлору таасир эткенде клетка 
структурасы бузулуп, клетканын мембраналарынын өткөргүчтүгү артып, ткань 
ферменттери канга өтүп, андагы ферменттердин өлчөмү көбөйүп, 
гиперферментемияга дуушар кылат. Организмге ар кандай (радиация, химиялык 
заттар, вирустар, бактериялар жана башкалар) факторлор таасир эткенде 
ферменттер өзүнүн активдүүлүгүн өзгөртөт. Бул ферменттердин касиетин 
клиникаларда оорунун башталышын билүүдө колдонулат. Кан сары суусунда 
альдолазанын активдүүлүгүнүн көтөрүлүшү вирустуу гепатиттин, эки 
аминотрансферазанын активдүүлүгү көбөйсө инфаркт жана вирустуу гепатиттин 
белгисин билдирет. Креатинкиназанын активдүүлүгүнүн кан сары суусунда 
жогорулашы булчуң дистрофиясында байкалат. Миокарддын инфарктында, 
вирустуу гепатитте лактатдегидрогеназа сандык жана сапаттык жактан өзгөрөт. 
Ферменттерди жалаң эле диагноз коюуда колдонбостон, алар ар түрдүү 
ооруларды дарылоодо пайдаланылат (энзимотерапия). Пепсин карын 
ооруларында, трипсин жана химотрипсин сезгенүү жана шишикке каршы 
колдонулат. Клиникада плазминдин гепарин менен кошулмасы көп 
пайдаланылат. Бириктиргич ткандардын өтө өсүп кеткен учурунда 
гиалуронидазалар (лидаза, ронидаза) көп керектелет, к. Фермент препараттары. 
Ферменттер жеңил, тамак жана химиялык өнөр жайларында да кеңири 
пайдаланылат. Нан бышыруу, шарап, пиво, маңыз, спирт, уксус чыгаруу жана 
башкалар ферменттик процесстерге негизделген.  
ФИБРОМИОМА, к. Миома.  
ФИЗИОЛОГИЯ — кишинин жана жаныбарлардын тиричилик аракетиндеги 
айрым процесстерди жана механизмдерди изилдөө менен бүтүндөй организмдин 
иштөөсүн түшүндүрүүчү биологиялык илим. Башка биологиялык илимдер 
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(биофизика, биохимия, генетика жана башкалар) менен бирдикте медициналык 
илимдердин теориялык негизин түзөт. Ал кадимки жана патологиялык 
физиология болуп бөлүнөт. Кадимки физиология соо организмдин ишин, 
патологиялык физиология тигил же бул оорунун пайда болушуна алып келген 
процесстердин өөрчүү закон ченемин изилдейт. Кадимки физиология жалпы, 
салыштырма жана атайын физиология болуп да бөлүнөт. Атайын физиологияга 
жаныбарлардын физиологиясы, эмгек, спорт, космос физиологиясы жана 
башкалар кирет. 
ФИЗИОЛОГИЯЛЫК ЭРИТМЕ — туздардын составы жана осмос басымы боюнча 
кан сары суусуна жакын атайын эритме. Негизинен физиологияда тажрыйба 
жасаганда, клиникалык практикада канды көп жоготкондо, организм 
суусузданганда колдонулат. Кан ордуна куюлуучу суюктуктарга кирет. 
ФИЗИОТЕРАПИЯ — клиникалык медицинанын бир бөлүгү; жаратылыштагы 
табигый (күн нуру, аба, суу, дары баткактар) жана жасалма (электр тогу, электр-
магнит талаасы, ультраүн жана башкалар) физикалык факторлорду, алардын 
таасир этүү механизмин изилдейт, ооруларды дарылоо жана алдын алуу 
методдорун иштеп чыгат. Физиотерапияга электр менен дарылоо, нур, 
иондоштурулган аба, суу жана жылуулук, кыймыл жана башкалар менен дарылоо 
кирет. Физиотерапия физика, химия, электр жана радиотехника, биофизика, 
биохимия, ошондой эле курортология жана клиникалык дисциплиналар менен 
тыгыз байланыштуу. Физиотерапиялык методдор азыр дарылоо жана 
профилактикалык мекемелерде кеңири колдонулууда. Борбордук жана 
республикалык физиотерапия жана курортология илим изилдөө институттары 
Физиотерапияда колдонулуучу факторлордун адамдын организмине тийгизген 
таасирин илимий жактан аныктайт. Ошондой эле жаңы дарылоочу методдорду 
практикага киргизет.  
ФИЗКУЛЬТУРА (дене тарбия) — эмгекчилерди коммунисттик тарбиялоо, ден 
соолукту чыңдоо, эмгекке жана Мекенди коргоо үчүн даярдоо каражаттарынын 
бири. Физкультуранын негизин атайын тандалган көнүгүүлөр комплекси, спорт, 
туризм жана дене чыңдоочу процедуралар түзөт. 
Дене тарбияны үзбөй жасоо балдар үчүн өтө маанилүү, аны бала ымыркай 
кезинен эле баштоо керек (к. Эмчектеги бала). Балдарды физкультура жасоого 
шыктандыруунун чыныгы жана туура жолу — ата-эненин үлгү көрсөтүшү. Азыр 
үй-бүлө командаларынын мелдеши (мисалы, «атам, энем жана мен») кулач 
жаюуда. Мындай мелдештин программасы өтө жөнөкөй: жарышуу, турникке 
тартылуу, граната ыргытуу, эстафета. Мектепке чейинки жана мектеп 
жашындагы кенже балдар үчүн ар түркүн кыймылдуу оюндар пайдалуу. Спорттук 
топ оюнунан тышкары майда балдар жасай ала турган кыймылдуу оюндар бар. 
Оюнда ким кыйын, ким күлүк, ким жазбай атар сыяктуу атаандашуу мелдеши 
болууга тийиш. Бала оюнду кандай ойносо, кийин чоңойгондо ишке да ошондой 
мамиледе болорун ата-эне эсте тутуулары тийиш. Физкультуралык көнүгүүлөрдү 
аткаруу жана спорт менен машыгуу балдардын ден соолугун чыңдайт, алардын 
туура жетилишине өбөлгө болот. Эгерде акыл эмгеги физкультуралык 
көнүгүүлөр менен коштолбосо балдардын ден соолугу начарлап кетиши 
ыктымал. Физкультура жана спорт менен үзбөй машыгуу жаратылыштын терс 
факторлоруна көрсөткөн каршылыгын жогорулатат жана түрдүү инфекциялык 
оорулардан сактайт. 
Физкультуралык көнүгүүлөрдү өз алдынча аткарууда негизги эрежелердин бири 
— белгилүү гана булчуңга эмес, бардык булчуңга оордук келтирүү. Өтө оор 
көнүгүү аткарууда адам өз ал-абалына көңүл буруусу керек. Көнүгүү белгилүү 
темпте жана күч менен аткарылып, машыгуудан кийин кан тамыр минутасына 
кеминде 130 жолу кагууга тийиш. Анын кагуусу андан аз болсо жакшы натыйжа 
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бербейт. Ал 170тен ашып кетсе машыгууну улантууга болбойт. Дени соо, жаш 
адамдарга жумасына бир жолу ушундай машыгууга болот. Жалпы күч келтирүү 
адамдын ишке жарамдуулугуна терс таасир тийгизбөөсү жана чарчатпоосу керек. 
Тескерисинче, көнүгүп жүргөн адам өзүн сергек сезип, ишке ынтызар болуп 
турууга тийиш. 
Физкультура дарылоо максатында ооруканаларда, санаторийлерде, курорттордо 
да кеңири колдонулат. Өзгөчө таяныч кыймыл аппаратынын, жүрөктүн, кан 
тамыр, дем алуу системаларынын ооруларын, зат алмашууну жакшыртат, 
хирургиялык операциядан кийин оорулуунун тезирээк айыгып кетишине жардам 
берет. 
ФИЛОГЕНЕЗ — жандуу табияттын жана аны түзүүчү организмдердин өзүнчө 
топторунун тарыхый өөрчүү процесси. Филогенезди жана анын закон ченемин 
филогенетика (биология илиминин бөлүмү) изилдейт. Филогенез 
жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, микроорганизмдердин эволюциялык өөрчүшүн 
жана алардын түпкү тегинин пайда болуусун изилдеп, ошондой эле туугандык 
байланыштарын аныктайт. Филогенездин илимий негизин Ч. Дарвиндин 
эволюциялык окуусу түзөт. Жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн филогенезинин 
схемасын «бутактаган дарак» менен салыштырса болот: негизги сабагы 
тиричиликтин алгачкы формасы болсо, бутактары анын кийинки көп сандаган 
татаалданган түрлөрү болуп эсептелет. Ар бир организм онтогенезде кыскача 
филогенезди кайталайт. Онтогенез менен филогенез тыгыз байланыштуу жана 
бир-бирине көз каранды. 
ФИМОЗ — эркектин сырткы жыныс органынын териси тубаса же сезгенүүнүн 
натыйжасында органдын башын жаап калышы. Тубаса фимоз менен төрөлгөн 
баланын органынын териси узарып, чоюлчаак келет, сийгенде өтө кичине 
тешиктен заара сызылып чыгат. Айрым учурда заара ушатарда баланын тынчы 
кетип, тыбырчылап, ыйынганда органдын баш териси көөп кетет, заара кылып 
бүткөндө, тери калыбына келип, бир нече жолу заара тамчылаганы байкалат. 
Эгерде органдын териси ички кабыкчасы менен кошо сезгенсе (к. Баланнит, 
Баланопостит) заара ушатканда ачыштырып оорутат, кээде сийдик чыкпай 
токтоп калат. Фимоз менен узак жапа чеккен балдарда табарсыктын сезгениши, 
анда таштын пайда болушу жана бөйрөктүн сезгениши (пиелонефрит) байкалат. 
Фимозду хирургиялык жол менен дарылайт. Сезгенген, узарган, катууланган 
терини тегерете кесүү түрдүү кабылдоодон сактайт.  
ФИСТУЛА, к. Тешиктер.  
ФИТОНЦИДДЕР — кээ бир өсүмдүктөрдөн бөлүнүп чыгып, бактерия, 
микроскоптук козу карын жана жөнөкөй организмдерди өлтүрүүчү же алардын 
өсүү жана көбөйүүсүн басаңдатуучу биологиялык активдүү заттар. 
Өсүмдүктөрдүн иммунитетинде жана организмдин өз ара мамилелеринде 
мааниси чоң. Курт-кумурскаларды качырып өсүмдүктү коргойт, аларда 
жылуулукту жөнгө салуу жана башкалар тиричилик процессинде катышат. 
Фитонциддердин бөлүнүүсү өсүмдүк сынганда, сыйрылганда күчөйт. Алардын 
күчү, бактерияга каршы таасири түрдүү өсүмдүктөрдө ар башка. Мисалы, 
сарымсак, пияз фитонциддери жөнөкөйлөрдүн, бактериялардын жана мите козу 
карындын көпчүлүгүн тиер замат өлтүрөт. Бир гектар мырза карагайлуу токой 
суткасына 5 кг, арчалуу токой 30 кгдай фитонциддерди бөлүп чыгарып, абадагы 
микрофлораны азайтат. Ийне жалбырактуу токойлордун абасы таза 
болгондуктан курорт, санаторийлерди жайгаштыруу, шаарларды 
жашылдандыруу ден соолук үчүн пайдалуу. 
Медицинада пияз, сарымсак, сары чай чөп жана башкалар фитонциддүү 
өсүмдүктөр ириңдүү жараат, жараларды, трихомонад кольпитин жана башкалар 
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дарылоодо колдонулат. Айрым өсүмдүктөрдүн фитонциддери ичеги-карындын 
кыймылын, секрет чыгаруусун, жүрөк ишин ыкчамдатат.  
ФЛЕБИТ — терең же тери алдындагы венанын сезгениши. Көбүнчө бутта болуп, 
жугуштуу оорулардын, жараатка инфекция түшүүнүн, абцесстин, флегмонанын 
кабылдоосу катары жана төрөттөн кийин болушу мүмкүн (к. Төрөттөн кийинки 
оорулар). Флебиттин козгогучу ар кандай микроорганизмдер, көбүнчө 
стрептококктор болушат. Флебит демейде тромбоз менен коштолуп, 
тромбофлебитке алып келет. Катуу кармаган жана өнөкөт түрү бар. Катуу 
кармаган үстүртөн флебитте венанын үстүндөгү май клетчатка катууланат, кээде 
териде кызыл из пайда болот, дене көбүнчө ысыйт, жалпы абал начарлайт. 
Өнөкөт флебит көпкө созулуп, мезгили менен кайталанып турат. Терең 
веналардын флебитинде вена ооруйт жана дене ысыйт, ал эми көзгө көрүнгөн 
белгилер анча байкалбайт. Врач гана диагнозун коюп, дарылайт. Флебит менен 
жабыркаган бутту тынч абалда кармоо керек. Алдын алууда терини, айрыкча 
бутту таза күтүү, майда жарааттарды жана ириңдүү ооруларды убагында дарылоо 
чоң мааниге ээ.  
ФЛЕГМОНА — майлуу клетчатканын (тери астындагы, булчуң астындагы жана 
башкалар) ириңдеп сезгенүүсү. Флегмона абцесстегидей чектелбей жайылып 
кетет. Оору кокустан жабыркаган тери, былжыр чел аркылуу стрептококк, 
стафилококк жана башкалар ириңдетүүчү микробдордун клетчаткага киришинен 
же түрдүү ириңдүү оорулардын (сыздоок, абсцесс) кабылдоосунан пайда болот. 
Флегмона жайгашуусуна жараша, тери астындагы, бөйрөктүн жанындагы 
(паранефрит), көтөн чучуктун тегерегиндеги (парапроктит), булчуң арасындагы 
жана башкалар 
болуп бөлүнөт. Белгилери: ооруган жер шишип, катууланат, кызарып ооруйт. Ал 
жер тез эле чексиз чоңоёт. Абсцесстен айырмаланып инфилтрат көпкө катуу 
бойдон турат. Оорулуунун эти ысып, чыйрыгат, башы ооруп, кускусу келет. Кээде 
флегмона тегерегиндеги органдарга таркалып, тарамыш муундарды жабыркатат 
(манжалардын флегмонасында манжалар кыймылдабай калышы мүмкүн). 
Ооруну дарылоодо хирургиялык ыкма колдонулуп, ириң тазаланат. Дарылоо 
канчалык эрте башталса дарт тез жакшы болот. Күчөп кеткен флегмона оор 
кабылдоого — сепсиске учуратышы мүмкүн. Оорунун алдын алуу үчүн майда 
травмаларды, теринин, тери астындагы клетчатканын ириңдүү ооруларын 
убагында дарылап, терини, былжыр челди жабыркоодон сактап, өздүк гигиенага 
көңүл буруу талапка ылайык. 
ФЛЮОРОГРАФИЯ (рентгенофотография, рентгенофлюорография, 
фоторентгенография) — рентгендик изилдөө ыкмасы. Мында изилденчү 
объекттин рентген сүрөтү жарыктануучу экрандан фотоплёнкага түшүрүп 
алынат. Ал флюорограф аппаратынын жардамы менен жүргүзүлөт. Бул 
аппараттагы рентген нуру менен органдарды жарыктандыруудан өпкө, жүрөк, 
ичеги-карын, мурун коңулдары, эмчек жана башкалар органдар даана сүрөткө 
түшүрүлөт. Анын жардамы менен ошол органдардагы билинбей жүргөн 
ооруларды табууга жана көп кишини (1 саатта 100— 200гө чейин) текшерүүгө 
болот. Балдарды массалык текшерүүдөн өткөрүүдө бир кыйла жеңилдик берет 
жана жөнөкөй да болот. Мындай рентгенографиялык изилдөөнүн эч зыяны жок. 
Ошондуктан саламаттык сактоо, алдын алуу чаралардын системасында 
флюорографияга абдан чоң маани берет. Балдар мекемелеринин, ошондой эле 
ооруканалар менен төрөт үйлөрүнүн балдар бөлүмдөрүндө балдардын 
тамактануусу менен байланышкан кызматкерлер, балдар жана өспүрүмдөр үчүн 
мектептер жана башкалар дарылоо жана тарбиялоо мекемелеринин педагогдору 
менен тарбиячылары кызматка орношкондо жана жарым жылда 1 жолу 
флюорографиялык изилдөөдөн өтөт. Ошондой эле тамак-аш азыктарын даярдоо, 
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сактоо, ташуу, сатууда иштегендер; дарылоо-алдын алуу мекемелердин, аптека, 
санитария-гигиеналык тейлөө мекемелеринин (мончо, чач тарач, кир жуучу жана 
башкалар) кызматкерлери; балдар оюнчуктарын чыгаруучу жана сатуучу 
ишканалардын, китепканалардын жана башкалар кызматкерлер кызматка 
орношууда жана жылына 1 жолу флюорографиялык изилдөөдөн өтөт. Мектеп 
окуучулары (12 жаштан), орто жана жогорку окуу жайларынын студенттери жыл 
сайын флюорографиядан өтөт. Бир жолку флюорография дан армияга чакырыла 
электер, чакырылгандар, ошондой эле окуу жайларына өтүүчүлөр жана эс алуу 
үйлөрүнө жана санаторийлерге баруучулар өтүшү зарыл. 
Стационардагы (поликлиникадагы) флюорографиялык кабинеттерден башка 
автобустарда, темир жол жана трамвай вагондорунда орнотулган жана көчмө 
флюорографиялык кабинеттер болот; алар жумушчуларды, студенттерди 
иштеген же окуган жеринде изилдегенге ыңгайлуу. Автобустагы 
флюорографиялык кабинеттер айыл калкын изилдөөгө пайдаланылат. 
Флюорографиядан өткөн кишилерде кайсы бир оорунун белгиси болсо, алар 
тиешелүү дарылоо мекемесине дарыланганга же изилденүүгө жиберилет.  
ФОЛЛИКУЛИТ — түктөрдүн түбүнүн стафилококктор пайда кылган ириңдүү 
сезгениши. Оору көбүнчө зат алмашуусу бузулган, витамин жетишпеген (А, С 
витамини), терчил кишилердин териси сыйрылганда, өйкөлгөндө, кирдегенде 
жана башкалар пайда болот. Ал түктүү жерге, өзгөчө бетке, моюнга, билекке, 
шыйракка жана башкалар чыгат. Ал жер кызарып, шишимик тартат. Андан соң 
ириңдүү бүдүр пайда болуп, бир нече күндөн кийин кургап карттанат. Тери 
фолликулитте түктүн тегереги тереңирээк сезгенет. Ал жер кызарып, ириң 
толгон бүдүр пайда болуп жарылат. Майда, жалгыздап чыккан ириңдүү 
бүдүрлөргө зелёнка сүйкөө сунуш кылынат. Эгерде ал чоң-чоң болуп көп чыкса, 
сөзсүз врачка кайрылуу керек. Мындай учурда аны жууп, сыгууга болбойт. 
Анткени инфекция жайылып, кабылдап кетиши мүмкүн. Айрыкча бетке чыккан 
бүдүрлөрдү сыгып ириңин чыгаруу жарабайт. Өнөкөт түрүндө оорулуу тамакты 
мүнөздөп ичип, өткүр, таттуу, туздуу тамакты аз пайдалануусу талапка ылайык. 
Оңой сиңимдүү, витаминге бай тамак азыктары, жашылча-жемиш сунуш 
кылынат. Ооруну алдын алуу үчүн терини таза кармоо керек. 
ФОТОСИНТЕЗ — татаал түзүлүштүү өсүмдүктөрдүн, жашыл балырлардын жана 
кээ бир бактериялардын күн нурунун жардамы менен жөнөкөй заттардан татаал 
органикалык бирикмелерди пайда кылуу процесси. Фотосинтез үчүн суу, көмүр 
кычкыл газы жана күн нуру керек. Суудагы жана деңиздеги жашыл балырлар бул 
заттарды диффузия жолу менен суудан алат. Жер үстүндө өскөн өсүмдүктөр 
азыктануу үчүн эволюция процессинде тамыр, сабак, жалбырак, атайын өткөргүч 
системалар (ксилема, флоема) менен камсыздандырылган. Фотосинтез жашыл 
жалбыракта жүрөт. Жалбырак күн нурун көбүрөөк сиңирип алууга жана газ 
алмашууга жөндөмдүү. Өсүмдүк клеткасынын жашыл пигменти — хлорофилл суу 
менен көмүр кычкыл газынын биригүүсүнүн катализатору, ал клетканын эң 
майда денечелеринин (хлоропласттардын) сырткы мембранасында топтолгон. Ар 
бир клеткада 20дан 100гө чейин хлоропласт бар. 
Фотосинтез процессинде хлорофилл жарык энергиясын жакшы сиңирип, аны 
башка молекулага берет. Көмүр кычкыл газы, суу түздөн-түз жарыкты өзүнө 
сиңире албайт, бул бирикмелердин өз ара катышын хлорофилл гана камсыз 
кылат. Фотосинтезге керектүү көмүр кычкыл газы өсүмдүк жалбырагындагы эң 
майда тешикчелер аркылуу кирет. Хлорофиллдин жардамы менен күн энергиясы 
сиңирилгенде молекулалык кычкылтек, углеводдор, жогорку энергиялуу фосфор 
бирикмелери (аденозинтрифосфат жана башкалар) пайда болот. Жогорку 
энергиялуу фосфор бирикмелери жарык энергиясынын көбүн өзүндө сактайт. 
Фотосинтездин жардамы менен органикалык заттардын жана энергиянын 
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запасы топтолуп, ал органикалык эмес заттардан органикалык заттарды 
синтездөөгө өз алдынча жөндөмсүз болгон башка организмдердин керектөөсүн 
камсыз кылат. Тирүү организмдерге керектүү болгон бардык энергия жашыл 
өсүмдүктөрдүн күн нурунун энергиясын химиялык энергияга айландырышынан 
келип чыгат. 
Жер жүзүндөгү фотосинтез менен бирге ага карама-каршы болуп органикалык 
заттар жана отун, көмүр, нефть күйгөндө кайра калыбына келген көмүртектин 
кычкылдануу процесстеринен, тирүү организмдердин тиричилигинен келип 
чыгуучу көмүр кычкыл газы, кычкылтек, суу кайрадан фотосинтез процессине 
катышат. Ошондуктан фотосинтезде катышуучу күн энергиясы бул 
элементтердин айлануусунда кыймылдаткыч күч болуп саналат. Дем алуу, ачуу, 
чирүү, күйүү процесстеринин натыйжасында органикалык бирикмелер 
кычкылданып, бузулуп, алардын акыркы продуктулары кайрадан заттардын 
айлануусунда катышат. Ошентип, акырындык менен өсүмдүктөр жана 
жаныбарлар дүйнөсүнүн ортосунда тең салмактуулук пайда болот. 
Фотосинтездин жалпы продукттуулугу эбегейсиз чоң: жыл сайын Жер жүзүндөгү 
өсүмдүктөр 100 млрд гдай органикалык заттарды пайда кылат, 200 млрд т 
көмүртекти байланыштырып, атмосфераны 145 млрд т бош кычкылтек менен 
байытып турат. Атмосферадагы бардык кычкылтек фотосинтездин 
натыйжасында пайда болот. Жер бетиндеги бардык тирүү организмдердин 
жашоосу, өөрчүшү, көбөйүшү, сакталышы биринчиден жашыл өсүмдүктөрдүн 
тиричилиги менен түздөн-түз байланыштуу. Азыркы кездеги чоң курулуштар, 
жол салуу, транспорттун көбөйүшү, айлана-чөйрөнү уулуу таштандылар менен 
булгоо планетадагы өсүмдүк менен жаныбар дүйнөсүнө терс таасирин тийгизип, 
алардын ортосундагы тең салмактуулукту бузушу мүмкүн (к. Экология). 
Ошондуктан, дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө, анын ичинде биздин өлкөдө 
айлана-чөйрөнү сактоого багытталган көп чаралар иштелип чыгарылууда жана 
турмушка ашырылууда (к. Айлана-чөйрөнү коргоо).  
ФТИЗИАТРИЯ — медицинанын туберкулёз оорусунун пайда болуу себебин, 
өөрчүү механизмин, клиника-морфологиялык көрүнүшүн, эпидемиологиясын, 
дарылоо жана алдын алуу чараларын изилдөөчү тармагы. Азыркы фтизиатрияда 
түрдүү диагностикалык методдор (клиникалык, рентгенологиялык, 
эндоскопиялык, биохимиялык жана башкалар) пайдаланылат.  
ФУТБОЛ — кеңири таралган спорт оюндарынын бири. Мында оюнчулар эки 
командага бөлүнүп топту атайын дарбазага тээп кийрүү менен бирин-бири жеңип 
алууга умтулат. Футбол оюну бүткүл дененин, өзгөчө буттун булчуңдарынын 
өсүшүнө жардам берет. Жүрөк-кан тамыр жана дем алуу системасын чыңдайт. 
Мындан сырткары адамды эрктүүлүккө, шамдагайлыкка, чыдамдуулукка 
тарбиялайт. Футбол топ менен аткарылуучу татаал техникалык кыймыл-
аракеттер (чабуул коюу, коргонуу, топту баш менен сүзүү, бут менен тебүү) өзгөчө 
тыкандыкты талап кылат. Ал денени ар тараптан өнүктүрөт жана ден соолукту 
чыңдоого жакшы таасир берет. Футбол оюнун көбүнчө жаштар жана балдар 
ойнойт. Балдардын спорт мектептеринде футболго көнүгүү үчүн 10—12 жаштан 
кабыл алынат. Өз алдынча футбол оюнун балдар 8—9 жашынан ойносо болот. 
Алардын оюнун атайын аянтчада (мектеп алдындагы аянт, короолордо, пионер 
лагерлеринде жана башкалар) уюштуруу керек. Өспүрүмдөрдүн футбол оюну 
чакан аянтта, чоңдордукуна караганда кыска убакытка, кичирээк топ менен 
ойнолот. Футбол балдардын ден соолугун чыңдайт, ынтымактуу, тартиптүү 
болууга тарбиялайт. Футбол менен дайыма машыгууну каалаган балдар 
мектептеги врачка кайрылып текшерилүүсү зарыл. Мындай балдарга футбол 
менен машыккандар, спорттук башка көнүгүүлөр (сууда сүзүү, жеңил атлетика 
жана башкалар) менен да машыгуулары талапка ылайык. Футболдо белгилүү 
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эрежелерди сактоо керектигин эстен чыгарбоо зарыл. Анткени түрдүү травмага 
учуроо мүмкүн. 
 

X
ХЕЙЛИТ — эриндин сезгенүүсү. Анын пайда болушуна эриндин жарылып 
кетиши, травмага учуроо, кислота, жегич менен күйгүзүп алуу, күндө, катуу суукта 
көпкө болуу себеп болот; кээде ооруну мите козу карындар (кандидоз), вирустар 
(учук) пайда кылат. Айрым учурда оозго сүйкөлүүчү боёктон аллергия болгондо, 
ичеги-карын, жүрөк ооруларында, витамин жетишпегенде (өзгөчө В витамини) 
пайда болот. Хейлит кээде катуу кармайт, көбүнчө өнөкөт түрүндө өтөт. Катуу 
кармаганда эрин кызарып, шишип ооруйт, сүйлөгөндө, тамак жегенде ооруганы 
күчөйт. Айрым учурда ириңдеп кетет. Ириңдүү хейлит шилекей бездери ашкере 
же начар иштешинен пайда болот. Мында ооздун ичиндеги былжыр чел жана 
астыңкы эрин, шилекей, алкым бездери жабыркайт. Кээде бездердин түбүнө 
түрдүү микробдор түшүп ириңдейт. Жабыркаган эриндер шишийт, жаак бездери 
басканда ооруйт, адатта температура көтөрүлөт. Шилекей безинин иши 
бузулушунан эрин кургап, жарылат. Жараланган жер сууланып, кычышат. Өнөкөт 
түрүндө ооздун ичи, эрин, тил жана жаак нерв талчалары сезгенет. Ооздун ичи 
калыңданат, эриндер шишип, калбыйып чыгат. Шишик бир нече ай созулуп, 
кийин жоголуп, кайра пайда болот. Кээде шишик тил, мурунга жайылат. Жаак 
нервдери жабыркагандыктан бет булчуңдары шал болот. 
Хейлитти дарылоону оорунун пайда болуу себебине жараша врач жүргүзөт. 
Оорунун алгачкы белгиси билинери менен врачка кайрылуу керек. Алдын алууда 
травмага учураганда жабыркаган жерди даки же кебезден жасалган тампонду 
риванол, марганцовканын эритмесине же фурациллинге малып сүртүү керек. 
Күнгө күйгөндө жана суукта эрин туурулуп кетпес үчүн «А» витаминдүү, 
гормондуу майлар менен эринди майлаган жакшы, кислота же жегич менен 
күйгүзүп алганда тезинен суу менен жууп, врачка кайрылуу керек.  
ХИМИЯ ТЕРАПИЯСЫ — оору козгоочу микробдор менен мителердин тиричилик 
аракетин жана шишиктердин өсүүсүн басаңдатуучу дары-дармектер менен 
жугуштуу жана мите ооруларын, шишиктерди дарылоо. Химия терапиясы 
медицинанын өз алдынча багыты катары 20-кылымдын башында пайда болгон. 
Немец илимпозу П. Эрлих микробго каршы активдүү таасир этүүчү мышьяк 
бирикмелерин синтездеп алып, аларды айрым жугуштуу жана мите ооруларын 
дарылоо үчүн колдонгон. Сульфаниламид дарылары менен антибиотиктердин 
пайда болуусу химия терапиясынын өнүгүшүндө чоң мааниге ээ болду. Азыркы 
мезгилдеги химия терапиясынын милдети — микробго жана шишикке каршы 
касиети бар жаңы дарыларды табуу жана анын таасир этүү механизмдерин 
изилдөө. 
Химия терапиясында колдонулуучу синтезделген жана табигый дарылар ылгап 
таасир этүүсү менен өзгөчөлөнөт, башкача айтканда алар микробдордун же 
клетканын белгилүү гана түрүнө таасирин тийгизет. Алар бактерияларга, 
туберкулёзго, мите козу карынга, вирустарга каршы жана башкалар болуп 
айырмаланат. Бул каражаттар дарылоо үчүн гана колдонулбастан жугуштуу 
оорулардын алдын алууда жана бацилла алып жүрүүчүлүккө каршы күрөшүү үчүн 
да пайдаланылат. Химия терапиялык каражаттар менен дарылоонун натыйжасы 
бир катар шарттарга байланыштуу болот. Бул дарыларды кабыл алууда белгилүү 
эрежелерди жана врачтын көрсөтмөсүн аткаруу зарыл. Дарылар оору 
козгогучтарды белгилүү концентрацияда гана өлтүрөт, аны аз кабыл алууда 
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(концентрациясын азайтууда) дарылоо натыйжасыз болуп, микроорганизмдер ал 
дарыга туруктуу болуп калат. Ошондуктан врач көрсөткөн дозаны жана күн бою 
кабыл алуу режимин бузбоо зарыл. Эгерде дарыдан кусуу, аллергиялык реакция 
жана башкалар башталса гана дарыны токтотуп. врачка кайрылуу керек.  
ХИРУРГ — ооруларды жана травмаларды хирургиялык операция жолу менен 
дарылоо жана диагноз коюу боюнча атайын даярдыктан өткөн адис-врач.  
ХИРУРГИЯ — клиникалык медицинанын көбүнчө операция жолу менен 
дарылоочу ооруларды жана ал операциялардын техникасын, ыкмаларын 
изилдөөчү бөлүгү. Хирургия байыркы замандан белгилүү болуп, илим катары 
тынымсыз өсүп-өркүндөгөн. Айрыкча 19-кылымдын экинчи жарымында наркоз, 
антисептика, асептика ачылып, практикада колдоно баштагандан дүркүрөп өстү. 
19—20-кылымда ар кайсы өлкөлөрдүн хирургдары жүргүзгөн эксперименттик 
изилдөөлөрү өтө татаал операциялардын техникасын иштеп чыгууга мүмкүндүк 
берди. Хирургиядан травматология, ортопедия, урология, нейрохирургия, балдар 
хирургиясы жана башкалар өз алдынча бөлүмдөр өсүп чыкты. Азыркы 
операциялык ыкмалардын өркүндөшү химия, физика, молекулалык биология, 
генетика, иммунология жана башкалар илимдердин жетишкендиктери менен 
байланыштуу. Натыйжада жүрөккө жасалма клапан, кан тамыр жасоого, органдар 
менен ткандарды көчүрүп жамоого, жасалма муун түзүүгө жана башкалар мүмкүн 
болду. Хирургиянын миокарддын инфарктын операциялык жол менен дарылоо, 
микрохирургия, лазерди колдонуу, баротерапия жана башкалар жаңы багыттары 
пайда болду. 
ХИРУРГИЯЛЫК ОПЕРАЦИЯ — дарылоонун бир түрү. «Дары жардам бере албаган 
учурда бычак жардам берет» — деген байыркы рим врачтарынын макалы бар. 
Ошого карабастан бир нече кылымдар бою хирургиялык операция өмүргө өтө 
коркунуч туудурган, ошол себептүү хирургия жакшы өнүкпөй, татаал 
операциялар жасалбай келген. Операция жасаган жердин катуу оорушу жана 
жарааттын микроб менен булганып, кабылдоолорго алып келиши хирургиялык 
операциянын өнүгүүсүнө тоскоол кылган. Операция учурундагы жан кейиткен 
ооруу шокко алып келгендиктен хирургдар операцияны тез бүтүрүүгө мажбур 
болушкан. Кыска мөөнөттө жасалган хирургиялык операциянын натыйжасы бир 
топ төмөндөгөн, мисалы, чурку кысылып калганда жасалган хирургиялык 
операция кысылып калган жерди кесүү менен гана чектелип, андан кийин чурку 
мурдагыдан да чоңоюп кеткен. Хирургиялык операциянын өнүгүүсүнө наркоз 
жана башкалар оорутпоонун башка түрлөрүнүн пайда болушу түрткү болду. 
Ошонун натыйжасында узакка созулган операциялар жасалып, катуу 
жабыркатуучу ооруларга жакшы жардам берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Асептика, 
антисептиканы колдонуу жараатты микробдордон сактап, хирургиялык 
операцияны андан ары өнүктүрүп, эң татаал органдарга (мисалы, ич көңдөйүнө) 
операция жасоого жол ачкан. Жаңы дарылардын (антибиотиктер, нерв 
системасына таасир этүүчү дарылар) жана медициналык техниканын операция 
убагында жана андан кийин организмдин тиричилик функциясын кармап туруу 
ыкмаларын (кан жана канга аралжы суюктук куюу, дем алууну жөнгө салып туруу, 
жасалма кан айландыруу жана башкалар) иштеп чыгуу хирургиялык операция 
коопсуздугун камсыз кылат. Медициналык өнөр жайдын, анестезиология, 
реаниматология жана операция техникасынын жетишкендиктери дененин 
бардык органына операция жасоого мүмкүндүк берди. Мурда операция жасоого 
мүмкүн эмес жерлерге, мисалы, жүрөк клапанын алмаштыруу, жасалма кан 
тамырды жалгоо, жүрөк, боор, бөйрөктү алмаштыруу сыяктуу татаал 
операциялар жасалып жатат. 
Хирургиялык операция жасай турган хирург ооруну так аныктап, туура диагноз 
коюуга милдеттүү. Ал эми оорулуунун ага толук ишенүүсү жана кайраттуулугу 
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хирургиялык операциянын ийгиликтүү болушуна шарт түзөт. Операция 
ноокастын, ал эми жаш балдарга ата-энесинин макулдугунан кийин жасалат. 
Кээде оорулуу эс-учу жок жатса же тууганы болбосо анда врачтардын кеңешинен 
кийин гана операция жасалат. Оорулуунун абалы өтө начар учурда жасалган 
хирургиялык операция ийгиликсиз болуп калышы мүмкүн. Ошол себептүү 
операция алдында атайын даярдыктар көрүлөт. Айрым убактарда андай 
даярдыктарды көрүүгө убакыт жок болуп (кан агууда, ичегинин буралышы, дем 
алуу кыйындап аба жетпей калганда жана башкалар), адамдын өмүрүн сактап 
калуу үчүн тезинен (шашылыш) хирургиялык операция жасоого туура келет. 
Хирургиялык операциянын ийгилиги негизинен оорулуунун врачка эрте жана өз 
убагында кайрылуусуна жараша болот. Хирургиялык операциянын көпчүлүгү кан 
чыгарып, башкача айтканда терини жана башкалар тканды кесүү менен жасалат. 
Кан чыгарбай жасалган хирургиялык операция да бар. Мисалы, сөөктүн муундан 
чыгышында, сыныкта сөөктү түздөө, ордуна салуу, бут деформациясын түздөө 
оорутпоо ыкмасы жетишерлик колдонуп жасалган операция оорулуу үчүн 
коркунучсуз. Себеби микроб түшө турган жарааты жок. Акушерликте төрөт 
убагында кан чыгарбай жасалуучу операцияда (баланы оңдоо, кыпчуур салуу) 
инфекция козгогучу кирип, кабылдоосу мүмкүн. Операция жасоо үчүн хирург 
атайын даярдыктан өтүшү талап кылынат.  
ХЛОРАМИН, к. Дезинфекциялоочу каражаттар. 
ХОККЕЙ — командалык спорт оюну. Хоккейдин үч түрү (музда шайба, топ менен, 
чөптө ойноо) бар. Биздин өлкөдө негизинен хоккей шайба жана топ менен 
ойнолот. Хоккейде оюнчу конькиде тез жана жеңил кыймылдагандыктан башка 
спорт оюндарына караганда оюндун ылдамдыгы жогору болот. Андыктан 
организмге көбүрөөк күч келет. Ошондуктан оюнчулар тез-тез (1 — 2 мин.) 
алмашылып турат жана аны менен көбүнчө жаш эркектер ойнойт. X. жүрөк-кан 
тамыр, дем алуу жана нерв системасын, таяныч-кыймыл аппаратын чыңдайт, 
күчтүүлүккө, кайраттуулукка тарбиялайт. Өлкөдө хоккей массалык оюнга 
айланды. Балдардын спорт мектептеринде хоккей менен машыгууну 10—11 
жаштан баштаса болот. Короо командаларынын ортосунда «Алтын шайба» 
байгеси үчүн мелдештер өткөрүлүп, ага миңдеген бала катышат. Хоккей 
балдардын ден соолугун чыңдап, тартиптүүлүккө тарбиялайт. Хоккей ойноп 
жатканда оюнчулар бири-бирине урунуу, жыгылуу, клюшка, шайба же топ 
тийүүдөн кырсыкка учурашы мүмкүн. Кырсыктын алдын алууда коргоочу шлем, 
беткеп, тизеге кийгич колдонуу, музду жакшы даярдоо жана оюнчулар тартипти 
сактоосу зарыл. 
ХОЛАНГИТ — өт өткөөлүнүн сезгениши. Холангиттин пайда болушуна өт жолуна 
өт баштыгынан, ичеги-карындан кан, кээде лимфа аркылуу инфекциянын 
түшүшү, өттүн токтоп калуусу түрткү болот. Анын негизги себеби — өт 
баштыгынын сезгениши (өнөкөт холецистит). Холангиттин катуу кармаган жана 
өнөкөт түрү бар. Оорунун пайда болушуна өттөгү таштын пайда болушу да себеп 
болот. Өткөөлдүн сезгенүүсү күчөгөндө анын тегерегиндеги ткандар да 
жабыркап, ириңдейт. Оорунун катуу кармаган түрүндө дененин температурасы 
көтөрүлөт, калчылдап, кара тер басат. Андан кийин дене саргайып, ар кайсы жер 
кычышат. Боордун тушу ооруйт. 
Кээде кусат. Жаш балдарда холангит сейрек учурайт. 
Дарылоону диагнозун коюп врач жүргүзөт. Айрым учурда хирургиялык ыкма 
сунуш кылынат. Өз убагында дарыланса холангит кадиксиз айыгат.  
ХОЛЕРА — адамдын ичеги-карынын жабыркатып, организмди суусуздандыруучу 
катуу кармаган жугуштуу оору. Өтө коркунучтуу (карантин) ооруларга кирет. Бул 
оорунун булагы болуп оорулуу киши же анын козгогучун алып жүрүүчүлөр 
эсептелет. Холераны үтүргө окшогон микроб — вибриондор козгойт, Оорулуулар 
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жана козгогучту алып жүрүүчүлөр вибриондорду өзүнүн заңы, кусундусу менен 
тышка бөлүп чыгарып, айланасындагы тамак-аш, идиш-аяк, кийим-кече, 
төшөнчү-орундарды, агын сууларды булгашат. Соо киши болсо мындай булганган 
сууну кайнатпай ичкенде, дааратканадан кийин колун жуубай, тамак-аш жегенде, 
оорулуулар колдонгон идиш-аяктарды, жуулбаган буюмдарын кармаганда 
холераны жугузуп алышат. Вибриондорду таратууда чымындардын да ролу чоң. 
Оорунун козгогучтары жалаң гана ооз аркылуу кирет. Айрыкча холеранын суу 
менен таралышы коркунучтуу. Агын сууларга түшкөн вибриондор тез көбөйүп 
топтолот. Аларды ичкен, сууга түшкөн, кир чайкаган жана башкалар керек-
жаракка жумшаган учурда далай кишиге жугуп, оору массалык түрдө тарап, 
эпидемияга айланат. Холера жуккандан тартып алгачкы белгилер пайда болгончо 
көбүнчө 2—3 күн өтөт (инкубациялык мезгил). Оору катуу кармайт, негизги 
белгилери капысынан башталат. Күтүлбөгөн жерден ич өтө баштайт. Суткасына 
30—35 жана андан да көп өтөт, кусат. Оорулуунун ичи токтолбой өтүп, тез-тез 
кускандыктан организм көп суюктукту жоготуп, дароо арыктайт, ээктери, мурун, 
кулактары көгөрүп, көздөрү ичине кирип, өңү бозорот; кол-буттары шалдырайт, 
алакандарынын териси кир жуугандай болуп бырышат. Дене температурасы 
төмөндөйт, тамырдын кагышы начарлайт, бирок эс-акылы ордунда болот. 
Ичинин өтүшү күчөп, заң бара-бара түсүн жоготуп, боз суюктукка айланат. Бул 
белгилер холеранын өтө оор түрүндө болот. Организм суюктукту көп 
жоготкондуктан жүрөк, бөйрөк, өпкөнүн иши начарлайт, кан коюуланат. 
Убагында медициналык жардам көрсөтүлбөсө оорулуу майып болуп калат. 
Эль-Тор холерасында оорулуунун ичи тез-тез өтпөйт, көп куспайт, суюктукту анча 
жоготпогондуктан анын жалпы абалы анча деле начарлабайт. Бирок алар узакка 
чейин вибриондорду тышка бөлүп чыгарып, оорунун булагы болуп калат. 
Холераны соо адамдардын арасына таратат. Демек Эль-Тор холерасынын 
белгилери башка жугуштуу ичеги-карын ооруларынан (дизентерия, 
сальмонеллёз, энтерит, гастроэнтероколит жана башкалар) көп айырмаланбайт. 
Ошондуктан оорунун негизги белгилери (капысынан ич өтүү, кусуу жана 
башкалар) пайда болсо, аны жөнөкөй эле тамактан уулануу же күптүү 
болгондуктан деп көңүл бурбай коюу абдан жаңылыштык. Ичеги-карын 
оорулардын кандай гана түрү болбосун, алардын белгилери байкалары менен 
врачка кайрылуу зарыл. Холеранын алдын алуу үчүн оорулуу менен бирге 
болгондорду 5 суткага чейин изолятордо кармап лабораториялык текшерүүдөн 
өткөрүшөт. Чет өлкөлөрдөн оорунун киришине жол бербөө, калкты таза суу 
менен камсыз кылуу, тамак-ашты сактоонун эрежелерин билүү, өздүк гигиенага 
көңүл буруу, чымындарды кырып жок кылуу зарыл. 
ХОЛЕСТЕРИН — сероид тобундагы түссүз, жакшы кристаллдашуучу зат. 
Жаныбарлар менен кишинин организминин бардык клеткасында, кан сары 
суусунда боло тургандыгы далилденди. Ошондой эле нерв ткандарындагы 
липиддерде, бөйрөк үстүндөгү безде, боордо, булчуңда, канда кездешет. 
Организмдеги холестерин алмашуунун бузулушу жана улгайган сайын анын 
көбөйүшү (майлуу тамак менен тамактанганда) өт жолдорунун таш оорусу, 
атеросклероз, көздүн тунарышы жана башкалар ооруларга алып келет. Мээнин 
кан айлануусу бузулганда, кан жетпегенде, мээ жараланганда, ириңдегенде, 
менингоэнцефалитте холестерин көп бөлүнөт. Холестериндин алмашуусунун 
бузулушуна жыныс бездеринин, бөйрөк үстүндөгү бездин жана башкалар 
функцияларынын басаңдашы да мааниге ээ. Холестерин союлган малдын 
жүлүнүнөн алынат. 
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Стероид дарыларын даярдоодо колдонулат.  
ХОЛЕЦИСТИТ — өт баштыкчасынын сезгениши. Ичеги-карын ооруларынын 
кеңири таралган түрү. Көбүнчө аялдар ооруп, өт баштыкчасына чогулат. Балдар 
менен өспүрүмдөрдө ташы жок холецистит кездешет. Холециститтин пайда 
болушуна ар түрдүү жугуштуу микробдор (ичеги таякчасы жана башкалар), өттүн 
агып чыкпай өт баштыкчасында токтоп калуусу, аз кыймылдоо, өнөкөт гепатит, 
панкреатит, дуоденит оорулары түрткү болот. Ошондой эле тукум куугучтук 
жана ар түркүн мителердин (лямблиоз, амёбиаз, описторхоз, аскаридоз) да 
мааниси бар. Холециститтин катуу кармаган жана өнөкөт түрлөрү кездешет. 
Катуу кармаган холециститте ич катуу ооруйт. Ал көбүнчө түнкүсүн капысынан 
оң сүбөөнүн тушунан кармайт да, белдин оң тарабына, оң ийинге жана оң далыга, 
беттин, моюндун оң тарабына таралат. Катуу ооруу сезгенген өт баштыкчасынын 
жыйрылып чыңалуусунан, өт жолунун таш менен бүтөлүп калуусунан же 
берчтенүүсүнөн келип чыгат; жүрөк айланат, кусат, кускандан кийин жеңилдик 
болбойт. Көп учурда дене ысыйт. Кээде өтө катуу оорудан эстен тануу мүмкүн. 
 

  
Тамак сиңирүү системасынын 
схемасы. Холецисттиттен 
жабыркаган өт баштыгы стрелка 
менен көрсөтүлгөн. 
 
Катуу түйүлгөн оору 1 — 2 жумага чейин созулуп, анан басаңдайт; кез-кезде 
кармап, узакка созулушу ыктымал. Холецистит диетаны бузганда (майлуу эт, 
ичкилик ичкенден кийин), оор жумуш иштегенде же кайгырганда да кармап 
калышы ыктымал. Холецистит күчөп кеткенде дене саргайып кетет. Ириңдеп же 
гангрена болуп кеткен холециститте оору белгилери, өзгөчө дененин ууланышы 
(интоксикациясы) даана, ачык байкалат. Оорулуунун оң сүбөсүнүн асты кол 
тийгизбейт. Улгайган адамдарда таштуу холецистит көбүрөөк кездешет. Оору 
белгилери анчалык ачык билинбейт. Өнөкөт холецистит катуу кармаган 
холецистит кайталап кармагандан кийин болот. Өнөкөт холециститте ооз ачуу 
даамданып, оң сүбөнүн асты салмактангансыйт. Оорунун күчөшү өт 
баштыкчасындагы сезгенүү процессине, анын берчтенүүсүнө жана башкалар 
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жараша болот. Ал мезгили менен күчөп жана басаңдап турат, көбүнчө тамак 
режимин бузганда күчөйт. Демейде жеңил өтөт. 
Оорунун диагнозун врач ар кандай текшерүү жолу менен туура коюп, дарылоо 
жүргүзөт. Катуу кармаган жана таштуу өнөкөт холециститти хирургиялык жол 
менен дарылайт. Консервативдүү дарылоо негизинен сезгенүү процессин 
басаңдатууга багытталат. Оорулууну тынч жаткырып, өт айдама жана башкалар 
дарылар берилет. Өнөкөт холециститте өттү мезгили менен тарттырып (зонд 
менен же зондсуз тюбик менен) алуу пайдалуу. Минерал сууларды (Ессентуки № 
17, Арзни, Баталинская жана башкалар) ичсе болот. Өттүн тушуна УВЧ, ультраүн 
терапиясы, ылай, озокерит же парафин жабуу жакшы натыйжа берет. Өнөкөт 
холециститте санаторий-курорттордо дарылануу, тамакты кичинеден бат-бат 
ичүү (өтө тойбой) сунуш кылынат. Майлуу, сүрсүгөн эт, балык, эттин сорпосун, 
шоколад, жумуртканын сарысын, малдын майын, өткүр тамактарды жегенге 
болбойт. 
Алдын алууда туура тамактануу, ич катууну жок кылуу, тиштин чиришин, 
тонзиллит жана башкалар инфекцияны өз убагында дарылоо, гимнастика жасоо 
чоң мааниге ээ. 
ХОРЕЯ —нерв системасынын оорусу; кол-буттун, бет булчуңдарынын эрксизден 
бат-бат иретсиз кыймылы. Ал ачууланганда күчөйт, уктаганда токтолот. 
Ревматизмден болгон хорея көп кездешет. “Хорея” латын тилинен которгондо 
«бий» дегенди түшүндүрөт. Оору мектеп жашындагы балдарда, көбүнчө кыздарда 
кездешет. Орус илимпозу Н. Ф. Филатов инфекциялык хореяны мээнин ревматизм 
менен жабыркашынан болот деп эсептеген. Муундардын ревматизми, эндокардит 
жана тамак оорусу хореяны пайда кылат. Оору акырындап башталат. Мында баш 
аламан кыймылдоо, унутчаактык байкалат. Мындай көрүнүштөр баланын 
бейбаштыгы катары эсептелип, көңүл бурулбашы мүмкүн. Андан ары эрксиз 
кыймылдар пайда боло баштайт. Баш аламан кыймыл булчуңдар бошондогондон 
да болот. Кээде өтө бошоңдоп кеткен учурда «жумшак хореяга» дуушарланат, 
башкача айтканда, кол, дене, бет булчуңдары өзүнөн өзү кыймылдай берет. Оору 
күчөгөндө басып жүрүүгө жана түз туруп турууга мүмкүн эмес. Тил, кулкун 
булчуңдары бошоңдосо сүйлөө, тамак жутуу бир топ кыйынчылык туудурат. 
Оорунун жеңил жана оор формаларында — эске тутуу, көңүл буруу начарлап, 
оорулуу жалтак, бейкапар тартат же себепсиз ыйлап жана күлүшү мүмкүн. 
Оорулуу баланын бир убакта тилин чыгарып, эки көзүн жума албашы оорунун 
дагы бир белгиси болот. Жүрөктүн эндокардитинен болгон белги хореяга 
мүнөздүү. Хорея кайталап кармай берип, 1—3 айга созулушу мүмкүн. Уйку жакшы 
таасир берет, себеби баш аламан кыймылдар уктаганда токтоп калат. 
Ошондуктан уктатуучу дарылар берилет. Тукум куума хорея көбүнчө улгайган 
адамдарда кездешет; мээ кан тамырларынын атеросклерозунан болушу мүмкүн. 
Эрксиз баш аламан кыймылдар дарт күчөгөн сайын күчөп, адам бийлегенсип, 
башын ары-бери чулгуп, колунун бармактарын улам жазып басат. Мындай 
адамдардын тез-тез ачуусу келип, айланадагы окуяларды туура эмес түшүнүшөт. 
Убакыт өткөн сайын акылынан айныганы көбүрөөк байкалат. Тили булдуруктайт, 
басканда, тамак ичкенде кыйналат. Хорея кош бойлуу аялдарда да кездешет. 
Адатта ревматизмден же ангинадан жабыркаган аялдар боюна болгондун 
алгачкы жумаларында дуушарланышы ыктымал. Оору башталары менен врачка 
кайрылуу керек. 
ХРОМОСОМАЛАР — клетка ядросунун тукум куума информацияны сактоого жана 
берүүгө жөндөмдүү болгон  маанилүү составдык бөлүгү. Хромосомалар ядронун 
башка бөлүктөрүнө караганда өтө ачык түсү менен айырмаланып, өзгөчө 
клетканын бөлүнүү учурунда ядродон жакшы көрүнөт. Хромосомалар биринчи 
жолу 19-кылымдын 80-жылдары ачылган. 
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Хромосоманын пайда болуу схемасы: 1— экн спиралдуу ДНКнын молекуласы; 2— 
нуклеосомалардан (гистон белокторунан жана ага оролгон эки спиралдуу ДНКнын 
молекуласынан түзүлгөн томолок структуралар) турган хроматин жипчелери; 3— 
хроматин (нуклеосома) жипчеси ийрилип, биринчи спиралды пайда кылат; 4— 
биринчи спираль дагы бир жолу буралып, экинчи спиралды (суперсоленоид) пайда 
кылат; 5— суперсоленоид бир-бири менен белоктор аркылуу байланышкан чоң 
илмекти пайда кылат, ар бир илмек бир генге туура келет деп болжолдонот. 
 
Кийинчерээк хромосомалар ар бир клеткада дайыма болору жана клетканын ар 
кайсы жашоо стадиясында алардын сырткы көрүнүшү өзгөрүлүп турушу 
далилденген. Азыркы убакта хромосомалардын түзүлүшү, закон ченеми, 
клетканын кыйыр (митоз) жана татаал (мейоз) бөлүнүүсүндө, ошондой эле 
уруктануу убагында хромосомалардын аракети бардык тирүү организмдерде 
бирдей экендиги аныкталган.  Хромосомалар бөлүнбөгөн клеткаларда майда же 
ири бүртүкчөлөрдой болот, аны хроматин дейт. Ал өзүнүн химиялык түзүлүшү 
боюнча дезоксирибонуклеин кислотасы (ДНК) менен белоктун татаал кошулмасы 
хромосоманын негизин түзөт. 
Клетканын бөлүнүүсүндө (митоз), айрыкча метафаза учурунда хромосомалардын 
морфологиялык түзүлүшүн, өлчөмүн, санын ачык ажыратууга болот. Хроматин 
жипчеси спиралдашып буралганга жөндөмдүү. Мындай спиралдашуу клетка 
бөлүнөр алдында болуп, бөлүнүүдөн пайда болгон клеткаларга хромосомалардын 
тең бөлүнүшүн камсыз кылат. Хромосоманын ар биринде центромера болуп, 
клетканын бөлүнүшүндө ал хромосомалардын кыймылын жөнгө салып турат. 
Центромера хромосомалардын ортосунда жайгашып, аны эки бирдей бөлүккө 
бөлөт, кээде анын бир четине жылып кетет. 
 

  
Киши хромосомалары: а — аялдын; б — эркектин 23 жуп хромосомалары. Алардын 
хромосомаларынын 22 жубу окшош түзүлүштө болуп, 23-жубу менен гана 
айырмаланат (аялдарда — XX, эркектерде — ХҮ). 
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Организмдердин ар бир түрүнүн ар бир клеткасында хромосомалардын саны 
бирдей болот, башкача айтканда ал анын түзүлүш өзгөчөлүгү, түрдүн белгиси. 
Мисалы, арпанын ар бир клеткасында 14, адамдын дене клеткасында 46дан 
хромосома болот. Хромосомалардын саны, түзүлүшү жана хромосомалык 
жыйнагы өзгөрүлсө тукум куума ооруларга алып келет. Эки окшош же бир жупту 
түзгөн хромосомалар гомологиялык хромосомалар деп аталат. Мисалы, адамдын 
хромосомасы 23 жупту түзөт, алардын ар бир жубунда окшош эки хромосома 
болот. Организмдердин клеткаларынын ядросундагы мындай жуптуу 
хромосоманын жыйындысы хромосомалык жыйынды деп аталат. Ал ар бир түр 
үчүн мүнөздүү болот. Хромосомалык жыйындынын негизги эки түрү (гаплоиддик 
жана диплоиддик) бар. Гаплоиддик жыйындыда ар бир жуптан бирден гана 
хромосома калат (кош жуп жыйнагы). Хромосомалардын диплоиддик жыйнагын 
кариотип дейт. Адамдын кариотиби 23 жуп жыйнактан турат, анын ичинен 22 
жубу аутосома, бир жубу — жыныс хромосомалары деп аталат. Эркектер менен 
аялдардын аутосомалары бирдей болот, ал эми жыныс хромосомалары 
айырмаланат (к. Тукум куугучтук). 
Хромосомалардын молекулалык түзүлүшүнүн негизи. Тукум куугучтук 
информацияны сактоого, аны организмдердин өөрчүшүндө ишке ашырууга 
жөндөмдүү болгон хромосомалардын маанисин алардын составына кирген 
биополимерлердин касиети белгилейт (к. Дезоксирибонуклеин кислотасы, Ген). 
Молекулалык биологиянын кийинки жетишкендиктеринде хромосома узун 
хроматин жипчесинен түзүлгөндүгү көрсөтүлгөн. Ядролук белоктордун бир тобу 
ДНКнын молекуласынын бөлүгү менен биригип, нуклеосоманы пайда кылат. 
Ырааттуулук менен жайгашкан нуклеосомалар хроматин жипчесин түзөт. 
Электрондук микроскоп менен нуклеосомалар даана көрүнөт. ДНКнын жипчеси 
нуклеосомага оролуп, хроматин жипчесинде узата жатат. Демек хромосомалар 
ДНКнын ири молекуласынан турган узун хроматин жипчеси болуп саналат. 
Хромосомалар клеткалардын бөлүнүүсүнүн ортосунда (интерфаза) абдан 
активдүү. Хромосомалардагы оролгон хроматин жипчеси жанып, натыйжада көөп 
калган бөлүктөр пайда болот. Анда жаңыдан пайда болгон РНКнын молекуласы 
абдан көп болот. Клетка өөрчүгөн сайын көөп калган (активдүү) зоналар 
хромосомаларда узата жылат. Интерфазанын акырында хромосомаларда ДНКнын 
молекуласы эки эселенет (репликация). Энелик ДНКнын так көчүрмөсүнүн пайда 
болушу клетканын жашоосундагы маанилүү учур, себеби клетканын генетикалык 
программасынын мурунку калыбындай так көчүрүлүшүн камсыз кылат. Ал болсо 
көп ферменттердин катышуусу менен жүрөт. ДНКнын эселенүүеү бүткөндөн 
кийин клетка бөлүнүүгө даярдалат. 
Ал кезде хромосомалык ДНК и-РНКны синтездөө бүтөт. Клетка бөлүнүп жатканда 
эселенген хромосомалар эки клеткага ажырайт. Бул процессти оңтойлотуу үчүн 
жазылган хромосома абдан тыгыз формага өтүш керек. Эң башында хроматин 
жипчеси жооноюп жана 3 эсе кыскарып биринчилик спиралга, ал дагы оролуп, 
экинчилик спиралга өтөт, анда бул структуранын жоондугу 100 эсе көбөйөт. Ал 
дагы бир жолу оролгондо хромосоманын акыркы структурасы түзүлөт. 
Ар бир хромосома клетканын бөлүнүү стадиясында ага мүнөздүү жана туруктуу 
формага ээ, ал эми хромосомалык жыйнак (саны жана формасы) бир түр үчүн 
туруктуу болот. Бирок клеткага түрдүү таасирлер болгондо, хромосомалардын 
структурасы өзгөрүлүшү мүмкүн. 
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Ц 
ЦИАНОЗ — тери жана былжыр челдин кара көк тартышы. Ал көбүнчө тырмакта, 
мурундун учунда, эринде байкалат. Цианоз кандагы кычкылтектин азайышынан, 
башкача айтканда кычкылтек менен кошулбаган гемоглобиндин көбөйүшүнөн 
пайда болот. Өпкөнүн жабыркашында (плеврит, пневмония, пневмосклероз жана 
башкалар), тубаса жүрөк кемтигинде (вена каны өпкөгө келбей түздөн-түз 
артерия системасына түшүшүнөн) жана башкалар байкалат Цианоз кээде дененин 
айрым бөлүгүндө, кол-бутта кан тамырдын тарышынан, кысылышынан же 
бүтөлүп калышынан пайда болот. Теринин көгөрүшүнө айрым уу заттардан 
(анилин, нитробензол жана башкалар) уулануу да себеп болот. Анткени алардын 
таасиринен кандагы гемоглобин кочкул метгемоглобинге айланат. Цианоз 
болгондо тезинен врачка кайрылуу керек.  
ЦИНГА, к. Витамин жетишсиздиги.  
ЦИСТАЛГИЯ — тез-тез заара ушатуу менен табарсык, чаткаяк туштун оорушу. 
Цисталгия негизинен 30—40 жаш чамасындагы аялдарда кезигет. Цистит заара 
анализинин өзгөрүшү менен аныкталса, цисталгияда зааранын анализи 
өзгөрбөйт. Атайын аспап (цистоскоп) менен табарсыктын ичин караганда 
аныкталат. Жатындын, энелик бездин, жатын түтүгүнүн сезгениши 30—40% 
циститке же цисталгияга алып келет. Ошондой эле цисталгиянын пайда 
болушуна нерв жана эндокрин системасынын бузулушу түрткү болот. Тез-тез 
заара ушатуу күндүзү көбүрөөк байкалат, табарсык толук бошобогондой, заара 
калгандай сезилет, кайрадан заара ушаткысы келет. Кош бойлуу, климакс, этек 
кир учурунда көбүрөөк байкалат. 
Цисталгияны дарылоодо физиотерапия, атайын дарылоо гимнастикасы 
колдонулат. Дарылоо пайда болуу себебине жараша жүргүзүлөт. Табарсык, заара 
жолунун ооруларын убагында дарылоо ооруну алдын алат.  
ЦИСТИТ — табарсыктын сезгениши. Цистит аялдарда көбүрөөк болот. Инфекция 
жыныс органдары аркылуу заара жолуна кирип, табарсыкты сезгендирет. 
Табарсыктагы таш, шишик оорусу да циститке түрткү берет. Ал катуу кармаган 
жана өнөкөт болуп айырмаланат. Кээде табарсыктын айрым ички бөлүгү сезгенсе, 
кээде ал толугу менен сезгенет. Циститте алгач былжыр чел кызарып, шишимик 
тартып, кан тамырлары көөп, кеңеет. Дарт создуга берсе, сезгенүү былжыр челден 
булчуң катмарына тарайт, айрым жерлери жараланып, ириңдүү кабыкчалар 
менен жабыла баштайт. Оору узакка созулуп, өнөкөткө өтсө, табарсыктын ичинде 
сезгенген шишиктер, эт катмарларында катууланган бөлүктөр пайда болуп, 
табарсыктын көлөмү кичирее баштайт. Циститте тез-тез заара ушатат, заара 
кылганда табарсык ачышып ооруйт. Табарсыктын ачышканы, ооруганы заара 
ушатып бүткөндө күчөйт, кээде заара менен кошо кан чыгып, дене ысыйт, оору 
табарсык туштан белге берилет, заара кан же ириң аралаш болушу да ыктымал. 
Катуу кармаган цистит 7—10 күндөн кийин басаңдап, ачышканы азайып, 
оорулуунун жалпы абалы оңоло баштайт. Өнөкөт циститти негизги себебине 
жараша дарылоо зарыл. Цистит күз, жаз мезгилинде көп кездешип, суукка урунуу, 
буттун муздашы, жыныс органдарынын сезгениши өнөкөт дартка чалдыктырат. 
Өнөкөт циститте заараны кармай албай калган учурлар да болот. 
Дарылоо оорунун себебине карата жүргүзүлөт. Циститте ар кандай дары берилет, 
ошондой эле суюктукту көп ичүү, туздуу, өткүр тамак ичпөө зарыл. Жүгөрү 
чачыгын кайнатып, муздатып, ошондой эле минерал сууларын (Боржоми, Арашан, 
Нарзан) ичүү жакшы жардам берет. Табарсык тушка жылыткыч басып, заарада 
кан болбосо ысык ваннага 25— 30 мин. отурса да болот. Санаторий-курортто 
дарылануу сунуш кылынат. 
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ЦИСТОГРАФИЯ — табарсыкка контрасттуу зат жиберип, аны рентгендик 
изилдөө ыкмасы. Цистографияда түрдүү рентген контрасттуу заттар же газ 
(пневмцистография) пайдаланылат. Цистография табарсыктын түрдүү 
ооруларында (табарсыктын шишиги, ташы жана башкалар) диагнозду тактоо 
үчүн колдонулат. 
ЦИСТОСКОПИЯ — цистоскоптун жардамы менен табарсыкты изилдөө ыкмасы. 
Табарсыктын түрдүү ооруларын (өнөкөт цистит, табарсыктын шишиги, 
туберкулёзу, ташы, жарасы), ошондой эле табарсыкка жакын жаткан жатын, 
простата бези, көтөн чучук жана башкаларынын сезгенүү жана шишик ооруларын 
билүүгө жардам берет. Цистоскоп табарсыкка сийдик чыгаруучу канал аркылуу 
киргизилет. Алардын бир нече түрү (катетрлөөчү, операцияда колдонулуучу, 
кароочу) бар. 
Цитогенетика — генетиканын бир бөлүгү; белгилердин тукум куугуч закон 
ченеми менен генетикалык информацияны — хромосоманы алып жүрүүчү клетка 
ядросунун атайын түзүлүшүнүн өз ара байланышын изилдейт. Медициналык 
практикада цитогенетикалык изилдөөлөр кеңири колдонулууда. Көпчүлүк тукум 
куума оорулар жана өөрчүү кемтиги хромосоманын түзүлүшү өзгөргөндөн болору 
аныкталган (к. Мутация). Тукум куума белгилер хромосоманын түзүлүшү 
өзгөрүлбөгөндө гана укумдан тукумга берилет. Клеткалардын бөлүнүү 
процессинде хромосомалар эки эселенип, ал кайра жаңы пайда болгон 2 клеткага 
тең бөлүнөт. Уруктанууда аталык жана энелик клеткалардын хромосомалары 
биригип, кийинки муун атасынан да, энесинен да тукум куума белгилерди алат. 
Цитогенетикалык изилдөөнүн натыйжасында хромосомалардын ортосунда ген 
алмашуу жүрүп, анын негизинде белгилер менен касиеттер өзгөрөрү аныкталган; 
хромосомаларда гендердин жайгашуу иретин байкоого, генетикалык картаны 
түзүүгө, клетка бөлүнүү мезгилинде айрым хромосомалардын түшүп калуу же 
тескерисинче көбөйүп (полиплоид) кетүү себебин түшүнүүгө мүмкүндүк болду. 
Кийинки жылдарда хромосоманын молекулалык структурасы, функциясы 
молекулалык деңгээлде изилденип, ген алмашуудан татаал түзүлүштүү 
организмдердин активдүүлүгү өзгөрөрү аныкталган. Хромосомалардын өзгөрүшү 
организмдин өөрчүшүндө бузулууларга алып келип, тукум куума оорулардын 
пайда болушуна себеп болот. Цитогенетика методдорунун өркүндөшү көпчүлүк 
тукум куума ооруларды эрте табуу жана дарылоого жардам берет.  
ЦИТОЛОГИЯ — өсүмдүк жана жаныбар клеткасынын түзүлүшүн жана аткарган 
кызматын изилдөөчү илим. Цитологиянын өнүгүшү клетканы изилдөө 
методдорунун өөрчүшү менен байланыштуу. 17-кылымда бир катар илимпоздор 
(Р. Гук, А. Левенгук, М. Мальпиги, Н. Грю жана башкалар) микроскоптун жардамы 
менен өсүмдүктөр клеткадан турарын аныкташкан. 19-кылымда жаныбарлар 
тканы да клеткадан турары жана клеткалык түзүлүшү боюнча өсүмдүк менен 
жаныбарлардын ортосунда окшоштуктар бар экендиги байкалган. Бирок ал 
кездеги илимпоздор клетканын негизги бөлүгү анын кабыгы деп эсептешкен. 
1839-ж. ошол кездеги клеткалык түзүлүш боюнча топтолгон илимий 
маалыматтардын негизинде немец илимпозу Т. Шванн клетка теориясын 
негиздеген. 19-кылымдын аягында клетканын негизги бөлүгү анын кабыгы эмес,  
протоплазмасы экендиги, клетканын бөлүнүү жолу менен көбөйүшү айкын болду. 
20-кылымда электрондук микроскоптун пайда болушу цитологиянын 
өнүгүшүнүн жаңы этабы болду. Цитология клетканы тирүү организмдердин 
маанилүү структуралык бирдиги катары изилдеп, биологиялык илимдердин 
ичинен негизги орунду ээлейт. Ал гистология, өсүмдүк анатомиясы, генетика, 
биохимия, микробиология жана башкалар илимдер менен тыгыз байланышта 
өнүгүүдө. Цитология изилдөөчү объектилери менен ыкмаларга жараша 
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цитогенетика, цитоэкология, онкологиялык цитология, иммуноцитология жана 
башкалар тармактарга бөлүнөт. 
 
 
 
 

Ч 
 
Чайкалуу — деңизде термелүүдөн (деңиз оорусу), самолётто учуудан (учуу 
оорусу) жана автомобиль же поездде жүргөн айрым кишилерде пайда болгон 
оорулуу абал. Чайкалуу ички кулактын вестибуль аппаратынын узакка 
дүүлүгүшүнөн жана ошол убакта ички органдарда пайда болгон импульстун 
четки нерв системасына тийгизген таасиринен пайда болот. Айрым адамдарда 
чайкалуу өңгүл-дөңгүл жолдо баратканда да пайда болот. Чайкалуу көбүнчө 
неврастения менен жабыркаган адамдарда, аялдарда кезигет. Чайкалуу түрдүү 
дүүлүктүргүчтөрдүн (өтө жарык, ар кандай жыт жана башкалар) таасиринен 
күчөйт. Андыктан мындай сезгич адамдар мүмкүн болушунча түрдүү жыт чыккан 
бөлмөдөн алыс болгону, деңизде жол жүргөндө кеменин ортосунан орун алып, 
чалкасынан жатып алган оң. Көпчүлүк кишилер транспорттун бара жаткан 
жагына аркасын салып көпкө отура албайт, алардын алды жакты карап отурууга 
аракеттенүүсү же көзүн жуумп, түрдүү жыттардан оолак отуруусу абалды 
жеңилдетет. Чайкалууда адамдын өңү бозоруп, муздак тер басат, көңүлү айнып, 
башы ооруйт, кускусу келип, кусат. Айрым учурда көпкө чайкалуудан оорулуу 
эсин жоготот. 
Чайкалууну жеңилдетүү максатында врачтын сунушу менен борбордук нерв 
системасынын козголуусун басаңдатуучу дары (мисалы, аэрон) колдонулат.  
Чалыр көз — көздүн координациялык кыймылынын бузулушу; мында бир 
көздүн көрүү огу кыйшайып кетүүсүнөн адамдын эки көзү бир багытты карай 
албай (бирөө буюмду, экинчиси башка жакты карайт) калат. Анын пайда 
болушуна борбордук нерв системасынын тубаса жана кийин пайда болгон 
сезгенүү же майып болушу, көрүүнүн өтө начарлашы себеп болот. Айрым учурда 
түрдүү жугуштуу оорудан (кызылча, кептөөр, грипп, скарлатина жана башкалар) 
кийин да болушу мүмкүн. Ошондуктан мындай оору менен ооруган убакта көп 
окууга болбойт. Чалыр көз бала 2—3 жашында, көз булчуңдардын бирдиктүү иши 
калыптануу мезгилинде өнүгөт. Көз булчуңдарынын бирдиктүү ишинин 
бузулушу мээнин травмага учурашы, катуу коркуу, көздүн оптикалык 
жетишсиздигинен (алыстан, жакындан начар көрүү) өнүгөт. Мындай учурда 
оорулуу каалаган жакка карай албайт, бир буюм кош көрүнөт, көңүлү айныйт. 
Кош көрүнүүнү азайтуу үчүн башын бир жакка кыйшайтып басууга мажбур болот. 
Эгерде көздүн булчуңун кыймылга келтирген үч нервдин баары сезгенсе, көз 
такыр кыймылдабай калат, үстүңкү кабак көтөрүлбөйт, көздүн кареги чоңоёт. 
Мындай учурда оорулууну невропатолог текшерип дарылайт. Көздүн тунук 
кабыкчасын ак басып калса, көздүн чечекейи бозоруп же көздүн тор кабыкчасы 
менен көздүн тамыры сезгенсе да чалыр көз болот. Бирок мында көздүн 
кыймылы өзгөрбөйт. Көздүн чалырлыгы дайыма же мезгили менен кезектешип 
улам бир көзгө өтүп турат. Оорулуу адам соо көзү менен гана көрөт. Чалыр көзү 
көрүүгө катышпагандыктан акырындап анын көрүү жөндөмдүүлүгү начарлайт. 
Дарылоо канчалык эрте башталса, ошончо натыйжалуу болот. Балада чалыр көз 
байкалар замат врачка көрсөтүү керек. Эгерде чалырдык көздүн оптикалык 
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жетишсиздигинен пайда болсо оорулууга көз айнек берилип, ал чалырдыктын 
түзөлүшүнө көмөк болот. Көз айнекти бир жарым, 2 жыл тагынуу жардам бербесе 
операция сунуш кылынат. Операцияны 4—6 жашта жасаткан оң. Атайын 
көнүгүүлөр жасалат. Көз чалырлыгын жоюу көптөгөн айларга, жылдарга созулат. 
Баланын эне-атасы чыдамкайлык менен врачтын айткан сунуштарын так 
аткарып туруусу зарыл. 
Оорунун алдын алуу үчүн көрүүнүн начарлашы сезилери менен врачка кайрылып, 
убагы менен текшерилип туруу талапка ылайык. Таза абада сейилдөө, керектүү 
көнүгүүлөрдү жасоо, желдетилген бөлмөдө уктаган жакшы. Балдардын туура 
тамактанып, эс алуусуна көңүл буруу, ден соолугун чыңдоо керек. 
Чаң — абада калкып жүргөн катуу заттардын бөлүкчөсү. Табигый жана жасалма, 
минералдык жана органикалык, өндүрүштүк жана тиричилик чаңдары болушу 
мүмкүн. Өндүрүш чаңы көпчүлүк учурда организмге кыйла зыян келтирет. Ал 
канчалык майда болсо абада ошончолук көпкө чейин кармалып, дем алуу 
органдары аркылуу өпкөгө кирип, түрдүү оорулардын пайда болушуна себеп 
болот. Чаң айрыкча пневмокониоз, бронхит ооруларына чалдыктырат. Мындай 
оорулар узак убакыт түрдүү өндүрүш чаңы менен дем алып иштөөдөн пайда 
болот. Адам дем алган чаңдын составына жараша пневмокониоз бир нече түргө 
бөлүнөт. Мисалы, кварц чаңынан — силикоз, көмүр чаңынан — антракоз, 
темирдүү чаңдан — сидерос пайда болот. Мындай ооруларды болтурбоо үчүн 
абанын чаңдашына каршы күрөшүүнүн түрдүү ыкмалары жүргүзүлөт. Ал үчүн 
өндүрүштү механикалаштыруу жана автоматташтыруу, желдетүү, жабдууларды 
бекем жабуу жана башкалар колдонулат. Өзгөчө жеке коргонуу каражаттарын 
(респираторлор) туура колдонуу чоң мааниге ээ.  
Чарчоо — организмдин физиологиялык абалы. Ал өтө көп иштөөдөн белгилүү 
убакыттан кийин ишке жөндөмдүүлүктүн төмөндөшү менен мүнөздөлөт. Акыл 
эмгегинен чарчаганда эмгектин натыйжалуулугу төмөндөйт, кунт коюу 
начарлайт жана башкалар Кара жумуштан чарчаганда булчуңдардын иштеши 
начарлап күчү азаят, кыймылдар сейректеп, иш-аракет төмөндөйт, кыймылдын 
ыргагы, тактыгы, координациясы бузулат. Эгерде киши чарчаганына карабай иш-
аракетти бир деңгээлде уланта берсе, бул кызматтын аткарылышы нервдин өтө 
күчтөнүүсүн талап кылып, күч көп кетет. Бара-бара иштөө күчү төмөндөй берет. 
Анда кишинин иш-аракетке болгон жөндөмү начарлап, эмгек өндүрүмдүүлүгү 
төмөндөйт. Чарчоо иш-аракеттин талабына организм кубатынын шайкеш келбей 
калгандыгынан келип чыгат. Чарчоонун пайда болуу ылдамдыгы иштин күчүнө 
жараша болот. Иштин түрү да маанилүү роль ойнойт. Өзгөчө дайыма бир калыпта 
турганда булчуңдарга өтө күч келип, киши тез чарчайт. Чарчаганда булчуңдарда 
татаал физикалык-химиялык жана биохимиялык өзгөрүүлөр (гликогендик, 
кычкылтектин азайышы, көмүр кычкыл газынын жана башкалар көбөйүшү) 
жүрөт. Ишке жөндөмдүүлүк жумуштан кийин гана төмөндөбөстөн түрдүү 
оорулардан же иштеги жагымсыз шарттарда да болот. Ошондой эле эмгекке 
болгон мамиле да чарчоодо чоң мааниге ээ. Катуу ооруп айыккандар тез чарчап, 
бир аз иштегенден кийин эле башы ооруп, демигип, жүрөгү тез кагып, тердейт, 
алы кеткенсип, ишке жөндөмү төмөндөйт, чарчаганы бат тарабайт. Мындай 
кишилер көбүрөөк эс алууну талап кылат. 
Балдардын организминин анатомиялык физиологиялык өзгөчөлүгүнө 
байланыштуу алар тез чарчайт. Туура эмес күн тартиби, бир түрдүү сабак, эмгек 
жана башкалар бат чарчатат. Балдардын эки мектепке баруусу, бир нече 
кружокко катышуусу жана башкалар аларды өтө чарчатышы мүмкүн. Чарчаган 
балдар бир нерсеге көңүл койбой, сабакта сүйлөшүп, тартип бузат. Кээде, айрыкча 
ооруп айыккандан кийин балдар шалдырап, жай кыймылдап, алы кетет, сабак 
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окуганда башы ооруй баштайт. Эгер балдар эч себепсиз эле чарчаса врачка 
кайрылуу керек. 
Жетишсиз эс алуу же узакка күчтөнүп иштөө өнөкөт же өтө чарчоого алып келет. 
Акыл эмгеги менен көп иштегенде (нерв системасынын белгилүү түрүндө) 
невроздор өөрчүшү мүмкүн. Айрым кишилерде психикалык чарчоо байкалат. Өтө 
чарчоо — патологиялык процесс, аны көпкө созулган эс алуу жана дарылоо менен 
гана жоготсо болот. 
Чарчоонун терс натыйжасы менен күрөшүүдө, өндүрүштө көп күч жумшалуучу 
иштерди механикалаштыруу, айлана-чөйрөнүн шартын (желдетүү, жарык берүү 
жана башкалар) оңдоо, эмгек менен эс алуу режимдерин киргизүү чаралары 
жүргүзүлөт. Чарчоону алдын алууда жана ишке жөндөмдүүлүктү арттырууда 
эмгектин эмоциялык жагы чоң мааниге ээ. Оң эмоциялар эмгекти тездетип, ишке 
жөндөмдүүлүктү арттырып, чарчатпайт. Бала кезден эмгекти сүйүүгө, ага 
машыгууга тарбиялоо ишке жөндөмдүүлүктү күчөтүп, чарчоону азайтат. 
Чач (түктөр). Адамдын бүт денеси (алакан, таман, эринден башка) түк менен 
капталган. Түк узун жана кыска болот. Чач, сакал, мурут, колтуктагы жана жыныс 
органдарынын тегерегиндеги жүн — узун, кирпик, каш — кыска. Ал эми майда 
түк бүт денени каптап турат. Чач тын теринин үстүнө чыгып турган бөлүгү — 
өзөгү, териде жайгашкан бөлүгү тамыры болуп эсептелет. Чачтын тамыры чач 
түбүнө бекийт. Чачтын кыймылы жылма булчуңдарга байланыштуу болуп, бул 
булчуңдар май бөлүп чыгаруучу бездерди коргоп турат. Чач тамыры менен түбү 
биригип чач фоликуласында жайгашат, ал кан тамырлар жана нерв талчалары 
менен жабдылган. Кайсы жерде жайгашкандыгына карабастан алардын өсүү 
процесси окшош. Чач тери астында жайгашкан тамырынан өсөт. Тамыры кан 
тамырлар аркылуу өзүнө керектүү азык заттарды алып турат. Чачтын негизги 
структурасын белоктуу мүйүз катмар зат — кератин түзөт. Анын түсү, аны боёп 
туруучу пигмент — меланинге байланыштуу. Жаш улгайган сайын пигмент 
азайып, чач агаруу байкалат. Пигменти такыр жок чач да кезигет (альбинизм). 
Чач түбүндөгү клеткалардын көбөйүүсүнүн натыйжасында өсөт. Адам денесинин 
ар кайсы жериндеги түктөрдүн өсүү ылдамдыгы ар башка. Орточо эсеп менен 
дени соо адамдын чачы 1 айда 1 смче өсөт. Ар бир тал чачтын өсүү мезгили бар, 
андан кийин ал түшөт. Чач 50 жашка чейин жакшы өсөт. Чач дайыма өлүп жана 
түшүп турат. Өлгөн Ч. башты жууп же тараганда оңой түшүп, ордуна жаңысы өсүп 
чыгат. Чачтын көп түшүшү көбүнчө ооруга, анын ичинде жугуштуу, көпкө 
созулган өнөкөт ооруларга, ошондой эле чач түбүндөгү бездеринин функциясына 
байланыштуу. 
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Чач: 1— чач (түк); 2— эпидермис; 3— тери; 4— май 
бездери; 5—тери алдындагы май клетчатка; 6— тер 
бездери; 7— кан тамырлары; 8— чачтын түбү. 
 
Чач оорулары. Май безинин функциясынын бузулушу чачты өзгөртүү менен 
териде майлуу же кургак какачты пайда кылат. Ал себорея оорусунун 
белгилеринин бири. Чачтын өсүү жана алмашуусунун бузулушу ар кандай 
себептерге байланыштуу болуп, чачтын түшүшүнө же тескерисинче, өтө жайылып 
өсүп кетишине (к. Гипертрихоз) алып келиши мүмкүн. Оор жана тар баш кийим, 
кеп чачты такай кийип жүрүү чачтын түшүшүн күчөтөт. Ачык тийген күндө, күн 
суукта да баш кийимсиз көпкө жүрүүгө болбойт, себеби чач кургап, сынат жана 
түшөт, ал эми төмөнкү температура теринин үстүңкү кан тамырларын кысып, 
чачка керектүү азык заттын келиши азаят. Сакал, мурутту туура эмес алганда түк 
кайрылып калып, этке кире өсөт да, сезгенүүнү пайда кылат. Кээ бир теринин 
мите козу карын ооруларында (микроспория, трихофития, таз) чач жабыркап, 
анын структурасы бузулат. Чачтын бардык ооруларында врачка кайрылуу зарыл. 
Чачты күтүү. Башты ысык суу (агын суу жакшы), жаан суусу же кайнак суу менен 
жууган жакшы. Суу шор болсо, жумшартуу үчүн ага ичилүүчү соданы (1 л сууга /г 
чай кашык) кошсо болот. Кургак чачты 7 — 10 күндө, майлуу чачты 5—7 күндө 
бир жолу жууш керек. Майлуу чачты тез-тез жууй берүү май чыгаруусун күчөтүшү 
мүмкүн. Чачты жууганга «Детское», «Спермацетовое», «Любимое», 
«Косметическое» жана чачка ылайык шампунь колдонулат; кир самын менен 
жууганга болбойт. Самындын көбүгүн башка жай, тегерете сүйкөп жууш керек. 
Чачты чайкаган сууга уксус же лимон ширесин (1 л сууга 1 аш кашык) кошуп 
койсо, чач жылтырап, үлпүлдөп турат. Сары чачты ромашканын тундурмасы 
менен чайкаса жылтырап калат. Кургак чачты майлуу самын («Спермацетовое», 
«Ланолиновое», «Косметическое») жана кургак чач үчүн шампунь менен жууса 
жакшы; самын ордуна айран же жумуртканын сарысын колдонсо болот. Айранды 
башка сыйпап, жоолук салынып, 10—15 мин. өткөндөн кийин ысык суу менен 
таза жууйт; 1—2 жумуртканын сарысын (агынан бөлүп) суу куюлган дагарага 
куюп, аралаштырып, чачты жууп, артынан ысык суу менен чайкайт. Чачты 
жумшак сүлгү менен аарчып кургатуу керек. Жоолук салынуунун кереги жок. 
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Кургак чачка жуурдан бир нече саат мурда өсүмдүк майын сыйпап койсо жакшы. 
Кыска ч-ты түбүнөн, узун ч-ты учунан баштап тарайт. Кургак чачты этияттап, 
кесек жана мокок тиштүү тарак менен тароо керек. Щётка менен тараса, жакшы 
тазаланат жана чач учуна чейин майланып, баштын терисинде кан айлануу 
жакшырат. Щётка катуу, бирок тытып кетпегендей болгону оң. Бирөөнүн тарагы 
менен щёткасын пайдаланууга болбойт. 
Чачты тез өстүрүү үчүн гигиеналык жана эстетикалык максатта кыркат, ал эми 
устара менен алуу аны өстүрбөйт. Чачты тармалдоонун алдында башты жууп, өтө 
кургай электе чачты пиво, лимондун ширеси же атайын суюктук менен нымдайт. 
Чачты тармалдоого кирпи деп аталган пластмасса бигудилер ыңгайлуу, ошондой 
эле электр жана ысык бигудини пайдаланууга болот. Бигудинин диаметри 
чачтын коюулугуна жараша тандалат. Мисалы, көкүл жасоо үчүн чоң диаметрлүү, 
желкедеги кыска чачка ичке бигуди туура. Фенди (үйлөтмө тармалдагыч) 
пайдалануу алда канча ыңгайлуу. Кургаган чачты адегенде тарак, анан щётка 
менен тарап, каалагандай ороп жасоого болот. Азыраак лак сээп, катырып койсо 
жакшы. Ч-ты тармалдоодо кыпчуурду да (эки жумада бир жолу гана) пайдаланат. 
Ал өтө ысык болбоого тийиш. Тармал көпкө сакталыш үчүн кыпчуурга Ч-ты 
узагырак кармоо, ошондой эле химиялык жол менен тармалдоо керек. Химиялык 
тармалдоодо колдонулуучу тиогликоль кислотасы Ч-тын түзүлүшүн бузат. Кош 
бойлуулуктун акырында, этек кир учурунда химиялык тармалдоого жарабайт. 
Ч-ты боёо үчүн өсүмдүк боёкторун — хна, басма, көк жаңгактын, пияздын 
кабыгын колдонуу керек. Химиялык боёктордон Гамма, Риолдун зыяны аз. Каш, 
кирпиктерди түшүрбөй сактоо үчүн щётканы кастор майына (бир нече тамчы А 
витаминин кошуп койгон оң) малып, көз сурмасын жеңил массаж жасоо сунуш 
кылынат. Майды көзгө түшүрбөй, өтө этият жасаган оң. Күн карама, вазелин, 
зайтун майы да кирпикти жумшартып, өстүрөт. Боёлгон каш, кирпикти түн 
ичинде жууп салуу керек. Ушул учурда суу менен самындап жууган жарабайт, 
себеби көздүн тегереги кургап, бырыш түшүп кетет. Ошондуктан өсүмдүк майы, 
майлуу бет май же жылуу суу менен тазалайт.  
ЧАЧ АГАРУУ — пигменттердин жоголушунан чачтын туруктуу түссүздөнүшү. Ал 
организмдин картайышы менен коштолот. 35—40 жаштагы адамдардын чачы 
анда-санда агара баштайт. Бирок айрым учурда жаштарда да пайда болот. 
Адегенде саамай чач, кийин бүт баштагы чач агарат, кийинчерээк каш, кирпикти 
ак басат. Улгайган кезде чачтын толук агарышы физиологиялык көрүнүш болуп 
эсептелет. Ал эми жаштардын чачынын агарышы нерв системасынын, ички 
секреция бездеринин ишинин бузулушу, витамин жетишсиздигинен, аз 
кандуулуктан, катуу чарчоодон, катуу кайгыруудан болушу мүмкүн. Чачтын эрте 
агарышы тукум куума да болуп, жакын туугандардын арасында кездешет. Агарган 
чачты калыбына келтирүүгө болбойт. Бирок косметикалык максатта өсүмдүктөн 
алынган (басма, хна, көк жаңгактын кабыгы) же химиялык боёктордун жардамы 
менен боёсо болот. Мындан сырткары калыбына келтиргичтер колдонулуп, 
бирок анда коргошун болгондуктан көпкө пайдаланууга болбойт. Мындай 
калыбына келтиргичтер кош бойлуу аялдарга, бөйрөгү ооругандарга, бала 
эмизген энелерге сунуш кылынбайт.  
ЧАЧ ТҮШҮҮ — чачтын кескин суюлушу же баштын айрым жеринин (же 
бүтүндөй) такырланышы. Кары кишилерде Ч. т. алардын жаш өзгөчөлүгүнө 
жараша теринин өзгөрүлүшүнө байланыштуу жана чачтын агаруусу сыяктуу эле 
физиологиялык көрүнүш. Эрте Ч. т. бардык эле курактагы адамдарда кезигет. Ал 
өзгөчө ден соолуктун бузулушуна байланыштуу болот. Мында чач, каш, кирпик, 
сакал, мурут жана колтук жүндөрү түшөт. Мындай Ч. т-гө негизинен себорея 
оорусу себеп болот. Өзгөчө балдарда айрым жугуштуу оорулардан (грипп, безгек, 
дизентерия жана башкалар) кийин, витамин жетишсиздигинде (өзгөчө А, С, В1, 
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В6), ичеги-карын, боор, калкан бездин, нерв системасынын өнөкөт ооруларында 
байкалат. Өтө чарчоодо, уйку качууда, окуучуларда экзамен учурунда чач күчөп 
түшөт. Аялдарда чачты катуу тартып байлаганда, чачты асемдеп тараганда чач 
көбүрөөк түшөт. Эркектерде эрте Ч. т. көп байкалат, адегенде маңдай жана төбө 
чачы, кийинчерээк чачынын баары түшөт. Мындай Ч. т. көбүнчө бир туугандарда 
байкалат жана баш терисинин тукум куума өзгөчөлүгүнө (калыңдыгы, кан менен 
камсыз болушу) байланыштуу болот. Айрым учурда чач тегерек болуп такырайып 
түшөт. Ага нерв, эндокрин системасынын бузулушу, организмдин жалпы 
уулануусу (тиштин чириши, тонзиллит, гайморит жана башкалар өнөкөт 
инфекциядан) себеп болот. Анда капысынан 15—20 тыйындын көлөмүндөй 
тегерек так байкалат. Такыр жер улам чоңоёт. Айрым учурда чачтын баары 
түшүп, баш бүт такыраят. Оорунун мындай формасы өнөкөт түрүндө өтөт жана 
оңой менен айыкпайт. Айрым учурда дарыны узакка пайдалануудан, чачты туура 
эмес күтүүдөн да чач түшөт. 
Оорунун алгачкы белгилери билинери менен врачка кайрылуу керек. Дарылоо Ч. 
т-нүн себебине жараша жүргүзүлөт. Адатта Ч. т-гө себеп болгон негизги ооруну 
таап дарылаганда чач калыбына келип өсө баштайт. Жеткиликтүү, витаминдүү 
(өзгөчө А, С, В) тамактануу, ден соолукту чыңдоо, убагы менен сейилдөө, таза 
абада эмгектенүү, чачтын калыбына келүүсүнө, туура өсүүсүнө түрткү берет.  
ЧЕК АРАНЫ САНИТАРИЯЛЫК КОРГОО — өлкөгө карантиндик жугуштуу 
ооруларды киргизбөө максатында жүргүзүлгөн администрациялык, 
санитариялык жана эпидемияга каршы чаралар. Карантин оорулары өтө тез 
тарап, көбүнчө өлүмгө учуратат, аларга чума, холера жана башкалар кирет. 
Карантин ооруларына кирүүчү жугуштуу оорулардын тизмеси эл аралык 
макулдашуулар менен аныкталып, белгилүү шартта өзгөрүлүп турат. Чет өлкөдөн 
келген кишилер (ооруну жугузуп алып, бирок клиникалык белгилери али жок — 
билинбеген мезгил) карантин ооруларын алып келиши мүмкүн. 
Санитариялык жана эпидемияга каршы чараларга чет өлкөдөн келген кишилерди 
медициналык текшерүү, жүктөрдү жана транспортту санитариялык кароо, 
ноокасты ооруканага жаткыруу, оорулуу деп күнөм санаган кишилерди жана 
оорулуу менен бирге болгондорду да бөлүү; транспорт жана күнөм саналган 
жүктөрдү дезинфекциялоо, карантин оорулары жолугуучу өлкөгө бараткандарды 
алдын ала эмдөө жана башкалар кирет. Бул чараларды атайын санитария жана 
эпидемияга каршы мекемелер (санитария-карантиндик пункт) уюштурат. Алар 
аэропорттордо, деңиз жана суу портторунда, чек ара пункттарында жүргүзүлөт. 
ЧЕТКИ НЕРВ СИСТЕМАСЫ — борбордук нерв системасынын (мээ менен 
жүлүндүн) сыртында жайгашкан нерв системасынын бөлүгү. Борбордук нерв 
системасы Ч. н. с-нын жардамы менен организмдеги бардык системалардын, 
органдардын жана ткандардын иштешин жөнгө салып, бири-бирине 
ылайыкташтырып турат. Ч. н. с-нын составына мээ, жүлүн нервдери, алардын 
сезгич түйүндөрү, вегетатив нерв системасынын нервдери жана түйүндөрү кирет. 
Борбордук нерв системасын тери, булчуң, тарамыш, байламталар менен 
байланыштырып туруучу Ч. н. с.— сома (дене) нерв системасы, ал эми ички 
органдар, кан тамырлар, бездер менен байланыштырган нерв талчалар вегетатив 
нерв системасы деп аталат. Органдардагы сырткы жана ички сезүү нерв учтары — 
рецепторлор, бөлүп чыгаруучу жана кыймылдатуучу нерв учтары — эффекторлор 
да Ч. н. сна кирет. 
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Кишинин четки нерв системасынын жайгашуусу: 1—алдынан көрүнүшү; II—артынан көрүнүшү. 
Дененин териси, тери алдындагы клетчаткасы, кээ бир булчуңдар алынып ташталган. 1 — бут 
кетменинин үстүңкү нервдери; 2— шыйрак нервдери; 3— тизенин тери алдындагы нервдери; 4— 
алакан нервдери; 5— ортоңку нерв; 6— билек нервдери; 7— сан нервдери; 8— симпат сөңгөгү; 9— 
куймулчактын нерв чиелениши; 10— белдин нерв чиелениши; 11— тери-булчуң нервдери; 12— боор 
эт нервдери; 13— кабырга арасындагы нерв; 14— ийин нерв чиелениши; 15— адашма нерв; 16— моюн 
нерв чиелениши; 17— бет нервдери; 18— кежиге нервдери; 19— кулак-чыкый нервдери (үч ача 
нервдин бутактары); 20—көз үстүндөгү нерв (үч ача нервдин бутактары); 21— акырек нерви; 22— 
ийиндин тери алдындагы нервдери; 23— кабырга арасындагы нервдердин териге жана ич 
булчуңдарына кеткен бутактары; 24— билектин тери алдындагы нервдери; 25— сандын тери 
алдындагы нервдери; 26— балтыр нерви; 27— соор булчуң нервдери; 28— кол чеңгелинин сырткы 
нервдери; 29— жүлүндүн бел бутактары; 30— жүлүндүн көкүрөк нервдери; 31— жүлүндүн моюн 
нервдери; 32—далы нервдери; 33— кол нерви; 34— чычаң нерви; 35— таман нервдери.
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Мээ, жүлүндө жана нерв түйүндөрүндө жайгашкан нерв клеткаларынын 
талчаларынан турган нервдер организмде болгон өз ара байланышты ишке 
ашырып турат. Четки нервдер же нерв сөңгөктөрү көп сандаган нерв 
талчаларынан туруп, борборго умтулуучу жана борбордон четтөөчү талчаларга 
бөлүнөт. Борборго умтулуучу нерв талчаларында нерв импульсу рецепторлордон 
борбордук нерв системасына багытталат. Ал эми борбордон четтөөчү нерв 
талчаларында нерв импульсу борбордук нерв системасынан четке багытталып, 
кыймылдаткыч талчалар — булчуңга, вегетатив нерв талчалары бездерге, ички 
органдарга, кан тамырларга келет. 
Борбордук нерв системасынын кайсы бөлүгүнөн чыгышына жараша Ч. н. с-нын 
нервдери жүлүн нервдери жана баш мээ нервдери болуп бөлүнөт. Жүлүн 
нервдери жүлүндөн чыккан алдыңкы кыймылдаткыч жана арткы сезгич 
дүмүрчөктүн кошулушунан пайда болуп, омуртка аралык каптал тешиктеринен 
чыгат. Эки тамырдын кошулган жеринде арткы сезгич дүмүрчөктүн ичинде 
жүлүн түйүнү жайгашкан. Жүлүндөн бардыгы 31 жуп (8 моюн, 12 көөдөн, 5 бел, 5 
куймулчак жана 1 чычаң) жүлүн нерви чыгып, жүлүндүн 31 сегментине туура 
келет да, дененин белгилүү бир бөлүгүн камсыз кылып турат. Омурткалардын 
арасындагы тешиктен чыккандан кийин ар бир жүлүн нерви бутактарга бөлүнөт. 
Алдыңкы бутагы дененин алды жагына, колго, санга тарайт; арткы бутагы 
дененин арт жагындагы булчуңдарга жана териге кетет; ошондой эле жүлүн 
кабыктарына кетүүчү; симпат сөңгөгүнүн түйүнү менен кошулуп туруучу 
бутактар бар. Баш мээ нервдери (12 жуп) мээнин ичиндеги ядролорунан 
башталып, баш сөөгүнүн негизиндеги тешиктерден сыртка чыгып, башта жана 
моюнда жайгашкан органдарга, териге, ал эми адашма нерв баш менен моюндан 
тышкары көкүрөк жана курсак көңдөйлөрүндөгү органдарга тарайт. Адамдардын 
ири нервдери нерв-кан тамыр боолорунун составына кирип, сыртынан 
тутумдаштыргыч ткандан турган кутуча менен курчалып турат. Нерв-кан тамыр 
боочосу артерия, вена, нерв жана лимфа тамырларын камтып турат. Нервдер тери 
жана булчуң нервдери болуп бөлүнөт. Тери нервдери теринин астында 
жайгашып, анын составындагы сезүүчү нерв талчалары терини жабдыса, ал эми 
вегетатив нерв талчалары тери бездерин, чачтарды көтөрүүчү булчуңдар менен 
кан тамырларды нервдештирет. Булчуң нервдери ар дайым нерв-кан тамыр 
боочолоруна кирип, кыймылдаткыч, сезүүчү жана вегетатив нерв талчаларынан 
туруп, булчуңдарды, муундарды, сөөктөрдү жана кан тамырларды жабдыйт. 
Нервдер кыймылдаткыч, сезгич жана аралаш нервдерге да бөлүнөт. Адамдын 
денесиндеги нервдердин көпчүлүгү аралаш нервдер. Ал нервдин составында 
сезгич, кыймылдаткыч, вегетатив нерв талчалары бар. 
Ч. н. с-нын оорулары түрдүү себептерден (кан айлануунун бузулушу, травма, 
нервдердин кысылып калышы, түрдүү уулануу, зат алмашуунун бузулушу, 
ошондой эле сезгенүү) пайда болот. Ч. н. с-нын жабыркаган жерине жараша куяң, 
плексит, неврит, полиневрит жана башкалар оорулары белгилүү. Куяңда 
жүлүндүн алдыңкы дүмүрчөсү жабыркап, дененин тийиштүү сегментиндеги 
булчуңдар шал боло баштайт, ал булчуңдар бошоңдоп, кээде эрксиз кыймылдап, 
тартылып турат, бирок сезгичтик сакталат. Жүлүндүн арткы дүмүрчөгү көбүрөөк 
жабыркаганда катуу ооруп, ал жердин сезгичтиги азаят. Нерв чатыштары 
жабыркаганда сезгичтик жана вегетативдик бузулуулар бир нерв жабыркаганга 
караганда көбүрөөк болот. Четки нервдер жабыркаганда сезгичтик, кыймыл жана 
вегетативдик бузулуулар байкалат. Баш мээ нервдери, мисалы, көрүү, жыт билүү, 
угуу нервдери жабыркаганда оорубай, булчуңдар начарлабай эле көздүн көрүүсү, 
кулактын угуусу, жыт сезүү начарлайт. Үч ача нерв жабыркаганда беттин бир 
жагы эч нерсе сезбей калат же өтө катуу ооруйт. Бет нерви кыймылдаткыч 
функцияны да аткаргандыктан анын бузулушу беттин бир жагындагы мимика 
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булчуңдарын шал же парезге дуушарлантып, көз жумулбай, бет, ооз кыйшаят. 
Көздү кыймылдатуучу нервдер неврит болгондо чалыр болуу, көзгө кош көрүнүү 
байкалат. Тил, кулкун жана адашма нервдер жабыркаганда кулкун, кокодо 
сезгичтик төмөндөп, тилдин арт жагы даам сезбей, жутуу кыйындап, бат-бат 
чакайт, шилекей чыгаруу да бузулат, ошондой эле органдардын (өпкө, жүрөк, 
ичеги-карын) функциясы да өзгөрүлөт. Ооруну врач түрдүү неврологиялык 
текшерүү жана электромиографиялык изилдөө менен аныктайт. Кээ бир учурда 
жүлүнгө пункция жасалат. Вегетатив нерв системасынын четки бөлүктөрү 
жабыркаганда плексит, неврит өөрчүп, ички органдар ооруп, начарлайт. 
Ч. н. с-нын ооруларын алдын алуу үчүн үшүп калуудан, өндүрүштүк кырсыктан 
сак болуу жана уу химикаттар менен иштегенде коопсуздук техникасын туура 
уюштуруу зарыл. Ч. н. с-нын оорусуна көбүнчө ичкилик ичкендер, тамеки 
тарткандар, кант диабети, богок болгондор, ичеги-карыны ооругандар көбүрөөк 
дуушар болушат. Дарылоо аны пайда кылган себептерге жараша жүргүзүлүп, 
четки нервдин түрдүү бөлүктөрүнүн дарылоосу да ар башка болот. Мында 
оорулууну атайын текшерип аныктагандан кийин дары-дармек жана 
физиотерапиялык процедуралар колдонулат.  
ЧЕЧЕК — өтө коркунучтуу катуу кармаган жугуштуу оору. Аны айлана-чөйрөгө эң 
чыдамдуу вирус козгойт. Инфекция булагы — оорулуу киши, ал оору 
башталгандан таза айыкканча (Ч-тин карты түшкөнгө чейин) жугуштуу. Вирустар 
организмге аба, чаң менен, көбүнчө жогорку дем алуу органдары, кээде тери 
аркылуу кирет. Кан аркылуу бүт организмге тарап, теринин эпителий 
клеткаларына топтолуп көбөйө баштайт. Айрыкча алар теринин ачык жериндеги 
(баш, бет, кол, моюн, бут) клеткаларды жабыркатат. Ч-тин билинбеген мезгили 
орточо 2 жумача созулат. Оору катуу, капысынан башталат. Температурасы 39—
40° жана андан да жогору көтөрүлөт, адам чыйрыгып, окшуйт, кусуп, деми 
кыстыгат, бети, көздөрү кызарып, шишимик тартып, бүткөн бою ооруйт, 4-күндөн 
баштап бир аз температура төмөндөйт, бүт денеге, ооздун ичине мала кызыл 
бүдүр чыгат. Алардын өңү кочкул кызыл тартып, домпоюп турат. 2—3 күн 
өткөндөн кийин анын төбөсүнө ыйлаакча пайда болот. Оорунун 7—8-күндөрүндө 
ал ыйлаакчаларга ириң толуп, оорулуунун жалпы абалы начарлайт, 
температурасы кайра көтөрүлүп, жөөлүйт, улам эсин жоготот; деми кыстыгып, 
ооздон ириңдин сасык жыты чыгат, беттеги ыйлаакчалар жарылып, жарага 
айланат, абдан ооруйт. Ч-тин толуп турганында оорулуунун бети, көздөрү шишип, 
ырайы бузулат. 10—12 күндөн кийин ириңдеген ыйлаакчалар кургай баштайт. 
Андан кийин карттанат, карты түшкөндөн кийин өмүр бою жоголбос так (чаар) 
калат. Бул убакта денедеги шишик жана анын ооруганы азая баштайт, бирок 
чыдатпай кычышат. Ч. жеңил, орточо жана оор түрдө өтүүсү мүмкүн. Жеңил түрү 
ага каршы эмделген кишилерде жолугат. 
Ооруну ооруканада гана дарылайт. Ч. өтө коркунучтуу карантин ооруларына 
киргендиктен аны менен күрөшүү, дарылоо, сактануу, алдын алуу жана башкалар 
чаралары өзүнчө инструкциялардын, эрежелердин негизинде жүргүзүлөт. Ал 
ооруну алдын алууда эффективдүү вакцина колдонулат. Кара Ч-ке каршы 
вакцинаны дүйнөдө биринчи болуп, 18-кылымда англиялык врач Э. Женнер 
тапкан.  
ЧИРКЕЙЛЕР — кош канаттуулар түркүмүндөгү курт-кумурска. Алардын узун, 
ичке тумшугу болот. Көпчүлүк түрү — кан соргучтар. Айрымдары безгектин, 
ошондой эле 50дөн ашык жугуштуу жана мите ооруларынын (туляремия, сары 
калтыратма) козгогучун таратат. Алар жумурткаларын көлмөлөргө таштайт. 
Андан личинка чыгып, ал сууда жашайт. Ч. адамды чакканда шилекейи түшкөн 
жер катуу кычышып, тызылдайт, кызарып дүрдүйүп чыгат. Кычышкан жерге 
ичүүчү соданын (жарым чай кашык соданы 1 стакан сууга эритип) же нашатырь 
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спиртинин эритмесин сүйкөсө болот. Ч-дин чагышынан коргонуу үчүн үйдүн 
терезе, эшигин пластмасса, темир тор же даки менен калкалап, Ч-ден коргоочу 
атайын торлорду кийип, чымын-чиркейлерди качыруучу заттарды пайдалануу 
сунуш кылынат. Дененин ачык жерине атайын «Дета» репелентин жана «Тайга» 
бет майын сүйкөп алса болот. Чарбалык мааниси бар сууларда Ч-дин личинкасын 
кырып жок кылуу үчүн аларды жей турган гамбузия балыгы коё берилет. 
ЧОР — теринин өйкөлүүдөн, кысылуудан катууланган жери. Көбүнчө колдун, 
буттун манжаларында, кээде согончокто, таманда тар бут кийим кийүүдөн, 
ошондой эле бутту таза күтпөгөндөн пайда болот. Таманда, манжада жана 
салаадагы Ч. ооруп, басууга тоскоол болот. Мындай Ч-дун бети жарылып микроб 
кирип сезгенет, флегмона жана башкалар оорулар пайда болушу мүмкүн. 
Ошондуктан Ч-ду пайда кылуу себебин четтетип, жоготууга аракеттенүү керек. 
Аны кетирүү үчүн атайын адистештирилген кабинетке кайрылуу сунуш кылынат. 
Үйдө врачтын көрсөтмөсү менен чорго 10%түү салицил жана сүт кислотасын 
сыйпоо же атайын пластырь жабыштыруу керек. Аны 2—8 жолу кайталап, андан 
кийин самын, сода кошулган (1 л сууга 1 чай кашык) сууга бутту салып (10— 15 
мин.) чорду жумшартып, одеколонго же спиртке жуулган кайчы же болот менен 
этияттап кесип салат. Бутту кургатып, А витаминдүү май (мисалы, «Атласный», 
«Восторг») сыйпоо дурус. Бир үзүм дакиге май сүйкөп ал жерге коюп, үстүнөн 
компресс кагазын жаап таңып коюу керек. Чорду алдын алуу үчүн бут кийимди 
туура тандоо, кара жумуш иштегенде кол кап кийип иштөө сунуш кылынат (к. 
Педикюр).  
ЧОЮЛУУ — катуу күчтүн таасиринен жумшак ткандын (байламта, булчуң, 
фасция, тарамыш, нерв) чоюлуп, бирок ошол органдын бүтүндүгү бузулбай 
жабыркашы. Эки жиликтин ашташкан жеринде, башкача айтканда муунда көп 
кезиккендиктен, ошол муундун кабыгы жана аны менен тыкыс жайгашкан 
тарамыштардын же булчуң эттердин өз мүмкүнчүлүгүнөн көбүрөөк чоюлуп же 
ашыра тартылышынан келип чыгат. Ч. жеке эле муунда эмес, булчуң эттердин 
төмөнкү же жогорку учтарында да байкалат. Ошондой эле катуу Ч-дан тарамыш 
толук же жарым жартылай үзүлүп кетиши, болбосо тарамыш бышык жана чыйрак 
болгондуктан ал үзүлбөй, ошол тарамыш бекиген сөөктүн чети же кыры сынып 
кетиши мүмкүн. Ч-да тарамыш же булчуң эт менен бирге кан тамырлар да кошо 
үзүлүп, муундун ичинде муун кабыкчасына жана томукчаларга да доо кетип, ал 
тургай үзүлүп да кетиши мүмкүн. Натыйжада муунга муун суюктугу менен кан 
толуп, айрыкча тизе мууну, чыканак менен кызыл ашык муундары көлкүлдөп 
шишип кеткени байкалат. Бул учурда оорулуу баса албай калуусу мүмкүн. Ч-да эт 
жанчылып калгандай ооруйт. Чоюлган муундун тегереги ооруп, кээде муун 
шишип да кетет. Ч-да биринчи жардам көрсөтүү үчүн ошол муунду катуу таңып, 
шакшак коюу керек (к. Иммобилизация). 
Ч-ну дарылоо үчүн адегенде ошол жерге оорутпоочу дары куюлат. Эгерде муунга 
кан аралаш муун суюктугу толуп кетсе аны тарттырып алып, оорулуу бутту тынч 
абалда кармап туруу үчүн гипстеп таңуу керек. Кийин физиотерапиялык жол 
менен ооруну басаңдатып жана шишигин таркаткандан кийин гипсти алып, 
муунду акырындык менен иштетүү зарыл. Эгерде тарамыш же булчуңдар үзүлүп 
кетсе операция жасоого туура келет. Туура дарылоодо эч кабылдоосуз өтөт. Ч-ну 
алдын алууда (айрыкча спортсмендерде) булчуң системасынын тонусун бир 
калыпта кармоонун, спорт оюнунун алдында муунду таңып алуунун, атайын 
спорттук бут кийим кийүүнүн мааниси чоң.  
ЧУЛДУР — тыбыштарды туура эмес айтуудан сүйлөөнүн бузулушу (мисалы, «Р»га 
тили келбей чулдурап сүйлөө). Ал түрдүү себептерден болот. Адатта ата-
энелердин, бала бакчадагы тарбиячылардын балдарга кичинесинен туура 
сүйлөөсүнө көңүл бурбагандык, туура эмес сүйлөө, ошондой эле сүйлөө 
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аппаратынын бузулушу (тиштердин туура эмес жайгашуусу, катуу таңдайдын 
ичке же жалпак болушу, жумшак таңдайдын, тилдин шалы жана башкалар) себеп 
болот. Мындан сырткары ага кулактын начар угуусу да түрткү берет. Айрым 
учурда борбордук нерв системасынын жабыркашынан (мисалы, мээге кан 
куюлганда) Ч. болушу мүмкүн. 
Ч-ду дарылоо оорунун себебине жараша жүргүзүлөт. Эгерде оору туура эмес 
тарбиялануудан пайда болсо аны логопед-врач оңдойт. Сүйлөө аппаратынын 
бузулушунан пайда болсо хирургиялык жол же атайын протездер колдонулат. 
Дарылоо ишинин эрте башталышы баланын сүйлөөсүн түзөтүүдө мааниси зор. 
Тили чыккандан баштап баланы туура сүйлөөсүнө кам көрүү талапка ылайык. 
ЧУМА — катуу кармаган өтө жугуштуу дарт. Анда адамдын жалпы абалы оордоп, 
лимфа түйүнү жана башкалар органдар сезгенет. Карантин ооруларына кирет. 
Жаратылышта Ч. менен адамдан башка кээ бир кемирүүчүлөр (суур, сары чычкан, 
кум чычкан, сокур чычкандар, келемиштер, талаа коёндору жана башкалар) жана 
үй жаныбарлары (тоок, мышык) ылаңдайт. Алар табиятта Ч. тараткычтар болуп 
эсептелет. Ч. козгогучун (Ч. таякчасын) оорулуу жаныбарлардан соолорго, 
ошондой эле адамга бүргө таратат. Ч. таякчасы чөйрөдө (мисалы, ириңде, канда, 
какырыкта, сыйрылган териде жана башкалар) ыңгайлуу шарт болсо, айрыкча 
муздакта узак жашайт. Ч. бактериясы бүргөнүн денесинде, ал жашаган ээсинин 
(жаныбардын) ийининде 1 жылдан ашык сакталып, оору козгоо касиетин 
жоготпойт. Кишиге оору козгогуч Ч. менен ылаңдаган жаныбарлардан (терисин 
сыйрыганда, этин бузганда жана башкалар) жугат. Өпкөдөн кармаган Ч. оорунун 
булагы катары абдан коркунучтуу. Себеби Ч-нын козгогучу өпкөдөн жалаң гана 
шилекейдин, какырыктын чачырандылары эмес, оорулуу сүйлөгөн учурда да 
ооздун жели аркылуу эң көп санда чыгып турат. Мындай убактарда Ч. аба 
аркылуу тез тарайт. Ч-нын микробу адамдын териси, оозу, муруну, көзү аркылуу 
кирет. 
Оорунун алгачкы белгилери 3—5 күндөн кийин билинет, өпкө Ч-сында 
инкубациялык мезгил бир нече сааттан 3—6 суткага чейин эле созулат. Ч. 
капысынан катуу кармап, дене температурасы 39—40°ка көтөрүлөт. Башы катуу 
ооруп, айланат, кусат, уйку качат. Оорулуунун бети тамылжып, кызарат, шишимик 
тартат, көздөрү кызарып (коён көз) жалжылдайт, мас болгон кишиче темселеп 
баса албай, жөөлүйт. Тили кургап, туурулуп, кеберсип, оозго батпай чыгып турат, 
оорулуу булдуруктап сүйлөй албайт. Ч-нын бубондук түрүндө (микроб кирген 
жерге жакын бездер чочуйт) колтук, моюн, чурай бездери чоңоюп, кызарып 
ириңдейт, сыздап катуу ооруйт. Өпкө Ч-сында аларга көкүрөктүн оорушу, жөтөл, 
кан түкүрүү кошулат. Кээде кан, ириң аралаш какырат. Өпкө Ч-сы жана сепсиси эң 
оор өтүп, көбүнчө өлүмгө дуушар кылат. Ч-нын тери-бубон түрлөрү, эгерде алар 
өпкө же сепсис формасына өтпөсө, жалпысынан жеңилирээк өтүп, азыркы убакта 
дарылап айыктырууга болот. 
Ооруну атайын ооруканада врач дарылайт. Ч-га каршы күрөшүү жана алдын алуу 
үчүн табияттагы Ч-нын булагы болгон зыяндуу жаныбарларды жана козгогучун 
ташуучу бүргөлөрдү жок кылуу керек. Табигый очоктордо жашаган жергиликтүү 
эл же ал жакка убактылуу келген кишилер (малчылар, геологдор, куруучулар 
жана башкалар) атайын вакцина менен жыл сайын эмделип турат. Оору чыккан 
жерге карантин коюлат (к. Карантин). 
ЧУРКОО — жеңил атлетикалык көнүгүүлөрдүн бир түрү. Байыркы Грецияда 
кеңири белгилүү болгон. Биздин күндөргө чейин жеткен таштагы жазууда 
мындай деген: «Күчтүү болгуң келсе — чурка, сулуу болгуң келсе — чурка, 
акылдуу болгуң келсе — чурка». Ар кандай шартта — үйдө, стадиондо, токойдо 
чуркаса болот. Үйдө Ч. үчүн полго килемче салып, терезени чоң ачып коюу керек. 
Тизени өйдө көтөрүп, терең дем алып, бир орунда 3— 6 мин. Ч. муундарды, 
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байламталарды чыңдайт, көчөдө чуркаганга мүмкүнчүлүк берет. Көнүмүш 
басыкты ылдамдатканда өзүнөн-өзү Ч-го өтөт. Чуркаганда колду чыканактан 
бүгүп, алга, артка кыймыл жасап, тизени өтө жогору көтөрбөй, жерге буттун учун, 
анан таманды коюу керек. Жашына жана жынысына карабастан каалаган 
убакытта жеке же топтошуп чуркаса болот. Ал үчүн жабдык же атайын спорт 
курулмасы керектелбейт. Кан тамырдын согуусу боюнча ар ким өз абалын 
текшере алат. Ч-ну баштоо алдында врачка кеңешүү зарыл. Спорттук костюм 
жана жылуу байпак менен бутка чак же бир номерге чоң тапочка (кеда) кийип Ч. 
сунуш кылынат. Ч-чу жер (токой арасы, ээн жер, парк, сквер, тынч көчө) ыңтайлуу 
болгону жакшы. Шашылбай көбүрөөк басып, чуркоого өтүп жана тескерисинче да 
айкалыштырган дурус. Канча аралычка жана кандай мөөнөткө Ч. керек экендигин 
так айтууга болбойт. Ал ошол адамдын жаш өзгөчөлүгүнө, ден соолугуна жараша 
болот. Демейде жумасына 3—5 жолу чуркоо сунуш кылынат. Мөөнөтү 15— 20 
мин. Ч. иштиктүү, дени сак болууга көмөктөшөт. 
ЧУРКУ — ички органдардын, ткандардын өз ордунан жылып тубаса же кийин 
(операция, травмадан) пайда болгон тешиктер аркылуу теринин астына 
дөмпөйүп чыгышы. Мында органдарды каптаган чел кабык (ич чели, өпкө чели 
жана башкалар) бүтүн бойдон болот. Ч-нун тубаса.жана кийин пайда болгон түрү 
бар. Ал жайгашкан жерине жараша чурай, мээ, көкүрөк, сан, киндик, курсак Ч-су 
болуп бөлүнөт. Ичеги, киндик, калта, жука чурай Ч-лары көп кездешет. 
Ч-нун ички органдар чыга турган жери (дарбазасы), ички органдарды каптап 
кошо чыккан ич чели (чурку кабы) болот. Анын пайда болушуна оор кара жумуш, 
ич катканда дайыма ыйынуу, жөтөл жана башкалар себеп болот. 
 

  
Чурку: 1— курсак чуркусу; 2— киндик 
чуркусу; 3— чурай чуркусу; 4— сан чуркусу; 
5— калта чуркусу. 
 
Айрыкча кош бойлууларда байкалат. Мында курсактын ички басымы жогорулап, 
ич капталдары начарлап жукарат да Ч. пайда болушу мүмкүн. Көңдөйлөрдүн 
капталы кээде кокустукка учурап жабыркаганда жараланган алсыз жери аркылуу 
ички органдардын дөмпөйүп чыгышы ыктымал. Бала жатында кезинде пайда 
болгон кемтиктерден (мисалы, киндик шакегинин бүтпөй калышы жана 
башкалар) тубаса Ч. пайда болот. Ал пайда болгон жер дүмпүйүп чыгып, 
сыйпалаганда Ч. тешиги (дарбаза) байкалат, жөтөлгөн сайын ички органдар 
баскан бармакты түртүп турат. Жатканда Ч. ич көңдөйүнө кирип, дөмпөйбөй 
калат. Кабылдабаган Ч-да оорулуу ошол жерин бир аз ыңгайсыз оор сезет. Өтө чоң 
Ч. оорутат, адамдын жумушка жөндөмүн азайтат. Ч-нун кабылдоосу — анын 
сезгениши жана кысылып калышы. Сезгенүүсү Ч. кабынын травма алышынан 
болуп, Ч. кабы ичиндегилерге жабышып, аны ич көңдөйүнө киргизүүгө мүмкүн 
болбой калат. Анын эң коркунучтуу кабылдоосу — Ч. дарбазасы тар болуп, ал 
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аркылуу чыккан органдардын (көбүнчө ичеги) көлөмү кыйла чоң болушунан 
алардын кысылып калышы; мында кан айлануу токтолуп, функциясы бузулат, 
орган жансызданат. Эгерде кысылган органдар өз убагында бошотулбаса ич чели 
сезгенип, перитонитке өтүшү мүмкүн. Ичегилер кысылганда ичеги өткөөлсүздүгү 
келип чыгат. 
Ч-ну дарылоодо хирургиялык ыкма колдонулат. Ч. менен жапа чеккендер 
хирургдун көзөмөлүндө болууга тийиш. Кабылдабаган Ч-ну операция жасоо 
коркунучсуз жана жакшы натыйжа берет. Убагында операция жасалбай кысылып 
калган учурда шашылыш операция жасалат. Кысылган Ч-ну күч менен киргизүүгө 
аракеттенүү, ысык басуу, ооруну басаңдатуучу дарыларды ичүү жарабайт. 
Кысылган органдарды күч менен түртүп киргизүүгө аракеттенгенде, алар 
жарылып, ичиндегилер ич көңдөйүнө кирип, перитонитке алып келет. Ч-га 
операция жасоого мүмкүн болбогон учурда бандаж кийсе болот. Балдарда 
көбүнчө тубаса болуп, негизинен киндик жана чурай Ч-су кездешет. Киндик Ч-нун 
кысылышы сейрек жолугат, аны дарылоодо жабышкак пластырь жабыштыруу 
керек. Пластырь Ч. чыккан тешикти кичирейтип, анын дүмпүйүп чыгышынан 
сактоого тийиш. Пластырды 7 — 14 күндө бир алмаштырат. 
Ч-нун алдын алууда организмди чыңдоо, ич булчуңдарын чыңдоочу физкультура 
жана спортту эрте баштоо, күч эмгеги менен эс алууну туура айкалыштыруу чоң 
мааниге ээ. Кош бойлуулар режимди туура пайдаланып, төрөттөн кийин бандаж 
кийип, массаж, гимнастика жасаган талапка ылайык. Өтө семирүү же өтө 
арыктоонун кажети жок. Балдарда Ч-ну болтурбоо үчүн аларды туура багуу жана 
тамактандыруу, ич катуудан алдын алуу жана өз убагында аны жоюу керек. Ич 
чыңалтмасын чыңдоочу атайын көнүгүүлөр пайдалуу. Кичинекей балдарды 
күнүнө 3—4 жолу (1—3 мин.) көмкөрөсүнөн жаткыруу сунуш кылынат.  
ЧҮЧКҮРҮҮ — мурун көңдөйүнөн дүүлүктүргүч агенттерди (химиялык заттардын 
буусу, чаң, бөтөн нерселер, чогулган былжыр жана башкалар) чыгаруу менен 
организмдердин коргонуу реакциясы. Ал заттардын коко, трахея, өпкөгө өтүп 
кетүүсүнөн сактайт. Дүүлүктүргүч мурун былжыр челиндеги үч ача нервдин 
сезгич учтарына таасир эткенде ага жооп кайтарып терең дем алат да, жумшак 
таңдай көтөрүлүп, мурундун ички тешигин жаап, көкүрөк көңдөйүндө жогорку 
басым пайда болот. Андан кийин мурундун ички тешиги капысынан ачылып, 
мурундан тезинен дем чыгат да, абанын агымы менен былжыр челди 
дүүлүктүргөн зат кошо чыгат. Ошондой эле ал дем алуу жолдорунун жугуштуу 
ооруларынын (мисалы, грипп жана башкалар) белгиси болуп, оорунун 
козгогучунун таралып кетишине түрткү болот.  
ЧҮЧӨК (энтеробиоз) — кишинин гельминтоз оорусу. Чүчөк мите курту пайда 
кылат. Ал уз. 1 смдей жумуру ак курт, кишинин жоон ичегисинде жашайт. 
Ургаачысы көбүнчө түнкүсүн оорулуу уктап жатканда жоон ичегиден сыртка 
сойлоп чыгып, көтөн чучуктун айланасындагы теринин бырыштарына жумуртка 
(200дөн ашык) таштайт. Ал жумурткалардан 5—6 сааттан кийин кадимки Ч. 
курттар пайда болот. Ч. менен көбүнчө балдар жана тазалыкты сактабаган чоң 
кишилер жабыркашат. Оорунун эң биринчи белгиси — арткы тешиктин 
кычышуусу. Курт жоон ичегиден сыртка сойлоп чыгып келе жатканда көтөн 
чучуктун айланасы абдан кычышкандыктан уктап жаткан бала ошол жерин 
тырмай берет. Кычышкан жерди тырмаганда колго, тырмак астында жабышкан 
жумурткалар төшөнчү-орунга, ич кийимге, оюнчуктарга, тамак-ашка, идиш-
аяктарга жана башкалар буюмдарга жугуп, аларды булгайт. Булганган кол, 
буюмдар аркылуу мите личинкалары тегеректеги соо кишилердин оозу-мурдуна 
кирип, Ч. жугат. Мындай убакта Ч. улам-улам кайра жугушу мүмкүн. Оору узакка 
созулуп, өнөкөт түргө айланып, баланын көтөнү дайыма кычышып, улам 
тырмоого туура келет. Тырмаган жерге инфекция кирип ириңдейт, кызарат, 
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шишийт, жарага айланып, абдан ачышып, сыздап ооруп турат. Ч. болгон баланы 
өз убагында дарылабаса анын уйкусу качып, тынчсызданат, ыйлаак болот, 
түнкүсүн төшөккө сийип коёт. Тамакка табити тартпай, башы ооруйт, көңүлү 
айныйт, кыжырланып, эч нерсени сүйбөйт, уктап жатканда тишин кычыратат. Ч. 
курт ичегинин ички былжыр кабыгына сайылып жашагандыктан ичке кан 
тамырлар канап, майда жарага айланат. Жоон ичегинин ичин каптаган мындай 
жаралар анын жалпы сезгенүүсүнө алып келет, оорулуунун сезгичтиги жогорулап, 
аллергия пайда болот. Ошондуктан Ч. болгон чоң кишилердин уялып, врачка 
кайрылбай жашырганы туура эмес, себеби оору өнөкөт түргө айланып көпкө жапа 
чектиргенден тышкары, алар үй-бүлөсүнө, балдарына, жакындарына бул 
гельминтоздун булагы болуп калышат. Узакка созулган өнөкөт Ч-тө киши бара-
бара арыктап, унутчаак болуп, тез чарчайт, акыры анемия, невроз жана башкалар 
нерв-психикалык ооруларга дуушар болот. Эгерде оорулуу врачка эрте кайрылса 
Ч. тез айыгат. Ч-түн узакка созулуусу кишинин улам-улам өзүнө өзү митени кайра 
жугузуп алуудан болот. 
Ч-түн алдын алуу, ага каршы күрөшүү үчүн гельминттин жугуусуна жол бербөө, 
оору айрыкча балдардын арасында көп тарагандыктан, аларды кичинекейинен 
тазалыкты сактоого үйрөтүү керек. Баланы уктаардын алдында жана уктап 
тургандан кийин колдорун, көтөнүн жылуу суу менен самындап жуу, таза ич 
кийим кийгизип, өзүнчө бөлөк төшөккө жаткызуу керек. Баланын тырмагын 
дайыма алып, анын асты таза болуусуна көз салуу зарыл. 
Ар бир үй-бүлөнүн мүчөлөрүнүн өзүнчө сүлгүсү, идиш-аягы, шейшептери, ич 
кийимдери жана башкалар буюмдары аралашпай бөлөк-бөлөк болууга тийиш. 
Аларды дайыма кайнатып, ич кийимди үтүктөп, оюнчуктарды күндө таза жууп 
туруу сунуш кылынат. Үйдүн ичин, терезелерди, катуу буюмдарды нымдуу 
чүпүрөк менен сүртүп турган талапка ылайык. Ч-түн алгачкы белгиси — кычыша 
баштаганда тезинен врачка кайрылуу керек. Бул ооруну врачка кеңешпей туруп, 
көрүнгөн дары-дармекти бет алды колдонуп айыктырууга мүмкүн эмес. 
ЧЫЙКАН — чач капчалары менен май бездеринин жана анын тегерегиндеги 
клетчаткалардын ириңдүү сезгенүүсү. 

  
Кежигедеги чыйкан. 
 
Ириңдетүүчү микробдордун сыйрылган, чийилген, тытылган, башкача айтканда 
микротравмага учураган тери аркылуу кириши; авитаминоз, зат алмашуунун 
бузулушу жана башкалар оорунун өнүгүшүнө түрткү болот. Демейде Ч. жалгыздан 
кийим өйкөгөн жерлерде, желке, бел, жамбаш, кээде бут-колго, бетке чыгат. 
Адегенде териде кызарган катуу бүдүр пайда болот; ал чоңоюп, ооруганы күчөйт. 
Оорулуунун башы ооруп, температурасы көтөрүлөт. Кызарганы өчүп, боз көгүш 
тартат; 3—4-күнү анын ортосу сары башыл болуп ириңдеп, кийин ал жарылып 
ириң чыгат. Ч-дын жарылган жеринде өзөгү (өлгөн ткандар) калат, ал 2—3-
суткада кан ириң менен аралашып ажырап түшөт. Ч. кабылдап тилме, сепсис, 

 
www.bizdin.kg

784



флегмона, тромбофлебитке өтүшү мүмкүн. Айрыкча бет, мурун, эринге чыккан Ч. 
коркунучтуу, анткени ириң мээге өтүп, ириңдүү менингитке алып келет. 
Дарылоодо хирургиялык жолдор колдонулат, ошондуктан дарттын алгачкы 
белгилеринде эле врачка кайрылуу керек. 
Ч-дын алдын алуу үчүн өздүк гигиенаны сактоо, теринин кесилген, сыйрылган 
жерин йод, бриллиант жашылы менен дезинфекциялоо зарыл. Ч-ды өз алдынча 
сыгууга, ысык басууга болбойт. Анткени ал ооруну кабылдатат. Врачтын 
көрсөтмөсү менен марганцовкадан ванна жасаса болот. Углеводу көп тамактарды 
(таттуу, ундан жасалган) азыраак пайдаланып, витаминдүү тамак-аш жеп, 
организмди чыңдоо зарыл. 
ЧЫЙРЫГУУ — теридеги кан тамырлардын куушурулуп, спазмга 
учурагандыгынан үшүү сезиминин пайда болушу. Анда тери түктөйүп, жаак, кол, 
бут, кулак териси муздап, көгүш кызыл тактар пайда болот. Ч-да жылуулуктун 
сыртка берилиши азаят жана булчуңдардын кыймылынан жылуулуктун пайда 
болушу күчөп, ал болсо дене температурасынын жогорулашына алып келгенден 
кийин Ч. тарайт. Абдан эти ысыганда, эгерде дененин температурасы тез-тез 
өзгөрүлүп турса, Ч. кайталанат. 
Дени соо киши сууктун таасиринен чыйрыгат; ал организмдин суукка каршы 
болгон кадимки коргонуу реакциясы болуп, үшүп калуудан сактайт. Ч. көбүнчө 
жакшы тамактанбаганда, нерв жана эндокриндик бузулууларда, витамин 
жетишсиздигинде байкалат. Алдын алуу үчүн суук мезгилде жылуу кийинүү, 
жылуу мезгилде организмди чыңдоо, сууга түшүү, аба жана күн ваннасын алуу, 
физкультура менен машыгуу, витаминдүү тамак-аш сунуш кылынат.  
ЧЫМЫН — кош канаттуулар түркүмүндөгү курт-кумурскалардын жалпы аты. 
Табиятта кеңири таралган. Алардын көпчүлүгү үйдө, үйдүн тегерегинде жашайт. 
Айрымдары өсүмдүк, жаныбар жана киши экскременти, тамак-аш калдыктары 
менен азыктанат. Киши жана жаныбарлардын каны менен азыктанган кан 
соргучтары да бар. Алар кишиге, жаныбарларга түрдүү жугуштуу ооруларды 
(бруцеллёз, күйдүргү, туляремия жана башкалар) таратат. Айрым Ч. көз 
ооруларынын (трахома, эпидемиялык конъюнктивит жана башкалар) козгогучун 
жугузат. Ч-дын айрым түрү (мисалы, сайгак) жумурткасын тери алдына тууйт. 
 

 
Үй чымыны 
 
Андан чыккан личинкалар алынбай калса дененин жумшак тканын сөөккө чейин 
оюп жеп жиберет. Мында дененин жабыркаган бөлүгү сезгенип, канап гангренага 
айланат (к. Миаздар). Үй Ч., тарпчыл Ч. жана башкалар тамак-аш (сүт, эт, нан жана 
башкалар), анын калдыктары, кишинин, жаныбарлардын заңы жана башкалар 
менен азыктанып, ага конуп, тамак-ашты түрдүү оорулардын (туберкулёз, 
дизентерия, ич келте, холера жана башкалар) козгогучтары менен булгайт. 
Ч-дын жугуштуу ооруларды таратуусун алдын алуу максатында негизинен эл 
отурукташкан жайларды жакшыртуу, тазалыкты сактоо боюнча иштер 
жүргүзүлөт. Ал үчүн тиричилик таштандыларын, тамак-аш калдыктарын жабык 
идишке чогултуп, убагы менен алынып кетүүсүнө көңүл буруу зарыл. Оорулуунун 
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какырык-түкүрүгүн ачык койбой, үйдө, өнөр жай ишканаларында эшик, терезени 
тор менен калкалоо, тамак-ашты ачык калтырбай жабык идиште сактоо талапка 
ылайык. Ч-дын личинкаларын жоготуу үчүн 0,2% трихлофостун суудагы 
эмульсияг сы, 0,5—0,1%түү карбофос, 10%түү преолин колдонулат. Ч-ды кырып 
жок кылууда атайын дарыга сиңирилген жабышкак кагаз же аэрозолдор 
(дихлофос) жана башкалар пайдаланса болот. Канализациясы жок дааратканага 
хлордуу акиташ, гексахлоран жана башкалар себилет. 
 

Ш 
ШАКШАК, ШАКШАКТОО, к. Иммобилизация. 
ШАКЫЙ — баштын бир жагынын катуу оорушу менен мүнөздөлгөн оору. Анда 
жүрөгү айланып, кусат, чыйрыгат, көрүү, сүйлөө, угуу, сезүү начарлайт, баш 
айланат. Ш. адатта жыныстык жетилүү мезгилинен башталат. Эркектерге 
караганда аялдар көп ооруйт. Ш. кармарда адамдын абалы начарлап, туталанып, 
уйку басат. Ш. кан тамырды нервдик жөнгө салуу бузулгандан болот; көп учурда 
тукум куума кан тамыр оорусу менен жапа чеккендерде жолугат. III. адатта адам 
толкунданганда же өтө чарчаганда кармайт. Анын тез-тез кармашы, адамдын 
жашоо-тиричилиги, эмгектенүү жана эс алуу эрежесин туура сактабоо, жакпаган 
айрым тамак-ашты пайдалануу, тамеки тартуу, ызы-чуу, аялдардын көбүнчө этек 
кири келиши менен байланыштуу. Оорулуу невропатологдун көзөмөлүндө 
болуусу зарыл. 
Ш-ды дарылоо баарыдан мурда адамдын жашоо-тиричилик режимин жөнгө 
салуудан башталат. Ш. кармаганда бутту ысык сууга салып, башка ысык же 
тескерисинче, муздак компресс коюп, ысык чай ичип, желкеге горчичник баскан 
жакшы, ооруну басаңдатуучу (анальгин, амидопирин) жана кан тамырларды 
кеңейтүүчү дарыларды ичүү керек (к. Баш оору).  
ШАЛ — булчуңдарды нервдештирүү (иннервация) бузулганда эркин 
кыймылдардын жоголушунан болгон оору. Кол-буттун такыр кыймылдабай 
калышы толук Ш. (паралич), ал эми бир аз кыймылдашы толук эмес Ш. (парез) 
деп аталат. Ошондой эле органикалык жана функциялык болуп бөлүнөт. Мында _ 
нерв системасында органикалык жана функциялык бузулуулар байкалат. Борб. 
нерв системасында кыймылдаткыч нейрондор жана алардын жүлүндөгү 
талчалары сезгенүүдөн, травмадан жабыркаганда сезгичтик бузулуп, булчуңдар 
кыймылсыз болсо да, алардын тонусу жогору болушу мүмкүн. Четки нервдердин 
оорусунун натыйжасында болуучу шалда булчуң былбырап, рефлекстер жоголот, 
булчуңдар атрофияга учурайт, сезгичтик да бузулат. Эгерде мындай шал бала 
кезде пайда болсо (мисалы, полиомиелитте), жабыркаган кол же бут ичкерип, 
кыскарат. Мээ нервдеринин сезгенүүдөн, травмадан, кан куюлуудан болгон 
ооруларында беттин булчуңдары шал болушу мүмкүн. Мисалы, бет нервинин 
полиневритинде мимикалык булчуңдар кыймылдабай калат; тил алдындагы 
нервдин жабыркашы тилди кыймылдатпай, оорулуу сүйлөгөндө, тамак жегенде 
тоскоол болот. 
Шалды дарылоо врачтын гана көзөмөлүндө жүргүзүлүп, ал кан айлануу 
органдарынын, борбордук жана четки нерв системасынын ооруларын 
дарылоодон башталат. Шал болгон кол-буттун функциясы бузулганда адегенде 
аларды туура оңдоп коюу керек. Колду чыканак муундарынан бүгүп, кырк муунду 
жазып жана манжаларды бир аз бүгүп коюу, бут Ш. болсо — тизеден бир аз бүгүп, 
бут жана бут кетмени сыртка карай бурулбай жаткырылат. Бут-колдун туура 
жатышын сактоо үчүн кебезден жасалган, тышынан чүпүрөк оролгон тоголок 
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жаздык коюлат. Жабыркаган бут-колду кыймылсыз калтырбай биринчи күндөн 
тартып, колдон келишинче оорулуу өзү гимнастика жасоого аракеттенүү зарыл. 
Ооруган кол же бутту ирети менен бүгүп же жазып, андан тышкары, соо жана 
жабыркаган кол-бутту улам-улам кыймылдатууга аракеттенүү керек. Эгерде 
кыймыл пайда боло баштаса, аны көбөйтүүгө аракет кылып, күндөн күнгө 
көбүрөөк кыймыл жасоо талап кылынат. Булчуңдардын күчү жогорулаган сайын 
резина тасма, эспандер, резина топ менен көнүгүүлөрдү аткаруу сунуш кылынат. 
Колунан келбей турган көнүгүүлөрдү жасоого тезинен өтүү зыян келтириши 
мүмкүн. Көнүгүүлөрдүн программасын айыктыруучу физкультуранын методисти 
түзөт. Начар бут-колдун кыймылын жакшыртуу үчүн ортопедиялык аппараттар 
пайдаланылат. Айыктыруучу физкультура, массаж, дарыларды берүү, 
физиотерапия менен бирге жүргүзүлөт. 
Шалдын алдын алуу үчүн ага алып келүүчү ооруларды алдын алуу зарыл. Өзгөчө 
полиомиелитке каршы эмдөөнү өз убагында жүргүзүүнүн мааниси чоң (к. Эмдөө). 
Коргошун, мышьяк, сымап менен иштеген өндүрүштө коопсуздук техникасынын 
эрежелерин колдонуу жана дайыма медициналык кароодон өтүү зарыл. 
ШАРП — капыстан кармаган жугуштуу оору. Мында оорулуу ысытма, ооздун, 
тилдин, мурундун былжыр кабыкчаларында, ошондой эле колдун салааларында, 
тырмактын тегерегинде жарачалар (афт) пайда болот. Ш-ты вирус козгойт. Ал 
малдын жүнүндө, жемчөптө бир айга чейин сакталат. Күндүн нурунан, 60° жана 
андан жогору ысытканда, дезинфекциялоочу заттардын таасиринен тез өлөт. 
Ооруну кемирүүчүлөр (чычкандар, келес, сары чычкандар), ошондой эле 
сайгактар таратат; көбүнчө ача туяктуулар (уй, кой, эчки, чочколор жана 
башкалар) ылаңдайт. Мал ылаңды жайыттан, мал сарайдан жугузуп алышат. 
Оорунун козгогучу булганган кашек, жем-чөп, кык жана суу аркылуу тарайт. 
 

  
Шарпта жабыркаган эринднн былжыр 
челиндеги майда ыйлаакчалар. 
 
Ылаңдуу мал жем-чөп жей албай, оозунан шилекейи куюлат. Ооздун былжыр 
челинде көп майда ыйлаакчалар пайда болот. Ыйлаакчалар бат эле жарылып, 
жарага айланат. Вирус ылаңдуу малдын заңы, заарасы, шилекейи жана сүтү менен 
сыртка бөлүнүп чыгат. Кишиге ылаңдуу малды бакканда, чийки сүттү ичкенде 
жана андан даярдалган сүт азыктарын жегенде жугат. Сүттү кайнатканда же 
пастерлегенде вирус тез зыянсыздандырылат. Ачыган сүт, кефир, ацидофиль, 
быштак, каймак-май жана ылаңдуу малдын чийки сүтүнөн даярдалган азыктарда 
вирус көпкө сакталбайт. Вирус кишиге ооздун былжыр чели, айрым учурда дем 
алуу органдары жана жабыркаган тери аркылуу кирет. Вирус адамдын денесине 
киргенден кийин 2—12 күнгө чейин оору билинбейт. Оору капыстан башталат, 
башы, булчуңдары ооруп, калтырак басат, денеси ысыйт (38—39°ка чейин). 
Мындан көп өтпөй эрин, тил, ооз, жаактын былжыр кабыкчаларында, кол-буттун 
манжаларынын арасында суюктук толгон ыйлаакчалар пайда болот. Ооздон 
шилекей куюлуп, сүйлөгөндө, чайнаганда, жутканда ачышып ооруйт. 
Ыйлаакчалар жарылып жара (афт) пайда болот. Алар 10—14 күндө толук айыгат. 
Оору 15—20 күнгө созулуп, толук сакаюу менен аяктайт. 
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Дарылоону врач жүргүзөт. Оорулуу күнүнө 5—6 жолу аз-аздан белокко, А, С 
витаминдерине бай тамакты (эт, балык, быштак, каймак, май, сабиз, карагат) ичүү 
сунуш кылынат. Өткүр, куурулган, туздалган азыктарды, консерваларды, 
ичимдиктерди колдонууга болбойт. Тамак ичкенден кийин, оорулуу оозун 
марганцовканын мала кызгылт эритмеси, 3%түү суутектин өтө кычкылы менен 
чайкаса жакшы болот. Ш. чыккан чарбаларда карантин уюшулат. Ылаңдуу малды 
өз убагында аныктап, өзүнчө бөлмөлөргө бөлүп, дезинфекция жүргүзүлөт. Элдин 
арасында санитариялык-агартуу иштери уюштурулат.  
ШАРТСЫЗ РЕФЛЕКС, к. Рефлекстер. 
ШАРТТУУ РЕФЛЕКС, к. Рефлекстер.  
ШИЗОФРЕНИЯ — адатта өнөкөткө өтүүчү психикалык оору. Оорунун пайда болуу 
себеби белгисиз, кээде тукум куугучтугу байкалат. Ш-нын формасына жараша 
психикалык түрдүү (жөөлүмө, галлюцинация, делбеленме, жалдырама жана 
башкалар) дартка чалдыгуу байкалат. Анын алгачкы белгилерин дароо ажыратуу 
кыйын, анткени ал башка психикалык ооруларга окшош. Бирок барган сайын 
психика туруктуу өзгөрүүгө дуушар болот, башкача айтканда адамдын кулк-
мүнөзү өзгөрөт. Бул Ш-нын мүнөздүү белгиси. Анын үстүнө оорунун белгилери 
анын формасына, жаңы башталышы же өтүшүп кетишине, оорунун дайыма же 
мезгил-мезгили менен кармашына жараша болот. Оору алгач кармай баштаганда 
адам түнт болуп, сүйлөөгө көңүлү чаппай камыгат, окууга, иштөөгө, 
жакындарынын, досторунун жашоосуна, саламаттыгына, иштерине кайдыгер 
мамиле кылат. Оорулуу мурда өзү кызыкпаган нерсеге же билимге (математика, 
дин, философия, коллекция жыйноого) берилип кетүүсү менен 
айланасындагыларды таң калтырат. Мурда кызыккан нерселерге эми алар 
кайдыгер карашат же тескерисинче, болор-болбос нерсеге алектенишет. 
Айрымдары өзүнүн тышкы кебетесине көңүл бурбай, жүдөө жүрөт, кээси элирип, 
шашма болушат, тунжурап ойго батышат, бирок оюн эч ким менен бөлүшпөй, 
өзүнчө күйпөлөктөп бир иш бүтүрүп жаткансып жүрүшөт. Көп учурда алар 
берилген суроого узак, чаржайыт жооп берип, ыгы жок акылдуусунуп сүйлөйт. 
Мындай өзгөрүү айрым оорулууларда тез, айрымдарында акырындап пайда 
болот. Оорунун көрүнүшү ар түрдүүчө болгондуктан III. диагнозун врач-психиатр 
гана коё алат. Оорулууну туура жана ийгиликтүү дарылоо, ага эмгектенүүнүн 
жана эс алуунун туура режимин түзүп берүү үчүн диагнозду өз учурунда коюу 
зарыл. Оорунун себеби белгисиз болгондугуна карабастан, аны дарылоого болот. 
Азыркы учурдагы психиатрия Ш-нын бардык формаларында таасир берүүчү 
дарылоо методдоруна (дары каражаттары, психотерапия, эмгек менен дарылоо) 
ээ. Бул оорулуулардын оорусу кармабаган учурда эмгекке жөндөмдүүлүгү 
сакталат, үйдө жашап психиатрдын байкоосунда болушат. Оорулуунун абалын, 
аны амбулаториялык дарылоо же ооруканага жаткыруу зарылдыгын, ооруканада 
болуу мөөнөтүн врач гана аныктай алат. Өз алдынча дарылануу көп учурда 
ооруну күчөтөт. Дарылануудан баш тартканда оору күчөп, оорулуунун өзү жана 
анын жакындары үчүн коркунуч келтириши мүмкүн. 
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Шилекей бездери: 1— кулак жанындагы бездин шилекей 
агуучу түтүгү; 2— үстүңкү эрин; 3—тил; 4- тил алдындагы 
без; 5- жаак алдындагы без; 6- кулак түптөгү без. 
 

 

Оорулуу адис врачтын көзөмөлүндө болууга тийиш жана анын бүт көрсөтмөлөрүн 
сактоосу зарыл.  
ШИЛЕКЕЙ БЕЗДЕРИ — шилекей бөлүп чыгаруучу орган. Тамак сиңирүү 
органдарынын башталышы болгон ооз көңдөйүн негизинен үч чоң Ш. б. курчап 
турат. Аларга кулак алдындагы, жаак алдындагы жана тил алдындагы бездер 
кирет. Булардан башка ооздун ички былжыр челинен орун алган көп сандаган 
майда бездер да бар. Алар жайгашкан орундарына жараша эрин, уурт, тил жана 
таңдай бездери деп аталат. Булардын ичинен эң эле чоңу кулак алдындагы без. 
Ал түзүлүшү боюнча жөнөкөй исиркек жана түтүкчөдөн турат. Анын шилекей 
агуучу түтүгү ооздун ичине үстүңкү жаактагы экинчи акыл азуунун тушуна 
ачылат. Ал эми тил алдындагы жана жаак алдындагы бездердин шилекей агуучу 
түтүкчөлөрү болсо тил алдындагы ооздукчанын эки жагына ачылат. Орто эсеп 
менен адамдын шилекей бездери бир суткада 1,5 лге чейин шилекей бөлүп 
чыгарат. Ал түссүз, жытсыз жана даамсыз, азыраак жегичтүү келген суюктук. 
Анын жардамы менен ичкен тамак ооздо химиялык жактан ажырайт. Бөлүнгөн 
шилекейдин өлчөмү жана химиялык составы ичкен тамактын жытына, өңүнө 
жана түрүнө жараша болот. Мисалы, коюу тамакка — суюк, ал эми суюгуна коюу 
шилекей бөлүнүп чыгат. Орустун улуу окумуштуусу И. П. Павлов көп 
изилдөөлөрдүн негизинде шилекейдин бөлүнүп чыгышы рефлекстик жол менен 
болорун аныктады. Шилекейде тамак эритүү менен бирге ар түрдүү 
микробдордун ооздо көбөйүшүнөн сактоочу лизоцим жана бактериолизин болот. 
Ал эми шилекейдеги лизоцим заты ооздогу жарааттын тез айыгышына 
көмөктөшөт.  
ШИЛЕКЕЙ БӨЛҮП ЧЫГАРУУ — шилекейдин ооз көңдөйүнө рефлекс жолу менен 
эрксиз чыгуусу; тамак сиңирүүнүн башталышы. Ш. б. ч. чайноо процесси, 
тамактын физикалык жана химиялык өзгөчөлүгү менен байланыштуу. Тамактын 
касиеттери жөнүндөгү информация сезгич нервдер аркылуу сүйрү мээдеги Ш. б. ч. 
борборуна жетип, андан ал шилекей бездерине берилет. Шилекейдин 
илээшкектиги, андагы органикалык жана органикалык эмес заттардын өлчөмү, 
тамактын мүнөзүнө жараша болот. Тамак жөнүндө ойлогондо же тамактын жыты 
келгенде да шилекей чыгат. Орто эсеп менен суткасына 1000—1500 мл бөлүнөт. 
Шилекей тамакты ферменттердин (птиалин, мальтаза жана башкалар) жардамы 
менен ажыратат. Ш. б. ч-нун бузулуусу тамак сиңирүүгө терс таасирин тийгизет. 
Шилекей көңүл айланып, куску келгенде, үч ача нервдин невралгиясында, 
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стөматитте, кээде кош бойлуулукта көп, кант диабетинде, баш келте, ич келтеде 
аз чыгат. 
ШИРЕЛЕР — жемиш, мөмө, жашылчадан алынган маңыз. Балдардын жана 
оорулуулардын тамактануусунда өтө маанилүү. Алардын составында углеводдор, 
минерял туздар, витаминдер, органикалык кислоталар, ферменттер жана 
башкалар бар. Жаңы даярдалган (накта) жана консерваланган түрдө колдонулат. 
Жемиштеги азык заттардын сакталышы үчүн Ш-ди консервалоодо аны мүмкүн 
болушунча азыраак кайнатуу керек. Ш. тундурулуп жана тундурулбай даярдалат. 
Тундурулбаган Ш. пайдалуу, анда мөмөнүн даамы, өңү, жыты жана азык заттары 
сакталат. Витаминдер үйдө жасаганга караганда заводдо даярдалган Ш-де жакшы 
жана көпкө сакталат. Жемиш жана мөмө Ш-индей эле жашылча Ш-и да көп 
колдонулат. Томат Ш-и бышкан томаттан жасалып, өсүмдүктө болгон бардык 
витаминдер, айрыкча каротинге жана С витаминге бай, анда минерал туздар, кант 
жана органикалык кислота да болот. Томат Ш-и даамдуу келип, суусунду 
кандырат. Сабиз Ш-и каротинге бай; ошондой эле организмге керектүү кальций, 
фосфор жана темир туздары бар. Калориясы жана сиңимдүүлүгү жагынан сабиз 
Ш-и башка жашылча Ш-инен артыкчылык кылат. Ал айрыкча балдарга, кош 
бойлуу жана бала эмизген аялдарга пайдалуу. Кызылча Ш-и кантка, минерал 
туздарга жана азоттуу заттарга бай. Аралашма жана концентрацияланган Ш. 
баалуу азык болуу менен даамдуу келет. Аралашма Ш. (мисалы, алма-жүзүм, 
алмасабиз) эки же андан да көп түрдүү Ш-ден турат. 
Балдарга 1 —1,5 айынан тартып алма, карагат, жүзүм, сабиз Ш-ин, 5—3,5 айынан 
тартып кара өрүк, чие, өрүк, бүлдүркөн, томат Ш-ин бере баштаса болот. Адегенде 
аздан берип көндүрүү керек, антпесе баланын ичи өтүшү мүмкүн. Адепки күнү 2—
3 тамчы, эртеси 5—6 тамчы берилет. Жарым жашка чейин балага 50 млге чейин, 
анан 60— 80 млге жеткирүү сунуш кылынат. Эгер баланын ичи көп өтсө лимон Ш-
ин, ичи катса сабиз жана апельсин Ш-ин берүү оң. Ш-ди балага тамактанып 
бүткөндөн кийин берүү керек, антпөсе табитин бузуп, тамак ичпей коюшу 
мүмкүн. Бүлдүркөн жана кожогат Ш-ин берүүдө сак болуу керек, андан айрым 
балдар диатез болот. Жемиш Ш-инен кисель, мусса, желе даярдалат. Ш. 
оорулуулар үчүн мүнөз тамак катары да пайдаланылат. Карын маңызынын 
кычкылы аз болсо кычкыл Ш. (алманын, капустанын, чиенин, томаттын), ал эми 
кычкылы көп болсо таттуу Ш. (өрүктүн, бүлдүркөн, жүзүмдүн жана башкалар) 
сунуш кылынат. 
ШИШИКТЕР (жаңы өсүш, бластома) — ашыкча өсүп чоңоюп кеткен ткандар; 
организмдин демейдеги кызматын жана формасын жоготуп өзгөргөн 
клеткаларынан турат. Алар шишик пайда кылган факторлордун таасири 
токтогондон кийин деле көбөйө берет. Өсүү мүнөзүнө жана организмге тийгизген 
таасирине жараша залалдуу (рак, саркома) жана залалсыз Ш-ге бөлүнөт. Залалдуу 
Ш. айланасындагы ткандардын арасына кирип кошо жабышып өсүп, аларды 
бузат, ал эми залалсыз шишик кошуна ткандарды жылдырып өсүп, аларга зыян 
тийгизбейт, алардын каптап турган кабыкчасы болот. Залалдуу Ш. клеткалары 
кан жана лимфа тамырлары аркылуу бардык орган ткандарга таркап, анда да 
өсүүсүн уланта берет (метастаз). Залалсыз Ш. метастаз бербейт. Залалдуу Ш-дин 
чириген заттары канга сиңип, денени ууландырат. Оорулуунун жалпы абалы 
начарлап, эти ысыйт, алсырап, уйкусу качат, тамакка табити тартпайт, 
акырындык менен арыктай баштайт, ал эми залалсыз Ш. мындай белгилерди 
бербейт. Аны толук алып таштабаса, ал кайрадан өсүп чыгат (рецидив). Залалсыз 
Ш. (мисалы, мээдеги) метастаз бербегени менен ал өскөн сайын мээнин маанилүү 
борборлорун кысып, өмүргө коркунуч туудурат. Рак шишигинин айланасындагы 
таза ткандарга (эттерге) өсүп, кирип кетиши сууда жашаган рак 
жаныбарларынын буту-колдоруна окшоп кеткендигинен келип чыккан. Бул 
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термин менен демейде залалдуу шишикти же тагыраак айтканда залалдуу жаңы 
ткань пайда болгонун айтат. Чындыгында рактын клеткалары жаңыча өсүп таза 
ткандан айырмаланып турат. 
Ш-тин өсүшү бир нече стадияга бөлүнөт: клеткалардын иретсиз көбөйүшү 
(гиперплазия); кандайдыр бир жерде көбөйө башташы; залалсыз Ш-дин залалдуу 
Ш-ге өтүшү. Ш. паренхимадан жана стромадан турат. Паренхима шишиктин өз 
тканы, ал шишиктин негизги массасы. Строма шишиктин айланасындагы 
туташтырма ткандан турат; анда шишикти азыктандыруучу кан тамырлар, 
нервдер жатат. Шишиктин атына өсүп чыккан тканга жараша «ома» же 
«бластома» деген сөз кошулат, мисалы, кемирчектен өсүп чыккан шишик 
хондробластома же хондрома, талчалуу туташтырма ткандардын шишиги — 
фиброма (фиброн — талча), булчуң ткандардыкы — миома, май ткандарыныкы 
липома деп аталат жана башкалар Кээ бир Ш. өздөрүнүн тарыхый аттарын сактап 
калышкан. Мисалы, туташтырма ткандардын шишиги саркома деп аталат, себеби 
кесип көргөндө анын тканы балыктын этиндей болот (грекче «саркос» — эт). Ал 
эми эпителий ткандардан келип чыккан залалдуу Ш. «рак» деп айтылат. Кээде 
шишиктин аты органдын атынан айтылат. Мисалы, боордун клеткаларынан өсүп 
чыккан шишик — гепатома, карын алдындагы бездеги — инсулома, пигмент 
иштеп чыгаруучу клеткалардыкы меланома деп аталат. 
Кан пайда кылуучу ткандардын Ш-и өзгөчө топту түзөт. Азыркы учурда 
лейкоздор да Ш-ке кирет. Лейкоздун кээ бир түрлөрүндө кан пайда кылуучу 
ткандардын өзгөрүп ашыкча өсүп кетиши (сөөктүн чучугунда, кемигинде, көк 
боордо, лимфа бездеринде, боордо, бөйрөктө), ал эми башка түрүндө «ак 
кандуулук», башкача айтканда кандагы ак кан денечелеринин өзгөрүп кескин 
көбөйүп кетиши байкалат. Эгерде залалдуу шишик өз убагында эрте аныкталып, 
такай дарыланбаса ал тездик менен өсөт, башка органдарга тарап, жашоодо 
маанилүү тамак сиңирүү жана дем алуу жолдорунун иштешин бузуп, чириген 
жана жарага айланган шишиктен дайым кан аккандыктан аз кандуулук жана 
канга сиңген уулуу заттардан денедеги зат алмашуу процесси бузулуп, оорукчал 
өтө арыктап, кахексияга дуушар болот. 
Эркектерде кызыл өңгөчтүн, өпкөнүн, көтөн чучуктун, ал эми аялдарда эмчектин 
жана жатындын залалдуу Ш-и көбүрөөк болот. Ш. менен көбүнчө улгайган 
адамдар, адатта 40 жаштан ашкан кишилер оорушат. Кээде балдарда да кездешет. 
Рактын таралышы ар кайсы өлкөлөрдө түрдүүчө. Мисалы, теринин рагы 
түндүктөгүлөргө караганда түштүк райондордо көбүрөөк кездешет. Бул 
байкоолор күнгө ашыкча какталууга, башкача айтканда күндүн ультракызыл-көк 
нурларына байланыштуу экендиги изилдөөлөрдө далилденген. Ооз көңдөйдүн, 
тилдин жана бүйлөнүн рагы Индияда, Пакистанда жана аларга чектеш кээ бир 
өлкөлөрдө көбүрөөк таралган. Ал жерлерде бетель жалбырагын чайноо зыяндуу 
адат катары таркалгандыгына байланыштырышат. 
20-кылымдын биринчи жарымынан баштап экономикасы өнүккөн бардык 
өлкөлөрдө өпкө рагынын көбөйүшүн өнөр жай ишканаларынан, от жагуу 
системаларынан, өзгөчө автомобилдердин кыймылдаткычтарынан, ошондой эле 
вертолёт, самолёттордон чыккан газдар атмосфералык абаны булгаганга 
байланыштырууга болот. Ошондой эле тамекинин түтүнүн дем алуу да кыйла 
орунду ээлейт. Булардын баары түтүндө канцероген (рак пайда кылуучу) 
заттардын бар экендигине байланыштуу болот. Африка жана Түштүк-Чыгыш 
Азия өлкөлөрүндө боордун рагынын көп учуроосу тамактануу режиминин 
бузулушуна, кыязы тамак-ашка канцероген заттардын кошулуп кетишинен болуу 
керек. Карын рагынын пайда болушунда тамактануунун ролу өзгөчө маанилүү. 
Эпидемиологиялык изилдөөлөрдөн рактын пайда болушуна кээ бир химиялык 
заттар жана нурлануулар таасир тийгизери билинди. 
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Онкологияда шишик ткань жана клеткаларды организмден сырткары шартта 
өстүрүү кеңири колдонулат. Бул ыкмалар молекулалык патология, электрондук 
микроскопия жана шишиктердин гистохимиясын тереңирээк изилдөөгө 
мүмкүндүк берет. Ш-дин кээ бир түрлөрүн (тоок саркомасы, коён папилломасы, 
чычкандын сүт бездеринин рагын) вирустар пайда кыларын изилдөөлөр 
көрсөткөн. Көп жылдык илимий жана практикалык байкоолордун негизинде 
рактын пайда болушу кээ бир кесипке байланыштуу болору далилденген. 
Мисалы, рентген нуру ачылгандан көп убакыт өтпөй алар менен дайым иштеген 
адамдардын (врачтарда, техниктерде) колдорунда «рентген дерматити» кездеше 
баштайт. Бул оору ал кезде рентген нурларынын зыяндуу таасири жөнүндө 
билишпегендиктен жана алар менен иштеп жатканда сактануу чараларын 
көрүшпөгөндүктөн пайда болгон. Азыр рентген нурлары менен иштеген адамдар 
коргонуучу атайын кийимдер жана жасалгалар менен камсыз кылынган. Күн нуру 
бир катар дартты дарылоочу касиетке ээ экендиги белгилүү. Бирок, ага иретсиз, 
узак убакыт кактана берүүдөн териде рак шишигине айланып кетүүчү түрдүү 
өнөкөт оорулары пайда болот. Шишиктин пайда болушуна ар кандай химиялык 
факторлордун да мааниси зор. Соо клетканы рак клеткасына айландырган заттар 
канцероген заттары деп аталат. Япон окумуштуулары канцероген заттардын 
таасири менен жаныбарларда рак шишигин биринчи жолу пайда кылган. Алар 
узак убакыт соо чычкан жана коёндун терисине таш көмүр чайырын сүртүүдөн 
рак шишигин пайда кылышкан. Канцероген заттары көбүнчө ар кандай күйүүчү 
заттар: отун, таш көмүр, чым көң, бензин, резина, нефть -продуктулары жана 
башкалар күйгөн учурда пайда болуп, айлана-чөйрөгө (аба, суу, өсүмдүктөргө) 
тарайт. Азыркы мезгилде индустриянын тездик менен өсүшүнөн дем алып 
жаткан атмосфералык аба булганууда. Натыйжада ири шаарларда түрдүү өнөр 
жай ишканаларынын көпчүлүгү шаардын ичинде жайгашкандыктан зыяндуу 
заттардын суу, газ түрүндө бөлүнүп чыгуусу калк жашаган айлана-чөйрө, аба, суу 
жана жер кыртышынын тынымсыз булгануусу, шаар калкынын саламаттыгына 
терс таасирин тийгизүүдө. Алар дем алуу органдарын дүүлүктүрүп, өнөкөт 
оорулардын пайда болушуна себепкер болот. Ошондон улам өпкөнүн жана 
кекиртектин рагы ири өнөр жайлуу шаарларда айыл-кыштак жерлерине 
караганда бир кыйла көп кездешери белгилүү. Биздин өлкөдө ракка каршы 
күрөшүү боюнча көптөгөн мамлекеттик чаралар көрүлүүдө. Жалпы мамлекеттик 
масштабдагы чараларга атмосфералык аба, жер кыртышы жана суунун 
булганышына жол бербөө, тамак-аш продуктуларынын сапатына контролдук 
кылуу (аларга канцероген заттардын аралашып кетүүсүн алдын алуу), ошондой 
эле өнөр жайлардагы (фармацевтикалык, химиялык) адамдардын күндөлүк 
ишинде зыяндуу заттар менен болгон катнашуусунун алдын алуу жана акыркы 
жылдары көп колдонулуп жаткан (айрым өндүрүштө жана медицинада) 
нурлануунун булактарынан сактанууну уюштуруу кирет. Ал эми рактын алдын 
алуунун жеке чараларынын эң негизгилери — тамеки тартууга, спирт 
ичимдиктерин ичүүгө каршы күрөшүү. Рактын алдын алууда калк арасында 
медициналык алдын ала кароонун да мааниси зор. Мындай кароо убагында рак 
шишигине өтүүчү көптөгөн өнөкөт оорулар жана анын пайда болушуна себепчи 
дарттар табылып, диспансердик каттоого алынат жана өз убагында дарыланат. 
Ошондой эле оорулууга билинбей өсүп жүргөн рак шишигинин алгачкы түрлөрү 
да табылып эрте дарылоого мүмкүндүк берет. 
Сырткы Ш-ге (теринин, эриндин, эмчектин жана башкалар) караганда ички 
органдардын Ш-ине диагноз коюу кыйла кыйыныраак. Мындай учурда 
рентгендик, изотоптук, эндоскопиялык, морфологиялык,   иммунологиялык   
жана башкалар изилдөө ыкмалары колдонулат. Шишиктин түрүнө жана кайсы 
органдан өсүп чыкканына жараша аны дарылоого көптөгөн адистер — хирургдар, 
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гинекологдор, урологдор, радиологдор, рентгенологдор, терапевттер, физиктер 
жана башкалар катышат. Оорунун диагнозу аныкталары менен атайын дарылоо 
дайындалат. Айтсак, хирургиялык операция, нур менен дарылоо, химия 
терапиясы, гормондор колдонулат. Шишиктин гистологиялык түрүнө карата бул 
дарылоо ыкмаларынын бир, эки же үч, төрт түрү колдонулушу ыктымал. Мындай 
илимий практикалык дарылоо ыкмаларын колдонуудан жылдан жылга бул 
дарттан айыккандардын саны өсүүдө. Ал эми шишиктин кээ бир түрлөрүнөн 
(теринин, эриндин) оорулуулар таза айыгып кетишет. Көпчүлүк түрлөрүнөн өз 
убагында дарылануудан көп жылдар бою (ондогон) жашагандардын саны да 
көбөйүүдө.  
ШОК — организмдин өтө катуу таасирге реакция катары пайда болгон өмүргө 
коркунучтуу абалы. Нерв жана эндокрин системасынын, кан айлануу, дем алуу 
жана зат алмашуунун бузулушу менен мүнөздөлөт. Ш. травмада, күйүктө, кан тобу 
туура келбеген канды куйганда, жүрөктүн иши начарлаганда, кан көп кеткенде 
жана башкалар пайда болот. Травмадан Ш. болгондо адамдын тынчы кетип, өңү 
кубарат, өзүнүн оор абалын сезбей кээде туруп кетет. Акыл-эси сакталганы менен 
бара-бара маанайы пас болуп, айланага кайдыгер карайт, ооруну сезүү азаят же 
такыр эле сезбей калат, денеси муздайт, муздак тер басып, тез-тез үстүртөн дем 
алат, суусайт, кээде кусат. Күйүктөн болгон Ш. өтө оор өтөт. Ш-ту алдын алуу үчүн 
медициналык тез жардам чакырып, ал келгенче биринчи жардам көрсөтүү 
(мисалы, күйүп жаткан кийимин өчүрүү, басып калган нерседен бошотуу), кан 
агууну токтотуу, жабыркаган кол-бутту таңуу, оозду кан, кусундудан тазалап, 
керек болсо жасалма дем алдыруу керек. Тийиштүү жардам көрсөтүлгөндөн 
кийин тезинен ооруканага жеткирүү зарыл. 
Анафилаксиялык Ш. киши көтөрө албаган заттар, анын ичинде дары каражаттар 
оор аллергиялык реакция чакырган учурда пайда болот (к. Аллергия). Ага көбүнчө 
пенициллин, стрептомицин, жабыркаган жердин оорусун басаңдатуучу 
каражаттар, селеймеге каршы кан сары суусу, вакциналар себеп болот. Мында 
жүрөк айланып кусат, кан басымы өтө төмөндөйт, тез-тез үстүртөн дем алат, 
кээде эстен танат. Көп учурда териге бөрү жатыш чыгат, кээде дары куйган жер 
шишип чыгат. Айрым учурда үн байламтасы шишип, деми кыстыгып, өлүмгө 
дуушар болушу мүмкүн. Мындай Ш-тун белгиси байкалар замат врач чакырып, ал 
келгенче бутун бийигирээк көтөрүп, капталынан жаткыруу керек. Дарыдан 
болуучу Ш-ту алдын алуу үчүн врачтын сунушусуз эч кандай дарыны ичүүгө 
болбойт. Эгерде дары кабыл алууда көтөрө албаганын байкаса, врачка билдирген 
оң. 
Кардиогендик Ш. миокарддын инфарктынын өтө коркунучтуу кабылдоосу. 
Мында жүрөк туш өтө катуу ооруп, алы кетет, кубарат, эриндери көгөрөт, колу-
буту муздап, муздак тер басат, анан эсин жоготот. Мындай Ш-то врач келгенче 
оорулууну өтө тынч кармаш керек. 
Эмоциялык Ш. күчтүү нерв жана психикалык бузулуу менен коштолот. Бул учурда 
оорулуунун кылык-жоругу өзгөрүп, тынчы кетет, кыйкырып, ыйлайт, кээде өзүн 
өзү жабыркатып алышы мүмкүн. Эмоциялык Ш. кээде талма менен аяктайт (к. 
Истерия). Мындай учурда ал жердеги кишилерди азайтып, оорулуу өзүн 
жабыркатып алуучу ар кандай буюмдарды катып, аны тынчтандыруу керек. 
Оорулууну урушуп, коркутуп жана алдоодон пайда жок. Ага сылык, жумшак 
мамиле жасоо зарыл. 
Гемотрансфузиялык Ш. оорулууга сыйышпас канды куйгандан болот. Бул Ш-ту 
болтурбоо үчүн кан куюудан мурда кан топторун аныктоо жана башкалар 
изилдөөлөр жүргүзүлөт.  
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ШПРИЦ-ТЮБИК. Булчуңга же тери алдына стерилдүү дары эритмелерин бир 
жолу куюу үчүн колдонулат. Экспедиция убагында, табигый кырсык болгондо, 
душмандар массалык жабыркатуучу курал колдонгондо адам өзүнө жана бири-
бирине жардам берүүдө пайдаланылат. Көбүнчө аңы менен ооруну басаңдатуучу, 
ошондой эле ууланууда антидоттор, нерв системасын козгоочу дарылар куюлат. 
Ш.-т. пластмассадан жасалган корпустан, ийнеден жана аны бузулуудан жана 
стерилдүүлүгүн сактоочу калпакчадан турат. Аны пайдалануу үчүн оң кол менен 
тулкусун кармап, сол кол менен алкагын сааттын жебеси боюнча аягына чейин 
буруп ачат. Анан ийненин калпакчасын алып, Ш.-т-ти өйдө каратып кармап 
ийненин учунда тамчы пайда болгончо анын корпусун басып ичиндеги аба 
чыгарылат. Ийнеге колду тийгизбей колдун, сандын жумшак этине же жамбашка 
матырып киргизип, дарыны сыгып жиберет. Сайган жерге йод сыйпап койсо 
болот.  

 
Шприц — тюбикти пайдалаиуу ыкмасы: 1 — 
ийнени идиш — корпуска бурап бекитүү; 2— 
ийнени жаап турган калпакты алып салуу; 3— 
териге сайып, дарыны куюу. 
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 Шприц — тюбиктин түзүлүшү: 1—суюк 
дарысы бар пластмасса идиш — корпус; 
2— пластмасса алкагы; 3— ийне — 
пластмасса башы; 4 — ийнени жаап 
турган калпакчасы; 5— ийнеси. 
 

Ы 
ЫЗЫ-ЧУУ — киши организмине жагымсыз таасир этип, анын ишине жана эс алуусуна 
тоскоол болуучу добуштар. Азыркы илимий-техникалык прогресстин учурунда Ы.-ч. 
чөйрөнүн тескери таасиринин бири болуп калды. Шаарлардын, өнөр жайдын, 
транспорттун өнүгүшү, өндүрүшкө жана тиричиликке жаңы техниканын киргизилиши 
(күчтүү мотор, компрессорлор, радио, телекөрсөтүү, тиричилик приборлору жана 
башкалар) Ы.-ч-нун көбөйүшүнө алып келди. Шаарда транспорттун дүрүлдөшү, башка 
жагымсыз факторлор, дирилдөө, чаң, зыяндуу газ менен бирге таасир эткенде анын терс 
таасири күчөйт. Ы.ч-га жана анын ден соолукка тийгизген тескери таасирине каршы 
күрөш эл аралык маселе болуп эсептелет. Шаарда жашагандардын жана айрым 
кесиптегилердин арасында нерв, жүрөк-кан тамыр ооруларынын, жара оорусунун көп 
болушун жана угуунун начарлашын окумуштуулар Ы.-ч-га байланыштырат. 
Ы.-ч. угуу органы менен борбордук нерв системасына тескери таасир берип, мээ 
кыртышынын клеткаларын жабыркатат. Ы.-ч-нун таасиринен адам тез чарчап, 
уйку качат, эске тутуу төмөндөйт, кыймылы жана тең салмактуулугу бузулуп, 
эмгек өндүрүмдүүлүгү начарлайт. Ы.-ч. узак убакыт таасир эткенде борбордук 
нерв системанын бузулушу гипертония оорусуна түрткү берет. Эс алуу, айрыкча 
уйку убагындагы Ы.-ч. өтө зыяндуу. 
Биздин өлкөдө Ы.-ч-ну азайтууга бир катар закондор жана токтомдор кабыл 
алынган. Тиричиликтеги Ы.-ч-ну азайтуу жана болтурбоо эрежелерин сактоого ар 
бир адам милдеттүү. Ы.-ч-га каршы күрөшүү маселелерин чечүүдө санитария - 
эпидемиологиялык кызмат органынын ролу чоң. Ал турак жай, коомдук жана 
өндүрүштүк имараттарынын долбооруна, курулушуна, пайдалануусуна көз салат. 
Өндүрүш Ы.-ч-сун азайтууда аны басаңдатуучу атайын техникалык каражаттар 
колдонулат. Аларга амортизациялоочу, үндү жутуучу материалдан пайдубал 
жасоо, тоскучтарды колдонуу жана башкалар кирет. Ошондой эле жеке сактануу 
каражаттарын колдонуунун да мааниси чоң. Көчө Ы.-чсун азайтууда катуу 
дүрүлдөгөн транспортту элдүү жерден алыстатуу, үн сигналын бербөө, көчө 
салууну туура пландоо, өндүрүш ишканаларын, аэродром, темир жолду шаардын 
сыртына чыгаруу жана башкалар чоң мааниге ээ.  
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ЫКТЫТУУ — боор эттин рефлекстик жыйрылышы. Анда капысынан күч менен 
дем тартканда үн чыгуучу жылчык бүтөлүп калып мүнөздүү дабыш чыгат. Ы. 
дени соо кишиде эч себепсиз деле болушу мүмкүн. Кокусунан, бир аз убакытка 
созулган Ы. алкоголь ичкенде, ашыкча жегенде жана башкалар болот. Терең дем 
алуу, бир нече ууртам суу ичүү аны азайтат же такыр токтотот. Ы. тамак сиңирүү 
органдардын ооруларында, уремияда, кант диабетинде, нерв системасынын (мээ, 
жүлүн) ооруларында, боор этти же анын нервин шишик басып калганда, ошондой 
эле истерияда жана башкалар болот. Көп ыктыткан кишилер врачка кайрылып, 
себебин таап дарылануу талап кылынат.  
ЫМЫРКАЙЛАРДЫН ГЕМОЛИЗ ООРУСУ — эне менен түйүлдүктүн канынын 
резус-фактору же кан топторунун сыйышпастыгынан пайда болуучу оору. Бул 
оору көпчүлүк учурда бир үйбүлөдө төрөлгөн балдарда кездешет. Эгерде резус-
фактору жок (резус-терс) кош бойлуу аялда түйүлдүк атасынын оң резус-
факторун алса эненин канында резус-факторго каршы заттар пайда болуп, алар 
баланын тону аркылуу өтүп, түйүлдүктүн, кийин ымыркайдын канындагы 
эритроцитти бузат (гемолиз). Ошондон улам аз кандуулук пайда болуп, 
билирубин пигменти топтолот. Көбүнчө оору 2—3жана андан кийинки бойго 
бүткөн балада байкалат, себеби резус-факторго каршы заттар (антителолор) 
бойго бүткөн сайын (аборттон кийин да) улам кийинкисинде көбөйөт. Кээде оору 
эне менен баланын кан топтору туура келбегендигинен да болот. Мындан 
сырткары оору резус-терс кандуу эне жаш кезинде ооруп калып, резус-оң кан 
менен дарылаганда да пайда болушу ыктымал. Гемолиз менен ооруган 
ымыркайлар негизинен өз убактысында жана салмагы жакшы болуп төрөлөт. 
Ы. г. о-нун 3 түрү бар: 1) тубаса аз кандуулук, 2) ак шишик (бала өлүү төрөлөт же 
төрөлгөндөн кийин бат эле өлөт), 3) сарык. Көбүнчө оорунун сарык түрү кезигет. 
Ал төрөлгөндөн 1—2 күндөн кийин башталат, билирубин улам көбөйүп, бүт дене 
саргарат. Билирубин уу болгондуктан өтө көбөйсө мээни жабыркатат. Андыктан 
тез чара көрүлбөсө баланын абалы кескин начарлайт, шалдырайт, эмчекти начар 
эмет, кээде тырышат. Ымыркайдын териси тез эле күрөң тартып, анын заарасы 
кочкул күрөң болот. Баланын денесинде кичинекей майда кан куюлган тактар 
пайда болот; ымыркай тез-тез кусат. Мындай ымыркайларга тез медициналык 
жардам көрсөтүү зарыл, себеби оору күчөп, нерв системага катуу зыян келтирет, 
айрыкча мээнин ар түрдүү ооруларына дуушарлантат. Ы. г. о-нун тубаса ак 
шишигинде бала өлүү төрөлөт же төрөлгөндөн кийин бат эле өлөт. Мындай 
балдардын териси бозоруп, айрым учурда саргарып турат. Аз кандуулук жана ак 
шишиктен жүрөктүн иши начарлап бала майып болот. Азыркы кездеги дарылоо 
ыкмалары бул оорудаң ымыркайлардын өлүмүн азайтты. Билирубин көбөйгөн 
оор түрүндө 1—2-суткада канды алмаштыруу жакшы натыйжа берет. Ошондой 
эле 2 жума бөлөк эненин саалган сүтү берилүүгө тийиш, себеби ал кезде эненин 
сүтүндө резус-антителолор болот. 
Оорунун алдын алууда кош бойлуу аялдын канын анализдеп, резус-фактору терс 
аялдар каттоого алынып, резус-антителолорго анализ жасалат. Канда 
антителолор пайда болсо (же саны өссө) дарылоо жүргүзүлөт. Резусфактору терс 
аялдар 1-жолу кош бойлуу болгондо аборт жасатууга болбойт. 
ЫМЫРКАИЛАРДЫН ТӨРӨТТӨН ЖАБЫРКАШЫ — төрөт маалында 
ымыркайдын орган жана ткандарынын залал тартышы. Ошондой эле эненин 
катуу оорусу, кеч талгак болуу, зат алмашуунун, жатын менен баланын жонунда 
кан айлануунун бузулушунан түйүлдүккө кычкылтек жетпегенде болот. Мындан 
сырткары ымыркай төрөттүн тез болушунан же көпкө созулушунан, төрөт 
мезгилинде баланын туура эмес келишинен да жабыркайт. Көбүнчө айына 
жетпей же өтө чоң төрөлгөн ымыркайлар дуушар болот. Мында ымыркайдын 
колу-буту чыгып же сынып кетиши, омуртка тутуму жабыркашы, тери астына кан 
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куюлушу жана башкалар мүмкүн. Баштын жабыркашы (мээге, мээ кабыгына кан 
куюлуу) өтө коркунучтуу. Ал көбүнчө түйүлдүккө кычкылтектин 
жетишсиздигинен болот. Оору төрөттөн кийинки 2—3 күндө байкалат. Ымыркай 
катуу чаңырып ыйлайт, тыбырчылап тынчсызданат. Айрым булчуңдары 
тырышып, тартылат (көбүнчө бети). Андан кийин бала көп уктайт, эмчекти начар 
эмет же такыр эме албайт, жай дем алат, териси бозоруп, буттары муздайт, дене 
температурасы төмөндөйт. Мындай учурда баланы тынч бөлмөгө жылуу ороп, 
башын өйдө кылып жаткырып, тийиштүү дарылоо жүргүзүлөт. Ымыркайга 
эненин сүтү пипетка же зонд менен берилет. 
Ы. т. ж-н алдын алууда кош бойлуу кезинде аялдар консультациясында жана 
төрөт үйүндө врачтын көзөмөлүндө болуу, врачтын сунушун так аткарып, аялдар 
консультациясына убагында кайрылып туруу зарыл. Кош бойлуу аял кеч талгак 
болгондо же айрым оорулар менен ооруганда төрөт үйүнө жаткырылып, керектүү 
дарылоо жүргүзүлөт. 
ЫСЫК УРУУ — организмдин өтө ысып кетишинен пайда болуучу оорулуу абал. 
Балдар, эткел кишилер, жүрөк-кан тамыр жана эндокрин системасы 
ооругандарды тез ысык урат. Күн нуру башка тике тийгенде күн өтөт. Күн 
өткөндөгү эң алгачкы белгилер: шалдыроо, алсыроо, жүрөк айнуу, баш ооруу, баш 
айлануу. Андан кийин эти ысып (38—40°Сге жетет), куса баштайт, эсин жоготуп, 
тырышуусу мүмкүн. Көбүнчө желсиз, аптапта ысык урат. Буга өзгөчө ысыкка 
байымсыз же оор кара жумуштагы адамдар дуушар болот. Ы. у-га, ошондой эле 
күн нурун начар чагылтуучу кара кийим, аба өткөрбөй, терди начар буулантуучу 
кийимдер да түрткү берет. Жабык имаратта абанын температурасы жана 
нымдуулугу жогору болсо да (мисалы, ысык 
цехтерде иштегенде) Ы. у. мүмкүн. 
Ы. у-нун белгилери билинери менен дароо врачты чакыруу же жабыркаган 
кишини эң жакынкы медицина мекемесине жеткирүү зарыл. Врач келгенче 
жабыркаган кишини көлөкөгө же салкын үйгө жаткырып, кийимин чечип, 
башына, моюндун эки жагына, колтугу жана жука чурайы ченге муз салынган же 
муздак суу куюлган идиш басуу, сууланган шейшеп менен ороп коюу керек; 
туздуу муздак суу, муздак чай жана кофени көп ичирүү сунуш кылынат. Дем 
алууну жакшыртуу үчүн муздак сууга нымдалган сүлгү же жоолук менен акырын 
бетке чапкылап, нашатырь спиртин жыттатат, кычкылтек менен дем алдырып, 
денесин сүргүлөө керек. Врач келгенче кордиамин, 10%түү кофеин эритмесин 
ичирүүгө болот. Дем алуусу кыйындап баратса же дем албай калса жасалма дем 
алдыруу зарыл. 
Күн өтпөө, ысык урбоо үчүн күн ысыкта жеңил, денени кыспаган түсү ачык кийим 
кийип, баш кийимчен жүрүү керек. Жылуулукту жөнгө салуусу начар кишилер 
пляжда эс алуу учурунда этият болуп, узак убакыт күнөстө жана ысык имаратта 
болбоо керек (к. Аба жана күн ваннасы).  
ЫСЫК ЧЫГУУ — көп тердөөдөн жана тердин жай бууланышынан пайда болгон 
тери оорусу. Адатта оору эмчектеги жана ымыркай балдарда көп байкалат. 
Баланы тумчулап ороп, жылуу кийинтүү түрткү болот. Чоң кишилерде көп тердөө, 
ысытма менен коштолгон айрым жугуштуу ооруларда, жылытуучу компресс 
койгондо, өтө толуп кеткенде пайда болот. Мында түссүз суюктукка толгон майда 
чыбырчыктар балдардын аркасына, мойнуна, колтугуна, ал эми чоң кишилердин 
эмчек астына, чаткаякка чыгат. Ысык кызарып, шишийт жана күңүрт суюктукка 
толгон ыйлаакчаларга айланат. Ал күчөгөндө тери сууланып сезгенет. Организми 
начарлаган балдарда ысык чачтын арасына чыгып, кабылдап кетсе теринин 
ириңдүү оорусун пайда кылат. 
Дарылоо врачтын көрсөтмөсү боюнча жүргүзүлөт. Мындай учурда үйдү бат-бат 
желдетип, аба ваннасын кабыл алуу, марганцовка кошулган сууга (ваннага) 
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түшүү, андан кийин теринин бүктөөлөрүнө тальк сээп же күн карама майын 
сыйпоо пайдалуу. Терчилдер синтетика кийимди кийүүгө болбойт, анткени андан 
аба өтпөй, көбүрөөк тердейт. 
Ы. ч-нун алдын алуу үчүн денени тердетпей, ич кийимди убагында алмаштыруу 
талапка ылайык. Ысыкта кебез кездемеден тигилген кийим кийүү сунуш 
кылынат. Тердегенде 1—2%түү салицил эритмеси, бор спирти же спирттүү  
лосьон менен терини сүртүү керек. Кичине балдарды анча тумчулап жылуу 
оробой, кийинтпей алып жүргөн жакшы. Аба жана суу ваннасын такай жасоо 
пайдалуу (к. Эмчектеги бала). 
ЫСЫТМА — айрым ооруларга организмдин коргонуу реакциясы. Организмге 
оору чакыруучу агенттердин тийгизген таасиринен жылуулукту жөнгө салуу 
бузулуп, дене ысыйт. Ы. жугуштуу жана жугушсуз ооруларга (уулануу, аллергия 
жана башкалар), микробдун, алардын уусунун, бөтөн белоктун жана башкалар 
таасирине жооп катары пайда болот. Айрым учурда нерв учтары катуу 
дүүлүккөндө, борбордук нерв системасы жабыркаганда, нервге доо кеткенде да 
болушу мүмкүн. Ы. реакциясы 3 стадияга бөлүнөт. Биринчисинде температура 
жогору көтөрүлүп, денеде жылуулук пайда болуу көбөйүп, аны сыртка аз берет. 
Оорулуу үшүп, чыйрыгат. Экинчисинде температура калыптанып, жылуулук 
берүү жана чыгаруу теңелет. Үчүнчүсүндө жылуулуктун пайда болуусунан аны 
берүү көбөйөт. Температура акырындык менен (лизис) же тез (кризис) түшөт. 
Температура тез түшкөндө четки кан тамырлардын тез кеңейишинен артерия кан 
басымы өтө төмөндөшү мүмкүн. Ы. көп учурда оору козгогучка тескери таасир 
берет. Ы-да зат алмашуу өзгөрүп, белоктун бөлүнүүсү кыйла көбөйөт, айрым 
органдардын жана борбордук нерв системасынын функциясы бузулат (көңүлү 
караңгылайт, жөөлүйт, көзүнө ар нерсе көрүнөт), жүрөктүн кагышы жана дем 
алуу тездейт, ичеги-карындын, теринин функциясы өзгөрөт (тердейт). 
Дене температурасынын көтөрүлүү жана түшүүсүн график түрүндө жазуунун 
диагнозду тактоодо мааниси чоң. Мисалы, безгекте температура кескин 
жогорулап, ошондой эле кескин түшөт. Сепсисте да бир сутканын ичинде дене 
температурасы өзгөрүлүп (35°тан 41°ка чейин) турат. Ал эми өпкө сезгенгенде 
дененин ысышы (39—40°) бир топ убакытка чейин түшпөйт. Температуранын 
узак жана өтө жогору көтөрүлүшү денеге зыян келтириши мүмкүн. Дененин 
ысышын жасалма түшүрүүнүн кажети жок, ал тургай зыяндуу болуп калышы да 
мүмкүн. Ошондуктан врачтын кеңешисиз дененин ысышын төмөндөтүүчү 
каражаттарды көп колдоно берүүгө болбойт. 

Э 
ЭВОЛЮЦИЯЛЫК ОКУУ — тирүү табияттагы тарыхый өөрчүү (эволюция) 
жөнүндөгү түшүнүктөрдүн жыйындысы. Э. ошондой эволюцияга багыт берүүчү 
факторлордун жана организмдердин айрым топтору менен бүткүл органикалык 
дүйнөнүн тарыхый өөрчүшүнүн (филогенездин), ошондой эле организмдин жеке 
өөрчүү закон ченемин изилдейт. Э. о-га тиричиликтин жана кишинин пайда 
болушу жөнүндөгү концепциялар кирет. 
Тиричиликтин өөрчүшү жөнүндө эң алгачкы түшүнүктү Байыркы Греция менен 
Рим философдору (Демокрит, Аристотель, Лукреций жана башкалар) берген. Орто 
кылымда бүт табият туруктуу, өзгөрбөйт деген диний көз караш үстөмдүк 
кылган. 15—18-кылымда географиялык ачылыштарга байланыштуу өсүмдүк 
жана жаныбарлардын көп түрдүүлүгү жөнүндө маалыматтар чогулуп, натыйжада 
систематика жана салыштырма анатомиянын калыптанышына көмөк болду. 
Органикалык дүйнөнүн систематикасын түзүүчүлөрдүн бири Швед натуралисти 

 
www.bizdin.kg

798



К. Линней болгон. Ал өзүнүн эмгектеринде түр пайда болуу жөнүндө алгачкы 
түшүнүктөрдү берген. 18-кылымдын экинчи жарымында көпчүлүк 
окумуштуулардын табияттын өөрчүшү боюнча түрдүү гипотезалары табият 
таануу илиминин өөрчүшүнө оң таасир берген. Табияттын закондорун 
материалисттик жактан түшүнүүдө франциялык материалисттер Ж. Ламетри, Д. 
Дидро, К. Гельвеций, орус илимпоздору М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев чоң салым 
кошкон. 
Тирүү организмдердин эволюциясы жөнүндө бирдиктүү теорияны түзүүгө 
алгачкы аракетти франциялык зоолог Ж. Б. Ламарк жасаган. «Зоологиянын 
философиясы» (1809) деген эмгегинде түрлөр өзгөрбөс жана түбөлүктүү деген 
идеяга каршы ойлорун айткан. Табият илиминин ар кандай тармактарындагы 
ачылуулар Э. о-ну толуктаган. Ага Ж. Кювье, Г. Лайел, Т. Шванн, К. М. Бер, К. Ф. 
Рулье жана башкалар илимпоздордун эмгектери кирет. Англиялык окумуштуу Ч. 
Дарвин (1809—1882) эволюциянын негизги кыймылдаткыч факторлору тукум 
куугучтук, өзгөргүчтүк жана табигый тандалуу деп эсептеген. Тукум куума 
өзгөргүчтүктөн керектүү жана керексиз белгилери пайда болот. Ал белгилер 
жашоо үчүн болгон күрөштө организмдин жеңип чыгышына жардам берсе 
(пайдалуу болсо) алар табигый тандалууда бекемделип, жаңы түрдүн пайда 
болушуна мүмкүндүк берет. Зыяндуу (пайдасыз) белгилер табигый тандалууда 
жок болот. Демек чөйрөгө ыңгайланбаган организмдер жоголуп, ыңгайлангандар 
жашап кетет да, өзүнөн кийин тукум калтырат. Ошентип алардын белгилери 
укумдан тукумга сакталат. Биологиянын андан ары өсүшү Ч. Дарвиндин 
теориясынын негизги жоболору туура экендигин далилдеди; «дарвинизм» менен 
«Э. ошондой» терминдери синоним болуп калды. Дарвинден кийин Э. о-нун 
теориялык негизин өнүктүрүүдө орус окумуштуулары В. Ошондой Ковалевский, 
И. М. Мечников, О. А. Ковалевский, А. Н. Северцов, И. И. Шмальгаузен салым 
кошкон. 
Азыркы Э. ошондой тукум куугучтун материалдык негизин ачкан генетиканын 
жетишкендиктерине негизделген. Эволюциянын алгач кадамы узак убакыт бою 
белгилүү аймакта жашап, бирбири менен аргындашкан бир түрдөгү особдордун 
жыйындысы — популяцияларда байкалат. Популяциянын тукум куума 
өзгөрүүлөрүнүн негизин мутациялык өзгөргүчтүк түзөт. Мутациялар кандай гана 
болбосун клеткаларда, анын өөрчүшүнүн ар кандай стадиясында (кадимки 
шартта жана кандайдыр бир физикалык же химиялык факторлордун таасиринен) 
пайда болот. Эволюция процессинде мутациялардын ролун көрсөтүүдө С. С. 
Четвериков, Н. И. Вавилов, И. И. Шмальгаузендин илимий изилдөөлөрү чоң роль 
ойногон. 
Кишинин иш-аракети менен байланыштуу болгон кээ бир табигый 
популяциялардын өзгөрүүлөрүн изилдөө чоң мааниге ээ. Мисалы, вирустардын 
бактериялардын жана башкалар микроорганизмдердин популяциясын 
генетикалык жактан изилдөөлөрдө антибиотиктер менен сульфаниламиддердин 
таасиринен бул формалардын тез өзгөрүшү жана ал дарыларга туруктуу 
штаммдардын пайда болушу байкалган. Зыяндуу курт-кумурскалар менен 
күрөшүүдө инсектициддерди пайдалануу уулардын таасирине туруктуу курт-
кумурскалардын пайда болушуна алып келди. 
Азыркы Э. о-да кишинин популяциясын генетикалык анализдөө чоң роль ойнойт. 
Кишинин популяциясынын генетикалык өзгөчөлүгү — кишинин эволюциясында 
табигый тандалуу негизги фактор болбой калган. Бирок, кишинин генетикасы 
тукум куума оорулардын таралышын анализдөөдө, тукум куугучтукка 
радиациянын жана башкалар физикалык, химиялык факторлордун таасирин 
баалоодо маанилүү. Э. о-нун мындан аркы өөрчүшү популяциялык генетиканын 
жетишкендиктери менен байланыштуу болмокчу. 
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Бир жумурткадан пайда болгон эгиздер. 
Эки баланын плацентасы бир (стрелка 
менен көрсөтүлгөн). 

  

Эки жумурткадан пайда болгон эгиз. Эки 
баланын плацентасы ар башка (стрелка 
менен көрсөтүлгөн). 

 
 
ЭГИЗДЕР — энеден бир эле мезгилде эки, үч жана андан көп төрөлгөн балдар. Үч 
жана андан ашык Э. чанда кезигет. Эгиз 4өрөөгө тукум куума ыңгайлуулук чок 
роль ойнойт. Алар 
бир жумурткадан же эки жана андан көп жумурткадан пайда болушу мүмкүн. Бир 
жумурткадан пайда болгон Э-дин жалпы тону болот. Адатта мындай Э. бирдей 
жыныста (эркек же кыз) болуп, айрып алгыс окшош төрөлөт. Эки жумурткалуу Э. 
эки жумуртка клетканын уруктануусунан пайда болот. Мында ар бир түйүлдүк өз 
алдынча өсүп, өзүнчө тону болот. Алар бирдей же түрдүү жыныста болуп, бири 
бирине анча окшошпой бир тууган сынары гана болушу мүмкүн. Кош 
бойлуулардын эгиз түйүлдүгү баланын жүрөгүнүн какканы угулганда (кош 
бойлуулуктун 2-жарымында) гана аныкталат. Эгиз кош бойлуу аялдардын 
организмине бир топ кыйынчылыктар келет, талгак болуу, жүрөк-кан тамыр 
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системасынын бузулушу, веналардын варикоздук кеңейиши, буту шишүү, бат-бат 
заара кылуу, ошондой эле ара төрөө көп учурайт. Эгиз кош бойлуу аялдар врачка 
бат-бат көрүнүп туруусу керек. Төрөт жакындаганда (7 —10 күн калганда) төрөт 
үйүнө жатуу зарыл. Э. салмагы, бою боюнча бири биринен айырмаланат. Аларды, 
айрыкча ара төрөлгөндөрдү өзгөчө багуу талап кылынат (к. Эмчектеги бала, Ара 
төрөлгөн бала). Э-ди туура тамактандыруу өтө маанилүү. Эмчектин сүтүнө 
тойбосо врачтын көрсөтүүсү менен кошумча тамактандыруу керек.  
ЭКЗЕМА — теринин жугушсуз, өнөкөт, аллергиялык сезгенүү оорусу. Э-нын бир 
нече түрү белгилүү. Кадимки Э-нын пайда болушуна сырткы (химиялык жана 
физикалык1) жана ички (эндокрин жана нерв системасынын, боор, ичеги-
карындын ар түрдүү оорусу) факторлор себеп болот. Себореялык Э. көбүнчө 
башка, чачтын түптөрүнө, маңдайга, кулак түпкө, жука чурайга, колтукка, 
киндиктин тегерегине чыгат. Балдардын Э-га чалдыгышынын себеби диатезге 
байланыштуу болот. Мындай Э. баланын башын, жаагын, маңдайын ооруга 
чалдыктырат. Жаактын териси кызарып шишийт. Ыйлаакчалар пайда болуп, суу 
чыга баштайт. Андан соң жарааттын суусу кургап, картка айланат. Кээде Э-нын 
пайда болушуна организмдин сезгичтигин жогорулатуучу ириңдүү инфекция 
себеп болот. Оору ириң пайда болуу менен башталып, барган сайын өөрчүп, 
жарага айланат. Көбүнчө микробдуу Э. буттун терисине, манжалардын арасына, 
дененин жүн баскан жерлерине чыгат. 
Э-ны дарылоону оорунун түрүнө карата врач жүргүзөт. Э-нын алдын алууда 
терини сезгентүүчү кээ бир ички жана тышкы факторлорду өз убагында жок 
кылып туруу өзгөчө мааниге ээ. Оорулуу убагы менен эс алып, уктап, туура 
тамактануусу керек. Тамактанууда витаминдүү, жакшы сиңе турган тамак-
аштарды кабыл алуу өтө зарыл. Күчтүү, өткүр жана көп туруп калган тамак-
аштарды, ичимдиктерди пайдаланууга болбойт. 
Э-нын кабылдоосун алдын алуу үчүн ооруга түрткү болгон нерв, эндокрин 
системаларынын, ичеги-карын ооруларын жана инфекция очогун жоюу зарыл. 
Оорулууга оору күчөгөндө дененин жабыркаган бөлүгүн сууга салууга, самын, кир 
кетиргич күкүмдөрдү пайдаланууга жарабайт. Жуунганда жамгырдын же кардын 
суусун жылытып пайдалануу барынан жагымдуу. Крандагы суунун таасирин 
жеңилдетүү максатында 1 стакан сууга 1 чай кашык соданын Д бөлүгүн кошуп, 
18—20°ка чейин жылытып колдонгон жакшы. Э. менен жабыркаган эмчектеги 
баланы педиатрдын көрсөтүүсү менен тамактандыруу талапка ылайык. Оорулуу 
баланы катуу таңып оробой бош кармап, таза абада көбүрөөк сейилдетип, 
кебезден токулган кийим кийгизүү керек. Ит уйгак, эмен кабыгын кошуп 
киринткен жакшы. Денесинде ириңдүү жара пайда болсо тезинен врачка көрсөтүү 
зарыл. Аллергиясы бар аялдар кош бойлуу кезинде цитрус мөмөлөрүн, шоколад, 
жумуртка жана башкалар жешке болбойт.  
ЭКОЛОГИЯ — тирүү организмдин жашоо шартын жана организмдердин жашоо 
чөйрөсү менен өз ара байланышын изилдөөчү илим. «Экология» терминин 1-жолу 
немец биологу Э. Геккел колдонгон. Тирүү организмге чөйрөнүн түздөн-түз же 
кыйыр тийгизген таасири экологиялык фактор деп аталат. Ал биотик жана 
абиотик факторлоруна бөлүнөт. Биотик түрүнө тамак-аш факторлору, айрым 
особдордун же бир түрдөгү особдор тобунун жана ар башка түрдүн ортосундагы 
өз ара мамиле (аймак, тамак-аш, суу жана башкалар үчүн күрөшүү) кирет. Абиотик 
факторлор биологиялык объектиге сырттан таасир этет, мисалы, температура, 
жарык, нымдуулук, жаан-чачын, атмосфералык басым, шамал, атмосферанын 
иондошуусу жана башкалар Белгилүү түрдүн жашаган шартынын жыйындысы 
(жашаган, көбөйгөн жери, тамагы, башка түр менен өз ара мамилеси жана 
башкалар) ошол түрдүн экологиялык очогун түзөт. Тирүү организмдин жашоо 
чөйрөсү менен өз ара мамилесин үйрөнүүдө биологиялык ыкмалар менен 
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маалыматтар гана колдонулбастан физика, химия, геология, география, 
экономика жана башкалар илимдер да пайдаланылат. 
Адамдын өндүрүштүк активдүүлүгүнөн атмосфера, океан, көл, дарыя-суулардын 
булганышы, өсүмдүктөрдүн жок кылынышы, жаныбарлардын көп түрүнүн тукум 
курут болушу айлана-чөйрөнү коргоо маселесине чоң көңүл бурууга жана Э-лык 
изилдөөлөрдүн кеңейишине түрткү берди. Э-нын алдында биологиялык 
ресурстарды үнөмдүү пайдалануунун илимий негизин түзүү, адамдын иш-
аракетинин таасиринен табияттын өзгөрүшүн изилдөө, мындай өзгөрүүлөрдүн 
масштабын, мүмкүндүгүн алдын ала прогноздоо, ошондой эле биосферада өтүүчү 
процесстерди башкаруу методдорун иштеп чыгуу милдети турат. Э-нын 
проблемалары медицина менен тыгыз байланышта болуп, социалдык-
гигиеналык мүнөзгө ээ. Өндүрүштүк чарбанын улам тез темп менен тийгизген 
таасиринен чөйрөнүн ылдам өзгөрүшү адам жана ал жашаган чөйрөнүн 
ортосундагы Э-лык тең салмактын бузулушуна алып келиши ыктымал, кээде 
анын бузулган учурлары да болуп жатат. Ошондуктан калктын ден соолугун жана 
айлана-чөйрөнүн абалын жакшыртуу максатында адамзаттын өндүрүштүк иш-
аракетин жаңы негизде өркүндөтүү максатка ылайыктуу.  
ЭЛДИК МЕДИЦИНА — дарылык касиети бар заттар, өсүмдүктөр, гигиеналык 
ыкмаларды ооруну дарылоо, алдын алуу, ден соолукту чыңоо үчүн пайдалануу 
жөнүндө элде чогулган маалыматтар Алгачкы коомдогу кишилер сынган, чыккан 
сөөктү ордуна салууну билишкен. Ооруну жеңилдетүүдө чөптөрдүн, суунун, күн 
нурунун дарылык касиеттерин байкашкан. Египеттиктер апийимди, тибеттиктер 
жаратылыштагы заттарды дары катары кеңири колдонушкан. Азия элдеринин 
адабий мурастарында климат, таза аба, дене тарбия, туура тамактануунун ден 
соолукту сактоодо зор мааниси жөнүндө маалыматтар сакталган. Э. м. тууралуу 
Гиппократ, Гален, Ибн Сина жана башкалардын эмгектеринде жазылган. Россияда 
Э. мененын элементтери, түрдүү өсүмдүк маңызы жараат, цинга жана башкалар 
ооруларды дарылоодо кеңири пайдаланылган. Кээ бир тажрыйбалуу табыптар 
(Борбордук Африкада) операция жасап, жатындагы баланы ала алышкан (кесарь 
кесүү). 
Кыргыздын Э. м-сында картык менен кан алуу, сүлүк салуу, кийиз күйгүзүп басып, 
кандын агышын токтотуу, тамыр кармап ооруларды «ысык» же «суук» деп бөлүп, 
тамактануу жолун көрсөтүү жана башкалар («ысык» болсо оорулууга мүнөз тамак 
же 20—30 күн кайнак суу берип, ачкалык менен, «суук» болсо күчтүүлөп тамак 
берип дарылаган) колдонулган. Ошондой эле Э. м-да ооруну басаңдатуу же 
жарааттын ириңин сордуруу максатында түрдүү чөптөрдү жана алардан жасалган 
дарыларды тартышкан, ичиришкен; айбанаттардын өтүн, майын сыйпашкан; 
кеперес, ачык таш, сымап жана башкалар минералдык заттарды да дары катары 
колдонушкан. Табыптардын колдонгон ыкмалары, дарылары көп учурда зыяндуу 
келип, оорулуунун өмүрүнө коркунуч туудурган, жугуштуу ооруларды таратууга 
шарт түзгөн. Ошону менен катар Э. м. анын дарыгерлери билими жагынан 
төмөнкү баскычта турушса да, колдонгон каражаттары эң жөнөкөй болсо да өз 
убагында калкка чоң жардам көрсөтүшкөн. Э. М. кээ бир ыкмалары жана баалуу 
тажрыйбалары (мисалы, ийне сайып дарылоо, чөп менен дарылоо жана 
башкалар) илимий медицинада колдонулат.  
ЭЛЕКТР-ДИАГНОСТИКА — электр тогу менен дүүлүктүрүп, кыймылдаткыч 
нервдердин өткөргүчтүгүн жана булчуңдардын козгогучтугун изилдөө ыкмасы. 
Четки нерв менен булчуңдардын ооруларын же травмасын билүүдө колдонулат. 
Э.-д-да туруктуу же өзгөрүлмө ток пайдаланылат. Күчтүү дүүлүктүрүүгө 
булчуңдарда реакция болбосо нерв же булчуңдун жансыз экенин көрсөтөт. 
Козголуу пайда болсо травмадан кийин нерв кайра калыбына келгендигин 
билгизет. Э.-д. тетания, миастения, миотония жана башкалар ооруларды эрте 
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табууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле кулак, көз жана кээ бир башка ооруларын 
диагностикасында колдонулат.  
ЭЛЕКТР-КАРДИОГРАММА (ЭКГ) — иштеп жаткан жүрөктө пайда болгон электр 
чыңалууну каттоодон кагазга же фотоплёнкага түшкөн ийри сызык. Э.-к-ны жазуу 
үчүн дененин ар кайсы бөлүктөрүнө (көкүрөк, кол, бутка) электроддорду 
жабыштырып, аларды электр-кардиограф менен бириктирет. Азыркы кездеги 
техникалык жетишкендиктер телефон, теле жана радио бергичтер аркылуу 
алыстан маалыматты алып, ЭКГ жасоого мүмкүнчүлүк түздү. Бул ыкма 
спортсмендердин, космонавттардын иштеп жаткан жана кыймыл учурунда жүрөк 
ишине байкоо жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Э.-к-ны каттоо канча убакытка 
созулса да организм үчүн эч кандай коркунуч туудурбайт. 
Дени соо кишинин Э.-к-сы денесинин түзүлүшүнө, жашына жана башкалар 
себептерге жараша болот. Ар кандай ооруларда ЭКГ өзгөрүлөт. Ошондуктан ЭКГ 
жүрөк ритминин бузулушун, жүрөктүн ишемия оорусунун стадияларын, 
миокарддын инфарктын жана башкалар аныктоодо мааниси чоң. 
ЭЛЕКТР-МАГНИТТИК НУРЛАНУУ. Аларга радиотолкундар, инфракызыл, 
ультракызгылт-көк, көзгө көрүнүүчү жарык нурлануу, рентген жана гамма 
нурлануу кирет. Э.-м. н-нун биологиялык таасири толкундук жана кванттык 
касиети менен аныкталат. Толкундук касиети талаанын термелүү жыштыгы жана 
толкун узундугу менен мүнөздөлөт; анын абадагы таралуу ылдамдыгы 300 миң 
км/сек. Термелүү жыштыгы герц (гц), килогерц (кгц), мегагерц (мгц) менен, ал 
эми толкун узундугу км, м, дм, см, мм, мкм, нм менен өлчөнөт. 
Э.-м. н-нун кванттык касиети квант (фотон) менен аныкталат. Электр-магниттик 
квант белгилүү энергияга ээ. Энергиянын чоңдугу термелүү жыштыгына көз 
каранды, ал электрон-вольт (эв) менен өлчөнөт. Э.-м. н-нун кишинин 
организмине тийгизген таасири өтө татаал жана ар түрдүү. Кишинин денесинде 
толкундардын таралуусу жана чыңалуусу толкун узундугуна жана нурлануунун 
түрүнө жараша болуп, толкундун узундугу канчалык чоң болсо анын 
биологиялык активдүүлүгү ошончо аз болот. Биол. объект менен Э.-м. н-нун өз 
ара аракетинин натыйжасы толкун узундугу, квант энергиясы, убакыт жана нур 
жиберүү күчү, ошондой эле ткандын касиети (морфологиясы, функциялык абалы 
жана башкалар) менен мүнөздөлөт. Организмге кирген радиотолкун тканга өтүп, 
энергиянын бир бөлүгү жылуулукка айланат. Э.-м. н-нун бул касиети ткандарды 
жылытууда пайдаланылат (к. Электр менен дарылоо). 
Э.-м. н. булагын иштетүүнүн эрежелери бузулса, ал организмге терс таасир 
тийгизиши мүмкүн. Аз гана Э.-м. н-нун дайыма таасиринен киши чарчап, ишке 
жөндөмдүүлүк төмөндөйт, башы ооруп, уйкусу бузулат. Ошондой эле тердейт, 
акыл-эси начарлап жүрөк туш ооруйт, энтигет. Мындай учурда врачка кайрылуу 
зарыл. Э.-м. н. менен дайыма иштеген кишилер медициналык кароодон өтүп 
турат. Ишке алганда кесиптик тандоо сөзсүз керек. Аны менен иштөөдө 
коопсуздукту камсыз кылуучу аз өлчөмдөгү нурлануу дозасы белгиленген. 
Инфракызыл, жарык жана ультракызгылт-көк нурлануунун биологиялык 
таасири өтө ар түрдүү. Жарык тирүү организмдин өсүшү үчүн зарыл. Бирок 
инфракызыл жана ультракызгылт-көк нурлануу ашыкча таасир эткенде 
организм ысып, тери күйүп калышы мүмкүн. Ультракызгылт-көк нуру бактерияга 
каршы таасир эткендиктен медицинада аспаптарды, имараттарды жана башкалар 
стерилдөө; ошондой эле бул нурлар менен дарылоо, алдын алуу үчүн кеңири 
колдонулат (к. Жарык менен дарылоо). Рентген, гамма нурлануу иондоштуруучу 
нурлар болгондуктан таасир эткенде патологиялык өзгөрүүлөрдү пайда кылат (к. 
Нур оорусу). Ошондуктан рентген жана гамма нурлануу булагы менен иштегендер 
анын коопсуздук техникасынын эрежелерин так аткаруу зарыл. Бул нурлануу 
рентгендик изилдөөлөрдө жана нур менен дарылоодо кенен колдонулат. 
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ЭЛЕКТР МЕНЕН ДАРЫЛОО — ооруну дарылоо жана алдын алуу максатында 
электр тогун жана электр-магнит талааларын колдонуу. Э. м. д. врачтын 
көрсөтмөсү менен гана жүргүзүлөт. Физиотерапиянын кеңири таралган бөлүмү. 
Дарылоо практикасында төмөнкү (аз) чыңалуудагы туруктуу электр тогу кеңири 
колдонулат; ал оорулууга үзгүлтүксүз же айрым импульстар түрүндө берилет. 
Анын оорулууга таасири дененин белгилүү бир бөлүгүнө коюлган металл 
пластина (электрод) жана нымдалган кездеме төшөм аркылуу жүргүзүлөт. 
Аз чыңалуудагы ток организмдин ткандарына өткөндө (гальванизация) дененин 
электроддордун ортосундагы бөлүгүндө иондор кыймылдап, клеткаларда 
физикалык-химиялык процесстер өзгөрөт. Анын негизинде кан айлануу, уйку 
жакшырып, ооруган жер басаңдайт, сезгенүү айыга баштап, жабыркаган ткандын 
калыбына келиши тездейт. Бул процесстер импульстук ток менен дарылоодо 
даана байкалат. Ошондуктан ал ооруган жерди басаңдатууда, уйку бузулганда 
(электр менен уктатуу), начарлап кеткен булчуңдарды чыңдоодо жана башкалар 
колдонулат. Эгер электроддун астындагы төшөм дары-дармек заттардын 
эритмеси менен нымдалса аз чыңалуудагы туруктуу токтун таасири күчөйт. Ал 
эритме тканга тери аркылуу ток менен киргизилет жана организмге тийиштүү 
таасирин тийгизет. 
Жогорку чыңалуудагы жана жогорку жыштыктагы импульстук токту пайдалануу 
дарсонвализация деп аталат. Аты бул ыкманы сунуш кылган франциялык 
илимпоз Д. Арсонвалдын ысмынан аталган. Мындай ток менен таасир берүү 
дарылоо мезгилинде жарык болуп туруучу газ (неон) менен толтурулган айнек 
электроддор аркылуу жүргүзүлөт. Тери менен электроддор ортосунда майда 
учкун разряды пайда болуп, теридеги нерв учтарынын дүүлүгүшүнө алып келет; 
бул учурда кандын айланышы, ткандардын азыктанышы жакшырып, ооруган жер 
басаңдайт. 
Төмөнкү жыштыктагы өзгөрмө магнит талаасын колдонуу магнит менен дарылоо 
деп аталат. Дарылоо индуктор — электр-магниттин жардамы менен жүргүзүлөт. 
Өзгөрүлмө магнит талаасы тканга өтүп, аны аздыр-көптүр ысытат жана түрдүү 
физикалык-химиялык өзгөрүүгө учуратат. Бул ооруну жана кычышууну 
басаңдатат, кан тамырлары кеңейип, сөөктүн бүтүшүн тездетет. 
Жогорку жыштыктагы өзгөрмө магнит талаасын колдонуу индуктотермия деп 
аталат. Анын таасири спиралдай оролгон же илмек формасындагы зым — 
индуктор аркылуу жүргүзүлөт. Индуктор аркылуу ток жүрүп, анын айланасында 
магнит талаасы түзүлөт. Дарылоо мезгилинде оорулуу индуктордун астынан бир 
калыптагы жылуулукту сезет; индуктотермия сезгенүүгө каршы, кан тамырды 
кеңейтүүчү, ооруну басаңдатуучу таасир берет. 
Франклинизация — жогорку чыңалуудагы туруктуу электр талаасы менен таасир 
этүү ыкмасы. Ал ийне сымал электроддор менен жүргүзүлөт. Электр талаасында 
абанын газ молекулалары бөлүнүп чыгат жана көбүнчө терс заряддагы 
аэроиондор түзүлөт. Аны менен дем алуу бир катар ооруларга оң таасир берет. 
Аба ток өткөргүч болуп, «тынч» электр заряды жана бир аз озон пайда болот. 
Анын таасиринен нерв системасы, уйку жана жалпы абал жакшырат, дем алуу 
тереңдейт. 
УВЧ менен дарылоо — ультра жогорку жыштыктагы өзгөрмө электр талаасын 
колдонуу. Анын таасири конденсатор пластиналары менен жүргүзүлөт. Ал 
сезгенүүгө каршы таасир көрсөтөт, кан тамырларды кеңейтет, ткандардын 
азыктанышын жакшыртып, ооруну басаңдатат. 
Микротолкундук дарылоодо өтө жогорку жыштыктагы электр-магнит талаасы 
колдонулат. Мында оорулуу жылуулукту сезет. Нурлануу энергиясы кан 
тамырларды кеңейтет, ооруну басаңдатып, ткандардын азыктанышын 
жакшыртат. 
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Э. м. д. ыкмалары оорутпайт жана оорулуу үчүн коопсуз, ошондой болсо да 
төмөнкү эрежелерди сактоо зарыл: бул дарылоону тамак ичкенден 1 — 1  1 2�   
саат өткөндөн кийин гана кабыл алуу сунуш кылынат, дарылоо мезгилинде 
жердештирилген нерселерге (аппараттын тулкусуна, жылуулук берүүчү 
батареяга, кранга жана башкалар), ошондой эле ушул дарылоону кабыл алып 
жаткан оорулууга денени тийгизүүгө болбойт. Тынч гана жатуу же отуруу зарыл, 
уктоого, окууга, электроддорду которуштурууга болбойт; жагымсыз же өзгөчө 
сезим пайда болсо медсестрага же врачка кайрылуу керек. Э. м. д-до оорулуунун 
денесинин дарылоо жүргүзүлүп жаткан жеринде металлдын сыныгы, ок, ал эми 
кийиминде металл нерселер (ачкыч, маки жана башкалар) болбошу керек. Э. м. д-
дон кийин жарым сааттан кем эмес эс алуу сунуш кылынат. Микротолкун, УВЧ, 
индуктотерапия жана башкалар кабыл алган күнү үшүп, чыйрыгып калуудан 
сактануу зарыл. Э. м. д. азыркы мезгилде көп ооруларды дарылоо жана алдын 
алууда чоң мааниге ээ. , 
ЭЛЕКТР-МИОГРАФИЯ — киши менен жаныбарлардын булчуңдарында 
дүүлүгүүдөн пайда болгон биоэлектрдик потенциалдарды изилдөө ыкмасы. 
Кагазга же атайын фотоплёнкага жазылат. Анын жардамы менен нерв жана 
булчуңдун ортосундагы импульстардын өтүшү, кыймыл аппаратынын 
рефлекстик иштеши, козголуунун нерв аркылуу өтүү ылдамдыгы аныкталат. Э.-м. 
кыймыл функцияларын изилдөөдө, эмгек физиологиясы менен спортто, 
невропатологияда, кээ бир нерв-булчуң ооруларын диагноздоодо, ортопедия 
жана протездөөдө колдонулат.  
ЭЛЕКТР ТОГУНАН ЖАНА ЧАГЫЛГАНДАН ЖАБЫРКОО. Үй тиричилигинде, 
өндүрүштө, айыл чарбасында электр приборлорун билбей же олдоксон урунганда 
травмага учуроо мүмкүн. 
Биринчи жардам көрсөтүүдө баарыдан мурда электр тогунун таасирин токтотуу 
керек. Анткени жабыркаган адам өзү ажыроого кудурети жетпейт. Жардам 
көрсөтүүчү өзү да коопсуздук эрежесин сактоого тийиш. Ток булагын жандыргыч, 
пробка, рубильник аркылуу өчүрөт, резина кол кап, өтүк кийип же кургак жыгач 
менен зымды оолактатуу жана башкалар жол менен жабыркаган адамды ток 
булагынан ажыратуу зарыл. Дем алып, жүрөк иштеп турса тынч жаткырып, 
жылуу суюктук ичирип, нашатырь спиртин жыттатат; териси күйгөндө бор 
вазелинин же суутектин өтө кычкылын сыйпап, таза бинт менен таңуу керек. Дем 
алуусу, жүрөгүнүн кагышы токтогон учурда (клиникалык өлүм) врач келгенче 
жүрөккө массаж жасап, жасалма дем алдыруу («ооздон-оозго») керек (к. Биринчи 
жардам). Ошол замат медициналык тез жардам чакырып, ооруканага жеткирүү 
зарыл. Электр травмасынан 30—40 мин. өткөндөн кийин уйку келип, башы 
айланса, жүрөгү тез согуп, деми кыстыгып, тер басса, булчуңдары тартылса, 
травманын жеңилдигине карабастан врачтын көзөмөлүндө болууга тийиш. 
Электр травмасынын дагы бир түрү — чагылган тийүү — добул учурунда 
атмосферанын электр разрядына кабылуу. Чагылган (же электр тогу) тийгенде 
жабыркаган адамды» жерге көмө койсо, тогу «чыгып кетет» деген — зыяндуу, 
жаңылыш ишеним. Анткени, организм жерде бат муздап, көкүрөк кысылып, дем 
алуу менен жүрөктүн иштөөсү начарлап, натыйжалуу биринчи жардам көрсөтүүгө 
болбой калат.  
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ — организмге тери же былжыр чел аркылуу туруктуу электр 
тогу менен дарылардын иондорун бир убакта жиберүү ыкмасы. Мында 
рецепторлордун дарыга сезгичтиги күчөйт. Э-де аз өлчөмдөгү дарылар териде 
топтолуп, көпкө таасир этет, ошондой эле кээ бир ооруларда жергиликтүү таасир 
берип, бир убакта бир нече дарыларды кошуп берүү мүмкүн. Э. четки жана 
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борбордук нерв системасынын, таяныч-кыймыл аппаратынын, гинекология 
ооруларында колдонулат.  
ЭЛЕКТР-ЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ — мээнин функциясын изилдөө ыкмасы. Э.-э. 
азыркы нейрофизиология, нейрохирургия, невропатология жана психиатрияда 
кеңири колдонулат. Мээдеги электр кубулуштар атайын өтө сезгич аппарат — 
электр - энцефалографтын жардамы менен жүргүзүлөт. Ал үчүн баш сөөктүн 
сыртына металл пластина (электрод) коюлуп, алар аппарат менен бириктирилет. 
Аппарат график түрүндө электр-энцефалограммасын чийип берет. Дени соо 
кишинин электр-энцефалограммасы анын физиологиялык абалына (уйку, 
сергектик, эмоция) жараша өткөрүлөт. Электр - энцефалограммасын операция 
убагында жасоо оорулуунун абалын байкап турууга жана наркозду жөнгө салууга 
жардам берет. 
ЭЛИРМЕ (сомнамбулизм) — уйку бузулуунун сейрек учуроочу түрү. Э. катуу 
чарчап-чаалыгуудан, астениялык невроздо, истерияда, катуу оорудан сакая 
баштаган учурда, талма ооруларында байкалат. Э. уктап жаткан учурда борбордук 
нерв системасынын тормоздолушу мээнин кыймыл-аракетти жөнгө салуучу 
участкасына жетпей калган учурда пайда болот. Уйкудагы адам сүйлөнсө же 
төшөгүнө отуруп алса бул анча толук эмес тормоздолуу болуп саналат. Бирок 
уйкудагы адам жаткан жеринен туруп, максатсыз басып жүрсө же түшүн кууп 
кетсе Э. деп атоого болот. Адатта алар эртең менен эч нерсе эстей алышпайт. 
Элирип басып жүргөн адам жыгылып кетип, бир жерин оорутуп алуусу мүмкүн. 
Кырсыкты болтурбоо үчүн Э-си бар адам жаткан бөлмөнүн эшик-терезесин бекем 
жаап, электр приборлорун өчүрүп, отту ачык жерде күйгүзүп калтырбоо зарыл. 
Элирип басып жүргөн адамды токтотуп, этият сүйлөп ойготуп, төшөгүнө 
жаткырып, кайра уктагыча кайтаруу керек. Балдарда мындай абал катуу 
уктоодон болушу мүмкүн. Э-ден жапа чеккен адамды сөзсүз врачка көрсөтүү 
керек.  
ЭМБОЛИЯ — кан тамыр же лимфа тамырлары боюнча ар кандай бөлүкчөлөрдүн 
— эмболдордун жылып, аны бүтөп калышы. Э-ны көбүнчө тромб пайда кылат 
(тромбоэмболия). Андан башка кан же лимфа тамырлары аба, газ, май жана 
башкалар менен да бүтөлүшү мүмкүн. Аба Э-сы кан тамырга дары куюуда, моюн 
венасы жабыркаганда кан тамырга абанын киришинен болот. Газ Э-сы атмосфера 
басымы жогору чөйрөдөн төмөн чөйрөгө кескин өткөндө кандын өзүнөн газ 
бөлүнүп чыгышынан, май Э-сы жилик сынганда, операция учурунда кан тамырга 
май таамп кетүүдөн болушу ыктымал. Э-нын белгилери тромбдун пайда 
болушуна, кан тамырга жараша болот. Вена Э-сы көп кезикпейт. Кол же бут 
артериясынын Э-сында органга кан жетпей, ооруйт, кубарат, муздайт, ал жердин 
сезгичтиги жоголуп, ткань жана орган некрозго чалдыгат. 
Э-ны консервативдик жана хирургиялык жол менен дарылайт. Консервативдик 
дарылоодо спазмга, кандын уюшуна каршы дарылар берилет. Эгерде мындай 
дарылоо жардам бербесе хирургиялык жол колдонулат.  
ЭМБРИОЛОГИЯ — түйүлдүктүн өөрчүшү жөнүндөгү илим. Демек Э. аталык жана 
энелик жыныс клеткалары уруктангандан баштап, органдар калыптанып 
бүткөнгө чейин изилдейт. Аталык жана энелик жыныс клеткалары жатын 
түтүгүндө кошулуп уруктанган жумуртка клетка жатын түтүгү аркылуу бир 
жумача жылып, жатынга жетет. Ал жатын капталына жабышып, өөрчүй баштайт. 
Э-нын жетишкендиктери түрдүү тубаса кемтиктердин пайда болушун түшүнүүгө 
мүмкүндүк берди. Түйүлдүк түрдүү таасирлерге өтө сезгич келип, органдар, дене 
бөлүктөр калыптанууда ар кандай бузулууларга учурашы ыктымал. Түйүлдүктө 
кемтиктердин калыптануусу зыяндуу агенттердин кайсы убакта таасир этишине, 
анын мөөнөтүнө жараша болот. 
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Өөрчүү кемтигин алдын алуу үчүн кош бойлуу аялдарды түрдүү жагымсыз 
таасирлерден коргоо зарыл.  
ЭМГЕК — адамдын максаттуу аракети; анын натыйжасында киши табиятты 
өзгөртүп, жашоо үчүн зарыл болгон шарттарды түзөт. Э. адамды жараткан жана 
анын жардамы менен адам баласы бардык жыргалчылыкты түзгөн. Ал акыл Э. 
жана күч Э-ги болуп бөлүнөт. Техникалык прогресс, оор жана ден соолукка зыян 
жумуштарды механикалаштыруу жана автоматташтыруу Э. шартын 
жакшыртууга, кесиптик зыяндуулуктун азайышына, кесип оорусу менен 
өндүрүштө кырсыкка чалдыгуунун төмөндөшүнө алып келет. Бирок күч Э-нин 
өтө азайышы кишинин ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Акыл Э-и менен 
күч Э-ин туура айкалыштыруу, дайыма машыгуу жана Э. менен эс алууну туура 
уюштуруу ишке жөндөмдүүлүктү көп жылдарга сактоого мүмкүндүк берет. 
Мында Э. адамга кубаныч жана моралдык канааттануу алып келүүгө тийиш. 
Кызыгып иштөө ишке жөндөмдүүлүктү арттырат. Э. тартиптүүлүктү, турмуштун 
белгилүү ритмин түзөт, ошондой эле ден соолуктун жана сергектиктин булагы. Э-
тин көнүмүш ыргагы бузулганда көп учурда ишке жөндөмдүүлүк жана эмгек 
өндүрүмдүүлүк төмөндөйт. Ишке жөндөмдүүлүктүн жогору болушу иштин 
ыргагына негизделген. Иштин ыргагы бир калыпта болуп, максатка жана 
организмдин физиологиялык мүмкүнчүлүгүнө ылайык туура тандалууга тийиш. 
Бир күндүн, жуманын, айдын ичинде иштин бирдей эмес бөлүштүрүлүшү ишке 
жөндөмдүүлүктү төмөндөтөт, жыйнаксыздыкка, бат чарчоого дуушарлантат. 
Гигиеналык шарттар (жарык, желдетүү, ыңгайлуу иш орду, денени туура кармоо) 
ишке жөндөмдүүлүктү жогорулатууга көмөк болот. Ошондой эле эмгек 
коллективиндеги жагымдуу микроклимат чоң мааниге ээ. 
ЭМГЕК ГИГИЕНАСЫ (кесип гигиенасы) — гигиенанын эмгек процессинин, 
өндүрүштүк чөйрөнүн анда иштегендердин организмине тийгизген таасирин 
изилдөөчү бөлүгү. Жагымдуу эмгек шарттарын түзүүгө багытталган санитария-
гигиеналык жана дарылоо, алдын алуу нормативдерин, чараларды иштеп чыгат. 
Өндүрүш шарттарында абанын ысык же муздак температурасы, өтө ысуу, чаң, 
зыяндуу химиялык заттар, ызы-чуу, дирилдөө, электр-магниттик толкундардын 
таасиринен адамдын ден соолугу начарлап, эмгекке жөндөмдүүлүктү азайтууга 
алып келиши мүмкүн. Бул жагымсыз шарттарды жоюу жана алдын алуу үчүн 
эмгек процессинин өзгөчөлүгүн, жабдуулардын, иштетилүүчү материалдардын 
организмге тийгизген таасирин, эмгектин санитариялык шарттарын, эмгек 
процесстеринин уюштурулушу жана мүнөзү, иш учурунда физиологиялык 
функциялардын өзгөрүшү изилденет.  
ЭМГЕККЕ ЖАРАМСЫЗДЫК — саламаттыгына, жашына байланыштуу жана 
башкалар закондо көрсөтүлгөн учурларда эмгектенүүгө жарамсыз абал. Э. ж. 
туруктуу (узак) жана убактылуу болуп бөлүнөт. Эмгекке жарамдуулукту толук же 
узакка жоготуу инвалиддик болуп эсептелет. Эмгекке жарамдуулукту убактылуу 
жоготуу толук же жарым жартылай болуп, мында эмгекке жөндөмдүүлүк кыска 
мөөнөттө калыбына келиши мүмкүн. Эмгекке жарамдуулукту убактылуу толук 
жоготкондо айрым жумушка жөндөмдүүлүк жоголуп, оорукчан атайын режимге 
(үйдө, төшөктө жатуу) муктаж болот. Эмгекке жөндөмдүүлүктү жарым-жартылай 
жоготкондо оорукчан өзүнүн кадимки жумушун аткара албайт, бирок ден 
соолугуна зыян келтирбестен башка жумушту аткара алат. Убактылуу Э. ж-ты 
врач аныктап. оорулууга эмгекке жарамсыздык баракчасы, жумуштан же окуудан 
бошотуу үчүн справка берилет. Э. ж-тын негизги себеби — оору же өндүрүштө, 
тиричиликте кырсыкка учуроо. Оорунун таасиринен болгон Э. ж. көбүрөөк 
кездешет. Э. ж. үзгүлтүксүз 4 же 5 айга созулуп, андан кийин тыныгып, 
жалпысынан 1 жылга созулса, анда дарылоо мекемеси оорукчанды врачтык-эмгек 
экспертиза комиссиясына жиберет. Эмгектен майып болгондорго жана кесип 
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ооруларына Э. ж. баракчасы толук айыкканга чейин же башка ооруга 
байланыштуу инвалиддигинин тобу кайрадан каралганга чейин бериле берет. 
Өндүрүштө болгон кырсыктан келип чыккан Э. ж-та мекеменин же ишкананын 
администрациясы кырсыктын убактысын, кайсы жерде болгонун, себебин толук 
көрсөтүп акт жазат жана ага эмгекке жарамдуулукту жоготкон биринчи күндөн 
тартып кайра калыбына келгенге чейин Э. ж. баракчасы берилет. Турмуш-
тиричиликте болгон кырсыкта Э. ж. баракчасы 6-күндөн башталат, ал эми 
биринчи 5 күнү жумуштан бошотуу справкасы берилет. Боюнда бар аялдар 
төрөткө чейин (56 күн) жана төрөттөн кийин (56 күн) кызматчы, жумушчу, 
колхозчу аялдар эмгек стажына карабастан төлөнүүчү отпускага чыгат. Ал эми 
боюнда бар убакта же төрөт убагында кабылдоо болсо же эки же андан көп бала 
төрөлсө төрөттөн кийинки отпуска 70 күнгө чейин узартылат.  
ЭМГЕККЕ ЖАРАМСЫЗДЫК БАРАКЧАСЫ — эмгекке жарамдуулугун убактылуу 
жоготкон жумушчу, колхозчу, кызматчыларга жумуштан бошонуу жана көмөк 
алуу укугун күбөлөнтүүчү барак. Мамлекеттик социалдык. камсыздандыруу 
жөнүндөгү советтик закон боюнча ооруган, кырсыкка учураган, кош бойлуу жана 
төрөттөн кийин, өтө жугуштуу оорулардын козгогучун алып жүргөн, баласы же 
үй-бүлө мүчөсүнүн бири катуу ооруп калган жана башкалар учурда көмөк алуу 
менен жумуштан бошотулат. Э. жана башкалар дарылоо-алдын алуу 
мекемелеринин врачы 6 күнгө чейинки мөөнөткө берет. Андан узак мөөнөткө 
врачтык-консультациялык комиссия узартат. Ал боюнча көмөктүн закондо 
көрсөтүлгөн өлчөмүн профсоюз комитетинин социалдык камсыздандыруу совети 
белгилейт.  
ЭМГЕК МЕНЕН ДАРЫЛОО — кээ бир ооруларды дарылоодо эмгекти колдонуу. 
Көпкө аракетсиз болгон киши шалакыланып, бошоңдойт. Иштеп жүргөн кишиге 
эмгек дем, күч берет. 
Көпкө ооруган кишинин күч-кубаты ооругандыктан гана эмес, кыймыл-
аракетсиздиктен да төмөндөйт. Дарылоо максатында эмгекти колдонууну 
оорулуунун абалына жараша врач аныктап, аны качан баштоону жана иштин 
өлчөмүн, түрүн белгилейт. 
Эмгек менен дарылоо калыбына келтирүүчү дарылоо ыкмасы катары кырсыкка 
чалдыкканда, мээде кан айлануу бузулганда, мээнин кан тамырлары 
жабыркаганда жалпы кыймылды калыбына келтирүүдө, инфаркт менен ооруп 
жакшы болгондо жана башкалар колдонулат. Эмгек менен дарылоо сөөк-муун 
ооруларында кол, бут жана башкалар мүчөлөрдүн кыймылдабай калышын алдын 
алууда чоң роль ойнойт. Анда жумушка жөндөмдүүлүктү калыбына келтирүү үчүн 
булчуң күчү менен аткарылуучу эмгектин атайын түрлөрү колдонулат. 
Психикалык ооруларды дарылоодо эмгек менен дарылоо өзгөчө мааниге ээ. 
Оорунун түрүнө ылайыкталган эмгек оорулуунун активдүүлүгүн жогорулатат же 
тынчтандырат, көңүлүн ачып, ишмердүүлүгүн арттырат. Эмгек процессин 
акырындап татаалдандыруу менен оорулуунун өндүрүштүк жумушка 
жөндөмдүүлүгүн өөрчүтүүгө болот. Эмгек менен дарылоо психиатриялык 
ооруканаларда, психоневрологиялык диспансерлерде жүргүзүлөт.  
ЭМГЕКТИ КОРГОО — эмгек процессинде адамдын коопсуздугун, ден соолугун 
сактоо үчүн жагымдуу шарттарды камсыз кылуучу закон актыларынын, 
техникалык жана санитария-гигиеналык чаралардын системасы. Эмгекчилердин 
ден соолугун сактоо, коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылуу, кесип ооруларын 
жана өндүрүштүк кырсыктарды болтурбоо Совет мамлекетинин маанилүү иш-
аракетинин бири. Биздин өлкөдө ар бир адамдын эмгектенүүгө, эс алууга жана 
ден соолугун сактоого укуктуулугу жөнүндөгү жоболор эмгек закондорунда 
(мисалы, Кыргыз Республикасынын эмгек жөнүндөгү закондор кодекси, 10-гл.) 
көрсөтүлгөн. Ал закондорго ылайык толук, толук эмес жана кыскартылган жумуш 
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күнү белгиленген. Мекемелерде, ишканаларда, өндүрүштөрдө жумушчулар менен 
кызматчылардын толук жумуш убактысы жумасына 41 сааттан ашпоого тийиш. 
Кыскартылган жумуш күнү кесиптик зыяндуу шартта иштеген жумушчу, 
кызматчылар, жашы жете элек 15тен 18 жашка чейинки жумушчу, кызматчылар, 
ошондой эле мугалимдер, врачтар, инвалид - сокурлар жана башкалар үчүн 
белгиленет. Толук эмес жумуш күнү же убактысы администрация жумушчу же 
кызматчыны ишке алып жатканда макулдашылып чечилет. Ишкана, мекеме, 
уюмдардын администрациясы эмгекти коргоо боюнча нормативдик актыларда 
көрсөтүлгөн эмгек шарттарын камсыз кылууга, өндүрүштө травмага жол 
бербөөгө, коопсуздук техникасынын жаңы каражаттарын колдонуу, кесиптик 
оорулардын алдын алууга, санитария - гигиеналык шарт түзүүгө милдеттүү. 
Ошондой эле эмгекти коргоо боюнча эрежелер менен нормаларда коопсуз жана 
ден соолукка зыянсыз эмгек шарттарын түзүү, ишкана аймагын, өндүрүштүк 
жайларды максатка ылайык пайдалануу, жабдууларды туура иштетүү, 
технологиялык процесстерди туура уюштуруу, жумуш орундарын санитария-
гигиеналык нормага ылайык күтүү жана башкалар талаптар камтылган. 
Коопсуздук техникасын жана өндүрүштүк санитарияны жакшыртуу максатында 
жыл сайын атайын каражат бөлүнөт. 
Аялдардын организминин өзгөчөлүгүн эске алып, эмгек закондорунда кошумча 
жеңилдиктер көрсөтүлгөн, ошондой эле жаштардын, инвалиддердин эмгегин 
коргоо боюнча эрежелер белгиленген. Кош бойлуу жана балалуу аялдардын 
эмгегин коргоо боюнча атайын жоболор бар, к. Эне жана баланы коргоо. 
ЭМГЕК ФИЗИОЛОГИЯСЫ — физиологиянын киши организминин эмгек 
аракетинин убагында физиологиялык процесстерин изилдөөчү бөлүгү; эмгек 
шартын жана ден соолукту жакшыртууга жардам берүүчү принциптерди, 
нормаларды иштеп чыгат. Эмгек физиологиясы адамдын ишке жөндөмдүүлүгүн 
жогорулатуу менен аны жогорку деңгээлде сактап туруу, чарчап-чаалыгуунун 
алдын алуу максатын көздөйт; эмгектенүү режимин, эс алууну, жумуш ордун 
рационалдуу пайдалануунун физиологиялык негиздерин иштеп чыгат. Эмгек 
физиологиясынын чарчапчаалыгууну жана ишке жөндөмдүүлүктүн төмөндөшүн 
аныктоо ыкмаларын иштеп чыгуусу — эмгек психологиясына, ал эми тышкы 
чөйрөнүн организмге таасирин изилдөөсү эмгек гигиенасына жакындайт. Эмгек 
физиологиясы гигиена жана эмгекти илимий уюштуруу менен бир катарда 
маанилүү социалдык проблеманы — адамдын эмгек аракетинин маселелерин 
изилдейт. 
Өндүрүш шартын изилдөө мезгилинде эмгек физиологиясы түрдүү 
физиологиялык процесстерди — дем алуу, кан айлануу, тамак сиңирүүнүн, 
жогорку нерв системасынын ишин, сезүү жана кыймыл процесстерин жана 
башкалар чогуу изилдейт. Мында тамырдын кагышын каттоо, электр 
кардиографиясы, кан басымын, дем алуунун ылдамдыгы менен тереңдигин, дем 
алууда жуткан кычкылтек менен дем чыгаруудагы көмүр кычкыл газынын 
өлчөмүн ченөө, тер чыгуунун өзгөрүшү, көрүү жана угуу органдарынын айрым 
көрсөткүчтөрүн аныктоо жана башкалар жүргүзүлөт. Ошону менен катар күчтү, 
иштеги кыймылдын тактыгын, ылдамдыгын жана координациясын аныктоо, 
эске тутууну, көңүл бурууну, эмоция реакцияларын жана башкалар баалоо 
ыкмалары иштелип чыккан. Эмгек физиологиясында организмдин ички 
чөйрөсүнүн туруктуулугун (гомеостаз) сактоочу системалар менен механизмдер, 
эмгек шарты өзгөрүлгөндө организмдин жана анын органдары менен 
системаларынын туруктуу иштеши изилденген. Күч эмгегинде энергия 
сарпталат, ошондой эле запас заттар керектелип, булчуңдардагы гликоген, 
натрий, калий, кальций туздары азайып, канда зат алмашуунун кычкылданып 
бүтпөгөн продуктулары пайда болот. Күч эмгеги күчөгөн сайын жүрөк тез-тез 
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кагып, иштеген булчуңдардын кан тамырлары кеңеет, тамак сиңирүү системасы 
менен теринин кан тамырлары тарыйт. Андан кийин алар кайра кеңейип, киши 
тердейт. Эгер кара жумуш өтө ашык жасалса кан тамыр абдан кеңейип, дем алуу 
жана кан айлануу бузулат, мээде кан айлануу, жүрөк начарлайт, эстен танат. 
Ошондуктан иштин оордугун, зыяндуулугун аныктап, анын күн тартибин, 
гигиеналык нормаларынын критерийлерин физиологиялык жактан негиздөө 
зарылдыгы келип чыккан. 
Азыркы эмгек физиологиясынын маанилүү милдети — эмгектин оордугу менен 
зыяндуулугун баалоочу кесиптик физиология-гигиеналык паспорт түзүү. Мындай 
паспорттор өнөр жай, айыл чарба, транспорт жана башкалар эмгектин түрлөрү 
үчүн түзүлөт. Автоматтык башкаруу жана акыл эмгегинин чөйрөсү өскөндүгүнө 
байланыштуу эмгек физиологиясында жаңы милдеттер пайда болду. Алардын 
бири — акыл эмгегинен чарчап-чаалыгуу, сезүү органдарына күчтүү таасир 
берүүдөн борбордук нерв системасына күч келүү проблемаларын чечүү, ошондой 
эле кыймыл-аракеттин аздыгынан (гиподинамия), булчуңдардын начар 
иштешинин (гипокинезия) жана нервэмоциялык катуу күч келүүдөн келип 
чыккан актуалдуу проблемаларды чечүү болуп саналат.  
ЭМДӨӨ (иммундаштыруу, вакциналоо) — организмди иммундук касиети бар кан 
сары суусу, гамма-глобулин, вакцина, анатоксин менен эмдеп, анын жугуштуу 
ооруга туруктуулугун арттыруу. Организмде активдүү иммунитет пайда кылуу 
үчүн вакцина же анатоксин куюлат. Вакцинада оору пайда кылбоочу тирүү 
(начарлаган) же өлүү (өлтүрүлгөн) оору козгогучтар болуп, аларды кишиге 
куйганда организмде атайын коргогуч зат — антитело пайда болот. Микроб 
токсинин (уусун) формалин менен зыянсыздандыруудан анатоксин алынат. 
Мында токсиндин уулуу касиетин жоготуп, иммунитет пайда кылуу 
жөндөмдүүлүгү сакталат. Анатоксин теринин астына же булчуңга куюлат. 
Вакциналарды кишинин терисине (туберкулёзго каршы), теринин астына (ич 
келтеге каршы), булчуңга (көк жөтөл, кептөөр, тырышмага каршы), ичирип 
(полиомиелитке каршы), мурунга тамчылатып (гриппке каршы) жиберилет. Ар 
бир вакцина үчүн атайын өлчөм (доза) жана эмдөө схемасы белгиленген. Эмдөөдө 
организмде оору козголбой туруп, ага каршы иммунитет пайда болот (мисалы, 
кишини чечек вакцинасы менен эмдөөдө ал ооруга каршы иммунитет түзүлөт). 
Калкка активдүү иммунитет пайда кылуу максатында, ошондой эле эпидемиялык 
көрсөткүчтөргө жараша ар бир ооруга каршы эмдөөнү саламаттык сактоо 
органдары өзүнчө план жана календарга ылайык жүргүзөт. Балдар оорусуна 
каршы пландуу эмдөө төрөт үйүнөн башталат. Мисалы, бала төрөлгөндөн 4—5 
күндөн кийин туберкулёзго, 2 айында полиомиелитке, 5—6 айында кептөөргө 
жана көк жөтөлгө, 10 айында кызылчага каршы эмделет. Айрым ооруларга каршы 
эмдөө 4—5-жылда кайталанып турат. Айрым оорунун табигый очогу чыгуучу 
аймакта (мисалы, туляремия, кене энцефалити) пландуу эмдөө жасалат. Эгер 
жугуштуу оорунун таралуу коркунучу туулса, ага каршы пландан тышкары эмдөө 
жүргүзүлөт (мисалы, грипп, холера жана башкалар ооруларына). Эгер тезинен 
иммунитет түзүү талап кылынса (мисалы, кызылча менен ооруган балага 
жолукканда, жараат булганганда), ал ооруга каршы даяр антителосу бар сары суу 
же гаммаглобулин куюлат. Эмдөө жүргүзүүнүн алдында калк медициналык 
кароодон өткөрүлөт. Өнөкөт оорулуу жана температурасы көтөрүлгөн киши 
эмделбейт. Эмдөөдөн кийин организмде жалпы жана жергиликтүү реакция 
болуусу мүмкүн (эмделген жер шишийт, ооруйт, ысыйт). Мындай абал адатта 
көпкө созулбайт жана коркунучтуу эмес. Эмдөөдөн кийин жугуштуу оору менен 
ооруса да жеңил өтөт. Балдарды эмдөө маалыматы алардын медициналык 
карточкаларында жана атайын журналга катталат, ошондой эле ата-энеси 
баласына кайсы жасалды, кайсы жасала элегин так билүү керек. Айрым жугуштуу 
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ооруларга каршы вакцина 2 же 3 жолу берилет. Мисалы, полиомиелит, көк жөтөл, 
кептөөргө каршы 3 жолу эмделет (ар бир эмдөөнүн аралыгы 1,5 ай). Жасалма 
иммунитет убакыт өткөн сайын начарлашы мүмкүн, ошондуктан белгилүү 
убакыттан кийин айрым эмдөө кайталанат. Эмдөө калк арасында жугуштуу 
ооруларга каршы жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизги каражатынан болот. 
Эмдөөнүн натыйжасында айрым жугуштуу оорулар азайды, полиомиелит, 
кептөөр, чечек жана башкалар такыр жок болду (к. Чечек).  
ЭМОЦИЯ — адамдын организминин сырткы жана ички дүүлүктүргүчтөргө карата 
реакциясы; дүүлүктүргүчтүн таасири менен адам башынан өткөргөн өзгөчө абал. 
Эмоция оң (кубануу, канааттануу, суктануу) жана терс (кейүү, кайгыруу) болушу 
мүмкүн. Ал кыска мөөнөткө же узакка созулат. Айрым эмоция көңүлдү көтөрөт, 
адамды сергитип, күч-кубат берет, башкасы тескерисинче алсыратат, туталантат. 
Адамдын эмоциясы татаал жана көп кырдуу, ал аркылуу физиологиялык мааниде 
алганда өз абалын сезүү гана байкалбастан (мисалы, курсагы тойгондо 
канааттануу же дени сактыктан улам пайда болгон жакшы сезимдер), ошондой 
эле адамдын коомдук байланыштары, анын дүйнөнү таанып-билүүсү, көз карашы, 
башка адамдардын пикирине, аракетине мамилеси, коомдук турмуштагы 
окуяларга, бүтүндөй социалдык түзүлүшкө көз карашы дайыма эмоцияны пайда 
кылат. Эмгек процессинин өзү жана анын натыйжалары кубанычты, 
канааттанууну же өкүнүчтү пайда кылат. Өзүнүн ички сезимдерин адам сөз менен 
гана билдирбестен, жаңсоо кыймыл-аракет аркылуу да билдирет. Мындан 
тышкары эмоция организмде анын эркине баш ийбеген өзгөрүүлөр менен 
коштолот. Адамдын көңүлү көтөрүлүп, кубанганда же уялганда, корккондо, 
кыжырланганда жана башкалар учурларда кан тамырдын кагышы тездеп, дем 
алуу өзгөрүлө тургандыгы белгилүү. Адамдын ден соолугу анын көңүл 
маанайына шарт түзөт, ошондой эле көпкө көңүлү чөгүп, маанайы пас болуу ден 
соолукту бузат. Бир нерсеге күйүп-бышуу демейдеги көрүнүшкө айланып, тез-тез 
кайталана берсе, ден соолук үчүн зыян, андан нерв жана жүрөк-кан тамыр 
системасынын иштөөсү бузулат.  
ЭМЧЕК — сүт бөлүп чыгаруучу без. Ал көкүрөк көөдөнүнүн үстүндө орун алган. 
Анын формасы, көлөмү жана жайгашуусу аялдын жашына, жыныс органдарынын 
өөрчүшүнө жана этек кирдин келишине жараша болот. Бала эмизбеген учурда 
эмчектин формасы эки түрдүү болот: жумуру (жарым шар сыяктуу) жана конус 
сымал. Кыздардын эмчек безинин салмагы 150— 200 г, ал эми бала эмизген 
аялдардыкы 350—400 гга жетет. Ал бир нече безчелерден (бөлүктөрдөн) турат. 
Мисалы, бойго жеткен кыздардыкы 15— 20 безчелерге бөлүнөт. Алардын ар бири 
татаал исиркектерден турат. Исиркектердин бетинде бир катар куб сыяктуу 
клеткалар жайгашкан. Алардын ичиндеги май жана белоктун запастары сүт пайда 
болуу процессине катышат. Исиркектерден башталган түтүкчөлөр аркылуу сүт 
агып турат. Бала эмизбей калганда эмчектин исиркектери жоголуп, түтүкчөлөрү 
бүтүп, бездин бөлүктөрү бүрүшүп, көлөмү кичирейип, май басып калат. Эмчек 
бөлүктөрү бири-биринен борпоң келген тутумдаштырма ткань менен бөлүнүп 
турат. Ал жерди кан тамырлар жана нерв талчалары аралап өтөт. Эмчек үрпү 
каралжын тартып томпоюп турат. Ал жерде эң көп нерв талчалары, тер жана май 
без түтүкчөлөрү орун алган. Териде жайгашкан булчуң ткандары сүт агуучу 
түтүкчөлөрдүн ачылып, жабылып турушун камсыз кылат. 
Эмчектин кызматы — баланы эмизүү үчүн сүт бөлүп чыгаруу. Аялдын 
физиологиясына жараша эмчек безинин кызматы өзгөрүп турат. Себеби анын 
иштеши ички секреция бездери бөлүп чыгаруучу гормондордун жардамы менен 
тейленет. 
Эмчектин ар кандай ооруларынан мастоптоз, мастит, мастопатия жана башкалар 
көбүрөөк кезигет. Эмчек ооруларын алдын алууда жыныс органдарынын 
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ооруларын өз убагында дарылоонун, айрыкча кош бойлуу жана бала эмизген 
учурда (к. Эмчектеги бала) өздүк гигиена эрежелерин туура сактоо, баланы 
эмчектен капысынан чыгарбоо мааниге ээ. Эмчекте катууланган жерди 
байкаганда врачка кайрылып, флюорография жасатып, андагы өзгөрүүнү өз 
убагында аныктоо зарыл. 
 

 

Эмчектин түзүлүш схемасы: 1— эмчек 
үрпү; 2— сүт жолдору; 3— сүт бездери; 
4— көкүрөктүн чоң булчуңу; 5— 
кабыргалар; 6— өпкө. 

 
ЭМЧЕК СҮТҮ — бала эмизген аялдын эмчеги иштеп чыгаруучу суюктук. Эмчек 
сүтү баланын алгачкы айларындагы баалуу тамагы. Анын азык затынын составы 
ушул жаштагы баланын тамак сиңирүү жана зат алмашуу өзгөчөлүгүнө туура 
келет. Бала төрөлгөндөн кийинки алгачкы 2—3 күн эмчек коюу, сары түстөгү 
суюктук — ууз бөлүп чыгарат. Уузда белок жана туз көп болот, ошондой эле май 
тамчылуу клеткалар да арбын. 2—4 жума өткөндөн кийин кадимки сүт бөлүнө 
баштайт. Аны микроскоптон караганда май бүртүкчөлөрү бирдей таралганы 
көрүнөт. Сүттө балага керек бардык азык зат жана витаминдер бар. Андан башка 
антитело (баланы ар кандай оорулардан коргоочу зат) жана ферменттер болот. 
Эмчек сүтү уй жана эчкинин сүтүнө караганда жеңил сиңип, баалуу. Эмчек 
сүтүнүн белогу өтө аш болумдуу, ымыркайдын ичегисинде жеңил сиңирилет. 
Майы оңой сиңүүчү эмульсия түрүндө болгондуктан, ал толук сиңет. Андагы 
углеводдор өзүнүн азыктык касиетинен башка ичегиде микробдун өсүшүнө 
тоскоол болуп, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Эмчек сүтүндө, айрыкча кальций 
жана фосфор туздары жетишерлик болуп, баланын скелетинин калыптануусунда 
жана өөрчүшүндө мааниси чоң. Эне организмине түшкөн бардык зат эмчек сүтүнө 
келет. Ошондуктан бала эмизген аял тамактануу режимин толук сакташы керек. 
Баланы эмизгенден кийин, эмчекте калган сүттү саап таштоо сунуш кылынат, к. 
Эмчектеги бала. 
Эмчектеги бала — бир жашка чейинки бала. Баланы дени сак өстүрүү, күч жана 
акыл-эсин туура калыптандыруу үчүн анын организминин айрым 
өзгөчөлүктөрүн билип, туура багуу зор мааниге ээ. Бала ымыркай (төрөлгөндөн 
кийинки биринчи 4 жума) жана эмчектеги мезгилге (1 жашка чейин) 
айырмаланат. Ымыркай баланын эне организминен сырткары жашоо шартына 
ыңгайлашуусу менен анын организминдеги көп органдар жана системалардын 
функциясы өзгөрөт. Ымыркай баланын ткандары менен органдарынын 
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анатомия-физиологиялык өзгөчөлүгү, иммунитетке ээ болуу жөндөмдүүлүгүнүн 
жетишсиздиги түрдүү ооруга көбүрөөк чалдыгууга, ошондой эле оорунун оор 
өтүшүнө алып келет. 

 

Эмчектеги баланын дене салмагынын өзгөрүү схемасы (ай сайын кошуучу 
салмагы грамм менен берилген). К — кыз, Э — эркек бала. 

 
Айына жетип (башка айтканда курсакта көтөрүү мөөнөтү бүткөндө — 39—40 
жумада) төрөлгөн эркек баланын салмагы 3500±450г, кыздардыкы 3300 ±460 г 
болот. Бою (денесинин уз.) 47 смдей 57 смге (көбүнчө 50—51 см) чейин жетет. 
Төрөлгөндөн 3 күнгө чейин аз заара кылат (суткасына 4—5 жолу), бирок 1-
жуманын аягы 2-жуманын ортосуна чейин суткасына 20—25 жолу, бир жашка 
жакын 15—16 жолу сиет. Ымыркай баланын нерв системасы жетишсиз өөрчүгөн. 
Бала төрөлгөндө шартсыз рефлекстер гана болот: жутуу, эмүү, эстөө, коргонуу 
(ооругандан, ысыктан, муздактан ыйлашы), чапчып кармоо жана башкалар 
Ымыркай бала жарыкты сезет, начар угат. Алар тез чарчагандыктан, анын уйкусу 
суткасына 17—18 сааттан кем болбошу керек. Ымыркай баланын организми 
энеден иммунитет алгандыктан жугуштуу оорулардын кээ бирине туруктуу 
болот. Ошону менен бирге аларда ириңдеткич микробдордон коргонуу күчү 
жетишсиз болуп, баланы өзгөчө таза багуу талап кылынат. Ымыркай бала 
жашоонун жаңы шартына көнө баштаганда өзгөчө, башка айтканда ооруга 
окшош, бирок дарылоо талап кылбаган абалда болот. 
 

 

Балага клизма жасоо: жогоруда — клизмага керек 
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буюмдар жана даярдык көрүү; төмөндө — балага 
клизма жасоодо аны сол жак кырына жаткырып, 
бутун бүгүү керек. 

 
Аларга: салмагынын азайышы — ал бардык ымыркай балдарда алгачкы 3—4 
күндө байкалат. Туура багып, тойгузса салмагы 4—5-күндөн тартып көбөйүп, 
1жуманын аягында — 2-жуманын ортосунда алгачкы абалына келет; теринин 
физиологиялык сезгенүүсү — төрөлгөндөн 1-2-күнү териси, айрыкча кол чеңгели 
менен бут кетмени кызарып, ал бир нече сааттан 2—3 суткага созулат, андан 
кийин түлөй баштайт. 5—6 айлыгында баланын салмагы эки эсе, бир жашында үч 
эсе көбөйүп, 10—11 кгга жетет. Кичине төрөлгөн балдар чоң төрөлгөн балдарга 
караганда ай сайын көбүрөөк салмак кошот. 
 
 

  

Баланын чоң (солдо) жана кичине (оңдо) 
эмгегинин проекциясы. 

 
Эмчектеги бала бир жашында бала орто эсеп менен 25 смге өсөт. Алгачкы үч 
айында ай сайын 3 смге өсүп, кийин өсүү жайлап: 4—6 айлыгында — 2 — 2,5 см; 
7—9 айлыгында 2 см жана 10—12 айлыгында ай сайын 1,5 см өсөт. Эмчектеги 
баланын, өзгөчө ымыркайдын териси өтө назик болгондуктан оңой эле 
жабыркайт. Баланы жакшы карабаса эти бышып, ириңдүү ыйлаакчалар чыгат. 
Эмчектеги баланын сөөк тканында туздар аз болгондуктан алар жумшак, 
ийилчээк келип, туура эмес бакканда (мисалы, баланы жаздыкка эрте отургузуп 
же бутуна эрте тургузганда) сөөгү ийрейип калат. Баш сөөктөрү бирикпей, үч же 
төрт сөөктүн кошулган аралыгында жумшак бөлүкчөлөр (эмгеги) болот, 3 айында 
кичине эмгеги катат; маңдайындагы чоң эмгеги 9—14 айында жетилет. 
Эмчектеги баланын башы салыштырмалуу чоң болот. 
Эмчектеги баланын дене температурасы чоң кишиникине салыштырганда 0,3—
0,4° Сге жогору. Алар сырткы чөйрөнүн температурасындагы өзгөрүүлөргө, 
өзгөчө ысыкка өтө сезгич келип, чөйрөнүн температурасынын таасиринен анын 
дене температурасы өзгөрүлүшү мүмкүн. Алардын өпкөсү менен дем алуу 
булчуңдарынын жетиле электигинен, ошондой эле чоң кишиге караганда 
кычкылтекти эки эсе көп талап кылгандыктан, бат-бат бир калыпта эмес жана 
үстүртөн дем алат; бир жашында өпкөсү жана дем алуу булчуңдары өсүп, дем 
алуусу тереңдеп, калыптанат. Баланын (өзгөчө ымыркайдын) жүрөк-кан тамыр 
системасы күчтүүрөөк иштейт. Тамырынын кагуусу (минутасына 120—140) 
өзгөрүлүп турат (бала ыйлаганда минутасына 160— 200-гө жетет). Чоңойгон 
сайын артерия кан басымы жогорулайт. 
Дени соо баланын биринчи тиштери (эки астыңкы кашка тиш) 6—8 айында, 8—
10 айында үстүңкү 4 кашка жана бир жашка чыкканда эки астыңкы кашка тиши 
чыгып, бир жаштагы баланын 8 тиши болот. Организми начар, өзгөчө итий 
болгон баланын тиштери кеч чыгат. Адатта тиши чыгарда бала ооруп, ичи өтөт, 
тамакка табити тартпайт, шилекейи куюлуп, чыргоолонот, эти ысыйт, начар 
уктайт. Бирок мындай учурда дарылоонун кажети жок. Тамак сиңирүү 
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органдарын нервдик жөнгө салуу жетиле электигинен кичинекей балдар (өзгөчө 
ымыркайлар) кулгуйт, кусат, ичи көбөт, тез-тез заңдайт. Кээде эмчек ээмп 
жатканда аба жутуп алгандыктан да кулгушу мүмкүн. Баланын эмчек эмгенине 
карата анын ден соолугун байкоого болот (ооруп калган бала эмчекти начар эмет 
же эмбей коёт). 
Кыймылдын өсүшү жана психиканын өнүгүшү. Бир айлык кезинде баланы 
тикесинен көтөргөндө башын кармоого аракеттенет. 2 айында башын жакшы 
токтотуп, көмкөрөсүнөн жатканда башын, көкүрөгүн көтөрөт. 3 айында 
көмкөрөсүнөн жаткырса бала чыканагына жана билектерине таянып, денесин 
көтөрөт, жамбашынан жөлөсө отурат, чалкасынан капталына оодарылат, башын 
түз кармайт. 4 айында эркин кыймылдайт; алаканына таянып көтөрүлөт, 
чалкасынан көмкөрөсүнө которулат, буюмдарды чапчып, сылайт жана кармалайт. 
5 айында жөлөнүп отурат же колтугунан жөлөсө бир нерсени кармап буттарын 
бүкпөй түз турат. 6 айында жөлөөсүз эле отурат, көкүрөгүнөн жөлөсө туруп, бут 
шилтөөгө аракеттенет. 7 айында эмгектейт, өз алдынча отурат, тизесине турат, 
керебетке жармашат, көкүрөгүнөн жөлөсө бут шилтеп басат, оюнчукту бир 
колунан экинчи колуна алат. 8 айында өзү отурат, жатат, бир нерсеге таянып 
ордунан турат, басууга аракеттенет. 9 айында өзү турат, эки колунан кармап 
жетелесе басат, турса өзү отура алат, тизелеп турат. 10 айында өз алдынча отуруп, 
турат, стулду түртүп басат, бир колунан жетелетип басууга аракеттенет. 11 —12 
айында бир колунан жетелесе жакшы басат, өзү кадам шилтейт, отурат, буюмду 
жерден эңкейип алат. 

 

Эмчектеги баланын кыймылынын ай сайын өөрчүү схемасы. 

 
Кыймылынын өсүүсү менен катар таанып-билүүсү да өнүгөт жана тили чыгат. 
Төрөлгөндүн 2-жумасында эле бала ойгонгондон кийин бир нече мин. көзүн ачып 
жатат, ачка болгонун сезип ыйлайт, бармагын сорот. Эненин эмчеги 
жакындаганда тыбырчылай башын эмчек жакка буруп, оозун ачат, соруу жана 
жутуу кыймылдарын аткарат. Бир айында бош койсо буту-колун сереңдетет, 
башын бурат, жалтырак буюмдарды карайт. Тежемел багылган бир жарым айлык 
бала жаңы тамакты көнгөн тамагынан айырмалайт. 2 айында кишинин үнү чыкса 
башын бурат; түрдүү эмоциялык реакциялар пайда болот: чакырса жылмаят, үн 
салат. 3 айында буюмду көрсөтүп жылдырса ээрчип тиктеп карайт, үн чыккан 
тарапты боолголоп башын бурат, тааныш буюмдарын билет, аларга кызыгып, 
кармалоого аракеттенет, каткырып күлөт. 4 айында кыймылды ээрчип карайт, 
чоочун кишини байкайт, илинип турган оюнчуктарды кармалап ойнойт. 5 айында 
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энесин жакшы таанып, жакындарын билет, өзүн чакырганда сезет, шалдыракты 
алууга колун түз сунат, көпкө кармап турат. 6 айында оюнчуктар менен ойнойт, 
аларды чачат, муундарды бөлүп (мисалы, «ма», «ме»), айтууга аракеттенет, 
кашыктан тамак жей алат, тамакты көргөндө оозун ачып, сугунат. 7 айында 
күзгүдөн өзүн көрүп талпынат, сөздү түшүнө баштайт, былдырап сүйлөйт, «отур», 
«тур», «жат», «алакан чап» дегендерди аткара алат, буюмду турган жеринен көзү 
менен издейт, чакырса колдон колго өтөт, «а-та», «а-па» муундарын кайталайт. 8 
айында чоң кишиден үйрөнгөн кыймылдарды суроо боюнча кайталайт, өзүнө 
жаккан буюмду алууга же табууга абдан аракеттенет; оюнчуктар менен кызыгып 
ойнойт, аларды көңүл коюп карап, бир-бирине ургулайт жана башкалар 9 айында 
үйдүн ичинде буюмдарды издейт, айтканды (мисалы, «колуңду бер», «колуңду 
булга» жана башкалар) аткарат, майда буюмдарды чогултат, идиштин 
ичиндегилерди чубап чыгарат. 10 айында оңой сөздөрдү айтат, аталган оюнчукту 
таап берет, тыйганды, жумшаганды түшүнөт, бетин жаап жашынбак ойнойт. 11 —
12 айында көп буюмдун атын билет, 10— 12 сөздү («эне», «ата» жана башкалар) 
айтат, дененин бөлүктөрүн көргөзөт. 
Баланын дени сак өсүшү үчүн тазалык жана таза аба эң керектүү шарт болуп 
эсептелет. Балага ылайыкталган бөлмөдө аба, жарык жетиштүү болуп, керектүү 
гана мебель коюлат. Күн сайын пол, мебель, терезенин текчелерин чаңдатпай 
ным чүпүрөк менен сүртүп, шыптагы жана дубалдын боорундагы чаңды жума 
сайын тазалап туруу керек. Бөлмөнү тазалоо учурунда баланы сыртка сейилдетип 
жүргөн оң. Кышында бөлмө ар бир 2—3 саатта 10—15 мин. желдетилип, бөлмө 
температурасы 18°—20°С болгону жакшы (ымыркай бала үчүн 21—22°С). Өтө 
жылуу бөлмөдө кармалган балдарга суук бат тиет. Баланы багууга керектүү 
бардык буюмдар — вазелин май жана кебез, упчу, дененин жана суунун 
температурасын өлчөөчү термометр, клизма үчүн №1 баллончо, жылыткыч, көзгө 
дары тамчылаткыч, бор кислотасынын 2%түү эритмеси, марганцовканын мала 
кызыл жаңы эритмеси, йод же бриллиант жашылынын эритмеси керебеттин 
жанына коюлган кичинекей столдун үстүнө даки менен жабылып турууга тийиш. 
Баланын төшөнчүсү. Баланы коюнга алып жатууга болбойт, анын өзүнчө керебети 
болууга тийиш. Керебетти аба жетпеген бурчка, жылыткычтардын жана эшиктин 
жанына коюуга болбойт. Кичине балдардын матрацын жууп жана желдетип 
турат. Деңиз чөбү, жылкынын кылы жана жыгачтын майда таарындылары жана 
башкалар салынган матрацтар жакшы. Матрацка клеёнка төшөп, үстүнө шейшеп 
салынат. Матрацты жакшы жуулчу кездемеден тыштайт. Балага жаздык 
жаздалбайт, ал эми чоң жаздыкка жаткыруу зыян. Эмчектеги бала көп уктайт, 
ошондуктан анын тынч уктоосуна шарт түзүү зарыл. Төшөнчүсүн таза кармап, 
керебетин, төшөнчүлөрүн жайып же бөлмөнүн терезесин же форточкасын ачып 
желдетүү зарыл. 
Баланы колго алып же керебетте терметүү туура эмес. Дени сак бала терметпесе 
деле жакшы уктайт. Баланы сейилдетүүдө колясканы колдонсо болот, к. 
Балдардын коляскасы. 
Баланын кийими. Баланы ороп-чулгабай аба ырайына жараша кийиндирүү керек. 
Кийими жылуу, жеңил келип, баланын кыймылына, тердин бууланышына 
тоскоол болбошу зарыл, өзгөчө жайдын күнү ороп-чулгоо зыяндуу, ансыз да бала 
ысыктан шалдырайт. Баланы жылаңбаш уктаганга үйрөткөн жакшы. 
Э. б-нын ич кийими — жалаяк, арты ачык көйнөк, момозуй кофта (узун туюк 
жеңдүү) ж.б. 2 айдан баштап жалаякка оробой, туюк шым, 3 айдан баштап 
кичинекей шым, колго токулган чокой, туюк шым кийгизсе болот. Күн сайын 
жуулгандыктан 8—12 арты ачык көйнөк жана туюк шым, 4—6 жылуу кофтасы 
(момозуй же байка) болгону оң. Алаасына койгуч дакиден эки кабаттап же эски 
шейшептен, салфетка материалдарынан, чыттан 60 х 65 см өлчөмүндө жасалат. 
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100 х 100 см өлчөмүндө жука чыттан 24, момозуйдан 12 жылуу жалаяк болууга 
тийиш. 2 топу же 2 жука жоолук, ошондой эле 2 жука жана бир жылуу одеяло 
болушу зарыл. 3 айдан 1 жашка чейинки балага 5 жука жана 5 жылуу арты ачык 
көйнөк, 5—6 момозуй кофта, жайкы 5—6 чыт кофта; суукта кийүү үчүн 10—13 
жылуу туюк шым; 10—15 жеңил жайкы туюк шым; жылуу жүн костюм; жылуу 
жүн топу (эки кат); 2 жука топу; кышкы пальто; жайкы пальто; 1 жуп кол кап 
керек. 8—9 айында бала турууга аракеттене баштайт, ошондуктан кийими 
кыймылына тоскоол болбогудай болуу керек. Бул мезгилде арты тилик көйнөк 
алды тилик көйнөк менен алмаштырылат. 11 —12 айлык балага ботинка, 
кышында кийиз өтүк же кийиз ботинка керек. Кышында баланы жылуу кап 
төшөктө таза абада уктатса болот. 
Баланы ороо. Адегенде столго байка одеялосу, анан клеёнка, жылуу жалаяк, чыт 
жалаяк, эң акырында алаасына коюлчу үч бурчтуу даки салынат. Оболу балага 
арты ачык жука көйнөк, анан момозуй же трикотаж кофта кийгизилет. 
Кийимдери бүктөлүп калбасын үчүн жакшылап жазып, алаасын жаап, чыт жана 
момозуй жалаякка колтуктан ылдый оройт. Баланын колун бош, жылаңбаш койсо 
да болот. Эгер бөлмөнүн температурасы 19—22 'С болсо андан башка ороонун 
кереги жок. Ашыкча ороп-чулгоодон денесине ысык чыгышы мүмкүн. 
Жалаягын жана ич кийимдерин таза кармап, кирин өзүнчө башка идишке 
чогултуу керек. Сийдик болгон жалаякты самындап жууп, кайнатып, кургаган соң 
эки бетин тең үтүктөө зарыл. Балдардын жалаягын, кийимдерин жууганга 
синтетикалык жуугуч каражаттарды колдонууга болбойт. Баланы күн сайын 
киринтип, денесин, колтугун, жука чурайын жакшылап жууп, бышарып кетпес 
үчүн моюн, кулак, колтук, жука чурай бүктөөлөрүнө акталган өсүмдүк майын 
сыйпайт. Бети-колун жылуу суу менен жууп, көзүн кебезди кайнатылган сууга же 
бор кислотасынын эритмесине (1стакан сууга 1 чай кашык) нымдап сүртүү керек. 
Баланын колун дайыма таза кармап, тырмагын алып туруу зарыл. 
Ал үчүн учу жок өзүнчө кайчыны урунуу оң. Кулагын кебезден билик чыйратып, 
кайнатылган сууга нымдап тазалайт, ал эми шиш, ширеңкенин талы, чач 
бекиткич жана башкалар менен чукулоого болбойт. Кулагынан бир нерсе акса, 
врачка тез кайрылуу керек. Бала заңдаган сайын астын жылуу суу менен жууп 
(кыздардыкын алдынан артын көздөй жууйт) кургата аарчып, андан кийин 
вазелин, өсүмдүк майы, балдар бет майы менен майлап же кургаткыч сепме себет. 
Мурундун тазалыгына өтө көңүл бөлүү зарыл. Мурду бүтүп калган бала оозу 
менен дем алып, эмчек эме албай калат. Мындан тышкары мурун менен дем 
алуудан өпкө жана көкүрөк жакшы өнүгөт; тамакты жакшы ичип, жакшы уктайт, 
ооруга аз чалдыгат. Баланын мурдун вазелин жана акталган өсүмдүк майына 
малынган кебез билик менен тазалоо керек. 
Баланы киринтүү. Алгачкы 5—7 күндө (киндиги түшкөнгө чейин) баланы жалпы 
ваннага киринтпей, кайнаган жылуу суу менен денесин самындап сүртүп турат. 
Киндиги 7 күнгө чейин түшпөсө, киринтүү жөнүндө врач менен кеңешүүгө туура 
келет. Баланы 6 айга чейин күн сайын, андан кийин күн алыс киринтет. Баланы 
түнкү уктатар алдында киринткен оң. Киринткенде суунун температурасы 30—
35°С, алгачкы үч жумасында жылуураак (36—37°С), бөлмө температурасы 20—
24°С болгон жакшы. Сууга өзгөчө жайкысын териге ысык чыкканда марганцовка 
(терини күйгүзүп албоо үчүн сууга кристаллын салууга болбойт), ит уйгак 
(череда) кошуу пайдалуу. Ваннадагы суунун температурасын термометр салып 
өлчөө сунуш кылынат. Баланы жумшак, майлуу, терини дүүлүктүрбөгөн самын 
(«Детский») менен жумасына 2—3 жолу жуунтуу керек. Түктүү сүлгүдөн тигилген 
жумшак кол кап же ным тарткыч кебез менен жууган жакшы; былпылдак бат 
кирдейт жана аны тазалоо кыйын. Баланын бетин ваннадагы сууга жуубай, 
өзүнчө идиштеги сууга жууп, кулакка суу кирип кеткенден этият болуу зарыл. 
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Башын какач калтырбай таза жууш керек, какач жакшы кетсин үчүн киринтерден 
бир канча саат мурун өсүмдүк майы менен башын майлап коёт, эгер какач кетпесе 
врач менен кеңешүү зарыл. Кирингенден бала чарчабашы керек. 6 айга чейинки 
баланы 5 мин., 6 айдан өткөндөн кийин 10 минутадан ашык ваннада кармоого 
болбойт. Киринткен соң таза суу (ошол эле температурадагы же 1°Сге төмөн) 
менен жаба куюп чайкап, шейшепке ороп кургатып, балдар бет майы же өсүмдүк 
майы менен теринин бырышкан жерлерин (колтугун, моюнун, кулак түбүн, 
чурайын) майлап чыгат. Эгер 2—3 айдан өткөн баланын бышарган жери болбосо, 
кирингенден кийин майлабаса деле болот. Кышкысын кечинде уктаардын 
алдында же тамактангандан 2 сааттан кийин киринткен оң. 
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Эмчектеги баланы ороо ырааттуулугу (1—8).
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Сейилдетүү. Баланы бардык эле мезгилде күн сайын таза абада сейилдетүүгө 
болот (катуу жамгыр, шамал жана башкалар болбосо). Таза абада көп болгон бала 
жакшы өсөт, аз ооруйт; тамакка табити ачылып, тамак сиңирүүсү, кан айлануусу 
жакшырат. Эгер бала жайында төрөлсө төрөт үйүнөн чыккан күндөн тартып 
сейилдетүү сунуш кылынат; кышында төрөлсө 2—3 жумалыгында (абанын 
температурасы 10°Сден төмөн болбосо) баштаса болот. Адеп сейилдөө 10 мин., 
андан кийин анын убактысын 5—10 мин. көбөйтүп отуруп, 3 айлыгында күнүнө 4 
саатка жеткирилет (кышында). Жайында баланы мүмкүн болушунча күнү бою 
(күн ысыгыча) сыртта сейилдетүү керек. 2 — 3 айынан баштап суук мезгилде 
баланы күнүнө ар бир жолу 2 сааттан ашык эмес 2—3 маал сейилдетүү зарыл. 
Сейилдетүүдө баланы аба ырайына жараша кийинтип, бетин ачык коёт. Сейилдеп 
жүргөндө баланын колу жана мурду жылуу, бирок тердебегендей болуу керек. 
Бир аз мурду бүтүп, бирок эти ысыбаса сейилдөөгө алып чыкса болот. Күн 
чакчайып тийген жерде сейилдетүүгө болбойт. Жайкысын сейилдетүүдө 
убактысы менен суу ичирип туруу сунуш кылынат. 
Эмчектеги баланын денесин чыңдоо. Баланы төрөлгөндөн баштап эле таза абага 
көндүрүү керек. Таза аба тамакка табитин ачып, денени чыңдайт, ар кандай 
оорулардан сактайт. Алар тез ысып, тез үшүйт. Андыктан температуранын 
өзгөрүүсүнө акырындап көнүктүрүү зарыл. Абага көнүктүрүүдө этияттык талап 
кылынат. Денени чыңдоону бөлмөдө аба ваннасын алуудан баштоо керек. 
Эмчектеги бала үчүн абанын температурасы 21 — 22°С болууга тийиш. Балага 
суук тийбесин деген ойдо тез ороого шашып же жалаяктарды мешке жылытып 
орошот. Мындай учурда дайыма жылуу жалаякка оролгон бала чөйрөнүн 
темпрасына көнбөй суукка тез урунат. Жалаяктарды алмаштырганда 2 мин. 
жылаңач жаткыруу менен аба ваннасына акырындап өтүү сунуш кылынат. Аба 
ваннасын туура пайдаланса баланын организми үчүн пайдасы чоң. Суук мезгилде 
аба ваннасын бөлмөдө, жылуу мезгилде сыртта жасоого болот; күнүнө адегенде 1 
— 2 мин., анан 3—5 мин. жылаңачтап коюп, акырындап убактысын көбөйтүп 
жарым саатка жеткирет. Көнүккөндөн кийин 20—18°Сде аба ваннасын жүргүзсө 
болот. Оорукчан балдарды акырындап жылаңачтоо керек: адегенде колу-бутун, 
анан белге чейин, аягында бүт чечиндирет. Бир жашка чейинки балдардын ден 
соолугун чыңдоодо суу процедурасы абдан пайдалуу. 3—4 айлык мезгилинен 
баштап ным чүпүрөк менен сүртүү сунуш кылынат. Бул процедурага өтүүдөн 
мурун баланын терисин алдын ала көнүктүрүү керек. Ал үчүн 1 — 2 жума кургак 
момозуй же жумшак жүн кездеме менен баланын денесин кызарганча сүртөт. Суу 
процедурасын түктүү кездемеден жасалган кол капты сууга салып, сыгып алып 
денени сүртүп жасайт. Алгач колун, анан көкүрөгүн жана ичин, далысын, 
куйругун жана бутун сүртөт. Суу болгон денени түктүү сүлгү менен тери бир аз 
кызарганча сүрүп кургатат. Дененин сүртүлбөй турган жерлерин одеяло менен 
жаап коёт. Сүртүүгө пайдаланылган сууга туз (1 стакан сууга 1 чай кашык) же 
атыр (1 стакан сууга 1 аш кашык) кошсо болот. Суунун температурасы адегенде 
35—36°С, 5—7 күндөн кийин 32—33°С; андан соң ай сайын 1° төмөндөтүп отуруп, 
30°Сге чейин түшүрүлөт. Сүртүү уктап ойгонгондон кийин эртең менен 5—6 мин. 
жүргүзүлөт. Денени чыңдоону токтотууга туура келсе, кайра баштаганда суунун 
температурасы акыркы күндөгүдөн 2—З ка жылуу болуу керек. Эгер көпкө 
токтолсо процедураны эң башынан баштоого туура келет. 
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1-сүрөт. Арка булчуңдарын өстүрүүчү жана чыңдоочу көнүгүү: баланы кырынан жаткырып, 
манжалар менен омуртканы бойлото өйдө-ылдый сүрүү. 2-сүрөт. Буттун булчуңдарын чыңдоочу 
көнүгүү: баланы чалкасынан жаткырып буттарын алмак-салмак бүгүп жана сунуу. 3-сүрөт. Курсак 
жана бут булчуңдарын чыңдоочу көнүгүү: баланы чалкасынан жаткырып, эки бутун бир мезгилде 
бүгүп-сунуу. 

 
 
Денени чыңдоо бардык эле балдар үчүн, өзгөчө ден соолугу начар балдар үчүн 
пайдалуу, бирок анын жолдорун тандоодо сөзсүз врач менен кеңешүү керек. 
Денени чыңдоодо баланын көңүлү ачылып сергүүгө тийиш. Процедура туура 
жасалбаса бала чыргоолонуп ыйлашы мүмкүн. Эгер бала ооруп калса, салмак 
кошпосо, процедура баланы өтө тынчсыздантса денени чыңдоону токтотуп, 
врачка кайрылуу зарыл. 
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4—5-сүрөт. Кол булчуңдарын чыңдоочу көнүгүүлөр: баланы чалкасынан жаткырып, колун өйдө 
көтөрүп, ылдый түшүрүү (4-сүрөт) жана көкүрөгүнө эки колун кайчылаштыруу (5-сүрөт). 6-сүрөт. 
Курсак булчуңдарын өстүрүүчү көнүгүү: баланы чалкасынан жаткырып, эки колунан кармап отурган 
абалга келтирүү. 7-сүрөт. Кол жана арка булчуңдарын чыңдоочу көнүгүү: баланын бутунан кармап эки 
колу менен «бастыруу». 8—9-сүрөт. Баланы эмгектөөгө үйрөтүүчү көнүгүүлөр: баланы көмкөрөсүнөн 
жаткырып, оюнчукту көрсөтсө ага жетүү үчүн бала аракет жасайт. 10-сүрөт. Ийин курчоосу менен 
көөдөн булчуңдарын чыңдоочу көнүгүү: бала жердеги оюнчукту алуу үчүн эңкеет. 11-сүрөт. Арка жана 
кол булчуңдарын чыңдоочу көнүгүү: баланы көмкөрөсүнөн жаткырып, эки колунан алып артка бир аз 
чалкалатуу. 12-сүрөт. Көөдөн булчуңдарын чыңдоочу көнүгүү: баланын бутун бир кол менен кармап, 
көкүрөгүн экинчи кол менен жөлөп көтөргөндө бала мойнун, көөдөнүн чыңалтып чалкалайт. 
 
Массаж жана гимнастика. Массаж жана гимнастика баланын денеси менен 
психикасынын туура өсүп өнүгүшү үчүн маанилүү факторлордон болуп саналат. 
Массаж жана гимнастика 1,5—2 айынан баштап жасалат. Гимнастика комплексин 
жана массаж жасоо ыкмаларын поликлиникада участкалык врач же медициналык 
сестра үйрөтөт. Кышында жакшы желдетилген, температурасы 20°Сден төмөн 
болбогон бөлмөдө, жайында абанын температурасы 20—22°Сден төмөн болбосо 
сыртта (көлөкөдө) жасоого болот. Массаж жана гимнастиканы тамактандыруудан 
30 мин. мурда же тамактандыргандан 1 —1,5 сааттан кийин бийиктиги 70 смдей 
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столго одеяло, клеёнка жана жалаяк салып жасоо ыңгайлуу. Ар бир көнүгүү же 
массаж 2—6 жолу кайталанат. Эмчектеги балага үйдө массаж жасоонун негизги 
ыкмасы — сылоо жана сүргүлөө. Алар колу-буттун учунан жогору карай жеңил, 
назик жана жай жүргүзүлөт. Массаж мезгилинде кол жана бут жарым-жартылай 
бүгүлгөн абалда болот, 3—4 айга чейинкилердин колу-бутун катуу бүгүп, жазуу 
жарабайт, булчуңдары жана байламталары чоюлуп калышы ыктымал. 1,5—3 
айлыгында шартсыз рефлекстерге негизделген көнүгүүлөрдү жасатуу керек: 
омуртканы сылаганда бала колу-бутун сунат, көмкөрөсүнөн жаткырганда башын 
көтөрүүгө аракеттенет, таманын кармаласа бутун серпет жана башкалар Баланын 
кыймылын күчөтүү да пайдалуу (денесин сылоо же аны менен сүйлөшүүдө бала 
буту-колун тыбырчылатат). 3—6 айында баланын колу-бутун этияттап 
кыймылдатуу (өзгөчө 3—4 айлыгында) — колу-бутун кайчылаштыруу, 
булчуңдарын жазуу, далысын көтөрүү жана башкалар зарыл. Бул мезгилде 
эмгектөөгө көндүрүүчү көнүгүүлөрдү киргизип, ал ачык түстөгү оюнчуктар менен 
коштолгону дурус. Баланы күнүнө бир канча ирет көмкөрөсүнөн жаткыруу керек. 
6 —10 айлык балдардын дене жана кол-бут булчуңдарын чыңдоодо эмгектөөсү 
чоң мааниге ээ. Бул мезгилде бала чоңдордун көрсөткөнү боюнча айрым 
көнүгүүлөрдү өзү жасайт. Көнүгүүлөр комплексине чалкасынан көмкөрөсүнө 
которулуу, колун айландыруу, бүгүү, отуруп-туруу жана башкалар, ошондой эле 
көнүгүүлөрдү ачык түстөгү жана ар кандай формадагы оюнчуктар менен да 
жасоого болот. 10—14 айлыгында бутун көтөрүп таякчага жетүү, колунан кармап 
отуруу, эңкейүү жана түзөлүү, «кирпичке» чыгуу жана андан түшүү сыяктуу 
көнүгүүлөрдү кошсо болот. 
Эмчектеги баланы тарбиялоо алгачкы күндөн башталат; ал туруктуулукту, 
сабырдуулукту, көп күч-аракетти, ар кандай ыкма колдонууда ийкемдүүлүктү 
талап кылат, оройлук менен зордоо жарабайт. Үй-тирмиликтеги жетиштүү шарт 
жана үй-бүлөнүн ынтымагы баланы туура тарбиялоону камсыз кыла албайт, 
талыбаган эмгек жана мээримдүүлүк чоң мааниге ээ. Тарбиялоо процесси 
акырындык менен жөнөкөйдөн татаалга өтүп, улам кайталанып, бышыкталат. 
Баланы тарбиялоо — ата-эненин биргелешкен эмгеги жана ага ата активдүү 
катышууга тийиш. 
Бала төрөлгөндүн алгачкы жылында күн тартибин уюштурууга, гигиеналык 
адаттарга көндүрүүгө, көрүү, үн кабылдоолорун, кыймылын жана сөз байлыгын 
өстүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүнөт. Тамактануу, уктоо, сейилдөө, ойноо жана 
башкалар дайыма бир мезгилде өткөрүлсө бала күн тартибине тез көнөт. 
Гигиеналык адаттар тазалыкка үйрөтөт. Күндөлүк ванна, жуундуруу баланы сууга 
көнүктүрөт. 6—7 айында киринткен учурда ага калкуучу оюнчуктарды берүүгө 
болот. 
Жакшы отура баштагандан кийин гана күлтүккө отургузууга болот. Күлтүккө 
уктап тургандан же тамактангандан 15—20 мин. өткөндөн кийин отургузган оң. 
Түнкүсүн уйкусун бузуп же сийип койгондон кийин күлтүккө отургузуунун 
кажети жок. Баланы көп кыймылдоого үйрөтүп, кыймыл-аракетке көнүктүрүү 
зарыл. Массаж жана гимнастика ар кандай кыймылга үйрөтүүдө чоң мааниге ээ. 
Жашына ылайык келбеген көнүгүүнү зордоп жасатуу зыян. Андан бала көп 
кыймылдай албай, кыймылы менен нерв-психикалык өнүгүшүнө терс таасир 
тийгизет. 
Байланышуу формаларын өнүктүрүү 3 айынан башталат. Бул мезгилде бала 
айлана-чөйрөгө көз жүгүртүп, тааныш буюмдарын билет жана ажыратат, аларга 
кызыгып, кармалоого аракеттенет, ошондуктан ар түрдүү оюнчуктарды берүү 
керек. Бала менен так жана интонация менен сүйлөшүү зарыл; сүйлөө кыска 
болуп керектүү сөздөргө басым жасалат. 7 айлык бала сөздү түшүнө баштайт, 
ошондуктан тааныш аталган буюмдарды табууга үйрөтүүгө болот. Бул мезгилде 
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ал отур, тур, жат, алакан чап дегендерди аткара алат. 6—7 айлык бала муундарды 
бөлүп айта алат. Адегенде ачык түстөгү жана үн чыгарган оюнчуктарды, 
бөлмөдөгү айрым буюмдарды, кишинин атын айтууга, буюмдарды көргөзүп, анын 
атын атоо, кыймылдарды түшүндүрүп, адеп чоңдордун жардамы менен, анан өз 
алдынча жасоого үйрөтүү керек («топту бер», «куурчак кайда экенин көргөзчү» 
жана башкалар ушундай сыяктуу). Ал үчүн бала сөзгө жакшы түшүнүүсү жана аны 
кайталоосу тийиш. 
Балдар менен сүйлөшкөндө алар сүйлөй алган сөздөрдү орду менен пайдаланып, 
баланын тилин тууроо, тилди чайнап, сөздү бузуп сүйлөө жарабайт. Баланын тили 
бара-бара такталып так сүйлөөгө үйрөнөт. 
ЭМЧЕКТЕГИ БАЛАНЫ ТАМАКТАНДЫРУУ. Баланын денеси, анын органдары 
жана системалары өсүп, чоңоюшу үчүн аларга азык заттар абдан көп талап 
кылынат. 

 

Бала эмизерде эмчекти тазалоо. 

 
Бирок тамак сиңирүү органдарынын жетиле электигине байланыштуу тамак 
сиңирүүсү начар болот. Берилүүчү тамак-ашта жетиштүү өлчөмдө белок, май, 
углевод, витамин, туз жана суу болушу керек. Эгерде бала көп убакытка чейин 
жетишсиз тамактанса салмагы азайып, бою өспөй, түрдүү ооруга чалдыгат. Ал эми 
балага ашыра тамак берилсе зат алмашуусу бузулуп, салмагы көбөйүп, денеси 
борпоң болуп, ден соолугу начарлап оорукчан болуп калат. Ымыркай балдар үчүн 
эне сүтү эң керектүү сиңимдүү азык. Бала мүмкүн болушунча бир жашка чейин, 
өзгөчө алгачкы 6 айында эне сүтүн эмгени оң. Көпчүлүк учурда балдар эне сүтүн 
өтө аз эмишет же болбосо таптакыр ансыз чоңоюшат. Мындай учурда ден соолугу 
начар болуп, итий жана башкалар ооруларга дуушар болот. 
Эне сүтүнөн бала өсүп чоңоюшуна керектүү бардык азык заттарды алат. 
Ошондуктан эне сүтү жетиштүү жана сапаттуу болуш үчүн эне белгилүү режимде 
эс алып, түрдүүлөп тамактануусу зарыл. Бала эмизген эне ачуу, өткүр тамак, 
ичимдиктерди ичүүгө, тамеки тартууга болбойт. Эне күнүнө 0,5 л сүт ичүүсү 
керек. Эгерде эненин ден соолугу начар болуп температурасы көтөрүлсө, эне сүтү 
балага жакпаса эмизүүнү токтотуу зарыл. Эмчек эмизген эне жугуштуу оору 
менен ооруп калса баланы энесинен бөлүп стерилденген эне сүтү же даяр сүт 
аралашмаларын берүү керек. Эмчектин үрпү начар болуп, ага боюнда бар кезинде 
чара көрүлбөсө укалап же атайын упчу кийгизип эмизилет. Эмизер алдында 
колун, эмчекти жылуу суу менен таза жууйт же бор кислотасынын эритмеси (1 
стакан сууга 1 чай кашык) менен сүртүү сунуш кылынат. Баланы төрөлгөндөн 2—
6 сааттан кийин 1-жолу, андан кийин ар бир 3 саатта эмизет, түнкүсүн 6 саат дем 
алдырат. Бала 2 айга толгондон баштап, ар бир 3—5 саатта, күнүгө 6 жолу 
эмизилет. Төрт айдан баштап күнүгө 5 жолу ар бир 4 саатта эмизип, түнкүсүн 8 
саат тамактандырбаса да болот. Баланы 15—20 мин. гана эмизет, себеби ошол 
убакыттын ичинде ал өзүнө жетиштүү өлчөмдөгү сүттү эмүүгө үлгүрөт. Эгерде 
эне белгилүү режимди туура пайдаланса, анда бала ошол режимге көнүп, 
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белгилүү убакытта ойгонуп, эмизүүнү талап кылат. Эмизгенде ыңгайлуу отуруп, 
эмчек баланын мурдун жаап калбагандай кармоо керек. Ар бир эмизүүдө балага 
бир гана эмчекти берүү талапка ылайык. Сүттүн баарын эмбесе саап салган 
жакшы. Балага эмчек сүтүнөн сырткары суу берилет (суукта 50— 100 мл, ысыкта 
100—200 мл). Кошумча тамак катары акшактан жасалган ботко же жашылчаны 
майда эзип берүү сунуш кылынат. Аны аз-аздан, күндөн күнгө өлчөмүн көбөйтүү 
керек. Эгерде бала адегенде эле көптөн иче баштаса, анын ичеги-карынынын иши 
бузулат. Бир тамакка көнгөндөн кийин экинчисин берген, оң. Эмизүүнү 
акырындап сейректетүү менен баланы эмчектен чыгаруу оңойлойт. 
1 —1,5 айынан баштап түрдүү жемиш ширелерин 1—2 тамчыдан бере баштап, 
аздан көбөйтүп, 8—10 чай кашыкка жеткирилет. 

 
Ширени балага эне сүтүнөн кийин гана берүүгө тийиш, анткени бала таттуу 
ширелерге көнүп кетсе эмчек эмбей коюшу мүмкүн. 2,5 айдан баштап алманы 
эзип берүү, 4 айында жумуртканын сарысын катуу бышырып, сүткө же каймакка 
аралаштырып берилсе эң пайдалуу. 5 айдан баштап ар түрдүү жашылчаларды 
эзип берүү, 5,5—6 айдан кийин ботко же жашылча сорполорун, 7—7,5 айдан эт 
сорпосун, ал эми бала 8 айга толгондон кийин этти майдалап туурап сорпосу 
менен берүү керек. Эне сүтү жетиштүү болсо деле балага 5 айынан баштап сөзсүз 
кошумча тамак берүү зарыл. 
Эне сүтү жетишсиз же жок болсо, анда балага биринчи эле күндөн баштап 
«Малютка» аралашмасын, ал эми 2 айдан баштап «Малыш» аралашмасын берүүгө 
болот. Мүмкүнчүлүк болсо «Биолакт» сүт кычкыл тамагы эне сүтү менен 
аралаштырып берилсе пайдалуу. Алыскы тоолуу райондордо дүкөндөн 
«Малютка», «Малыш» аралашмаларын сатып алганча убактылуу күнүгө 1—2 жолу 
аз-аздан буламык бышырып берүүгө болот. Эне сүтүн эмбей чоңойгон балага 
кошумча тамакты 1 — 2 ай эрте берген жакшы. Жемиш ширелерин бир айынан, 
жемиштерди 1,5—2, эзилген жашылчаларды 4, ар түрдүү ботколорду 5, ал эми 
эттин сорпосун же абдан майдаланган этти 7 айынан баштап берсе болот. 
Баланын 6—8 айынан баштап тиши чыгып, чайнаганды үйрөнө баштайт. Бала 
улам чоңойгон сайын майдаланган тамактарга канааттанбайт, ошондуктан ага 
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9—10 айынан баштап жашылча-жемиштерди жууп тазалап, бүкүлү бойдон колуна 
карматып койсо болот. Ал эми 11 айынан баштап өзүнчө кашык кармап 
тамактанууга көндүрүү керек. 
Баланы тамактандырууда түрдүү оюнчуктар, китеп окуу, жомок айтуу менен 
алаксытууга болбойт, себеби тамактын сиңишин төмөндөтөт. Кээ бир ата-энелер 
балага берилүүчү тамак күчтүү болсун деп, тамакты каймакка даярдап, ага көп 
өлчөмдө май кошушат. Мындай майлуу тамактар баланын табитин бузуп, 
тамакты жегиси келбей, андан баш тартат. Баланы өзгөчө таттуу тамактарга да 
көндүрбөө керек, себеби таттууга көнгөн бала өзүнө керектүү жана пайдалуу 
башка тамактарды, жемиштерди жегиси келбей калат. Андай балдар түрдүү 
аллергиялык оорулар менен көп ооруйт.  
ЭМЧИЛИК — медициналык билими жок кишилердин өмүргө коркунучтуу, 
илимий негизделбеген ыкмалар менен дарылоо жүргүзүүсү. Ал адам коомунун 
алгачкы мезгилинде пайда болгон. Адегенде эмчилик элдик медицинадан 
бөлүнгөн эмес. Эмчи - домчулардын колдонгон кээ бир дары каражаттарында 
жана ыкмаларында пайдалуу жактар болуп, алар кийин илимий дарылык 
ботаниканын, медициналык зоологиянын, терапиянын жана бальнеологиянын 
келип чыгышына негиз болгон. Эмчи - домчуларга көп учурларда тиричиликте 
жана коомдук мүнөздө кыйынчылык башка түшкөндө кеңеш сурап 
кайрылышкан. Бирок, убакыт өткөн сайын кээ бир эмчи - домчулардын 
жөндөмдүүлүгүн таптык коомдо бийликке пайдаланышкан. Алгачкы коомдо 
жашаган адамдар бүткүл дүнүйө «жараткандын жакшылыгынан же анын 
каарынан турат» деп эсептешкен. Адамдын ооруп калышынын себеби 
«жараткандын» каарына калган, оору «жиберген» деп түшүндүрүшкөн. Оорунун 
негизин диндик фантазиялык түрдө түшүндүрүү ушинтип пайда болгон. 
Коомдун өнүгүшүнүн ар бир жаңы этабында эмчи - домчулуктун мазмуну, калыбы 
жана түрү олуттуу өзгөрүп турган. Азыркы кезде да медицинада эмчилик эскинин 
калдыгы катары буржуазиялык жана кээ бир өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө 
кеңири тараган. Эмчиликтин көрүнүшү өтө ар кыл, ал саламаттык сактоонун 
деңгээлине, калктын жана жер шартынын өзгөчөлүгүнө, тиричиликте жашап 
келе жаткан үрп-адатка, жалпы маданияттын деңгээлине, диний көз караштарга 
жана ишенимдерге жараша болот. Эмчи - домчулар дарылоо каражаттары катары 
чөптөрдү, табигый химиялык кошундуларды (минералдарды) жана 
жаныбарлардын этин (суюктуктарын) пайдаланышат. Көпчүлүк учурларда эмчи - 
домчулар алдоо жолуна түшүшөт. Молдо-бакшылардын дартты алып келген 
шайтан - шабырды кууп чыгуу үчүн колдонгон «сыйкырдуу ыкмалары» 
оорулууну айыктырмак түгүл, анын дартын өнөкөт түргө өткөрүп, өлүмгө алып 
келиши мүмкүн. Айрым эмчи - домчулар элдик медицинада колдонгон 
каражаттарды пайдалануу менен оорулууга белгилүү даражада жеңилдик алып 
келип, айрым учурда ийгиликтерге жетишкен. Мунун эч кандай деле 
сыйкырчылыгы жок. Эмчи - домчулардын колдонгон негизги каражаты — 
оорулуунун аң-сезимине таасир берүүсү. Албетте, бул ооруну толук дарылай 
албасы белгилүү. Бирок, бул ырым - жырымчыл оорулууга психотерапиялык 
таасир берип, анын организминин ооруга каршы күрөшүүгө күчүн топтойт. 
Адамдын организмине анын нерв системасынын шыктанышы зор таасирин 
тийгизет. Дарылоого ишендирүү — илимий медицинада ооруну дарылоо үчүн 
колдонулуучу эң маанилүү факторлор. Эмчи-домчулардын өзгөчө жугуштуу 
ооруларды жана патологиялык төрөттү дарылоого аракеттениши өмүргө өтө 
коркунучтуу.  
ЭН БЕЗИНИН СУУ ШИШИГИ — эркектин умасына суюктуктун жыйылышынан 
болгон оору. Ал 20—30 жаштагы адамдардын арасында 70%ке чейин,. беш жашка 
чейинки балдарда 30%ке чейин жолугат. Оорунун тубаса түрү бала төрөлгөндө 
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эле байкалып, калтасынын бир жагы шишимик тартып чоң көрүнөт. Оорунун 
пайда болушуна эндин, анын кошумчаларынын (жумуртка) жана кабыкчалардын 
ар түрдүү ооруларга чалдыгышы, жүрөктүн ишинин бузулушу (декомпенсация) 
жана лимфа суюктугунун куулукта чогулушу себеп болот. Эндин сыртынан 
каптаган кабык эки жука катмардан турат, бул кабык өнөкөт сезгене берсе 
калыңдап, ортосуна сары суу толо берет, суу бир нече млден, 2—3 лге чейин 
жетет. Адатта суюктуктун өңү саргыч, кээде кан же ириң аралаш болушу мүмкүн. 
Анын катуу кармаган түрүндө оорулуунун денеси ысып, калтанын бир жагы 
кызарып, шишип ооруйт, басканда, кыймылдаганда ооруганы көбөйөт. Өнөкөткө 
өткөн түрүндө суюк тук акырындык менен чогулат. Мындай ооруган адамдар 
велосипед тебүүгө, сууга түшүүгө, спорт менен машыгууга болбойт. Оорунун 
алгачкы белгиси билинери менен врачка кайрылуу зарыл. Анын алгачкы 
стадиясында дарылоо натыйжалуу болот. 
Дарылоодо негизинен хирургиялык ыкма колдонулат. Операциядан кийин 
суспензорий кийүү сунуш кылынат. Оорунун алдын алууда эн безинин 
сезгенүүсүнөн жана травмага учурашынан сактануу зарыл, к. Жыныс органдары. 
ЭНДАРТЕРИИТ — четки артериянын өнөкөт сезгениши. Мында артерия кан 
тамырлардын ички капталдары калыңдап, кан өткөргүчтүгү азайып, ткандарды 
кан менен жабдуу бузулат. Андан ары артериянын ички көңдөйүнүн бүтөлүшү 
кандын агуусун бөгөп, денеге (көбүнчө бутка) кычкылтек жана башкалар 
керектүү азыктарды жеткирбей, ткань өлө баштайт. Эндартерииттин пайда 
болушуна кан тамырларды туруктуу спазмга дуушар кылган факторлор — 
муздоо, айрыкча үшүк алуу, өнөкөт уулануу (мисалы, коргошун менен), тамеки 
чегүү жана башкалар түрткү болот. Эндартериит менен көбүнчө 50 жашка 
чейинки эркектер ооруйт. Адегенде бир буттун кан тамырлары жапа чегип, 
кийинчерээк экинчи бутка өтүшү мүмкүн. Эндартериитте балтыр, басканда бут 
кетмени, кийинчерээк жатканда да күчөп ооруйт. Булчуң эттери уюп, тарамышы 
түйүлөт. Бут тез эле үшүйт. Ооруган бут шишимик тартып, какшап, бозорот, кээде 
көгүш тартат. Бут кетмениндеги артерия кан тамырынын кагышы басаңдап, 
акырындап жоголот. Мезгили менен жакшы болуп, узакка созулат. Ал өтүшүп 
кеткенде бармактын, кээде бут кетменинин гангренасына айланат. 
Эндартериитти врач дарылайт. Дарылоодо кан тамырларды кеңейтүүчү дары, 
гангренага айланса хирургиялык жол колдонулат. Мындан тышкары 
физиотерапиялык жана санаторий-курорттордо дарылоо жүргүзүлөт. 
Эндартериит узак жана талыкпай дарылоону талап кылат. Анын алгачкы 
белгилери билинери менен врачка кайрылуу зарыл. Дарылоо канчалык эрте 
башталса, ошончо натыйжалуу болот. 
Эндартерииттин алдын алууда кан тамырлардын спазмына түрткү болгон үшүк 
алуудан сак болуу, тамеки тартуудан баш тартуу, тар бут кийим кийбөө, бутту 
таза кармоо сунуш кылынат. 
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Облитерациялоочу эндартериит: 1— буттун 
эндартериитинин баштапкы стадиясы (тери жана 
манжалардын кубарышы); 2— ткандарга азык заттын 
келүүсүнүн бузулушу (көгөрүү, кубаруу жана бир аз 
шишимик тартуусу). 

 
ЭНДЕМИЯ — белгилүү аймакта табигый жана социалдык шартка байланыштуу 
айрым оорунун узак убакыт бою сакталышы. Айрым жугуштуу оорулардын 
эндемиясы белгилүү аймактын биологиялык шартына, табигый очоктуулукка 
байланыштуу (к. Табигый очоктуу оорулар). Кээ бир жугушсуз оорулардын 
эндемиясы ошол жердин топурак, суу, абасынын химиялык составына 
байланыштуу болот. Мисалы, сууда йод жетишпесе эндемиялык богок; топуракта, 
сууда фтор көп болгондо флюороз (к. Тиш) пайда болот.  
ЭНДОКАРДИТ — жүрөктүн ички кабыгынын (эндокарддын) сезгениши. 
 

  

Кишинин жүрөгүнүн схемалык көрүнүшү 
(узунунан жара кесилиши): 1—сырткы 
кабы (эпикард); 2— булчуңдуу кабы 
(миокард); 3— ички кабы (эндокард); 4— 
жүрөк клапандары. Эндокардитте 
жүрөктүн ички кабы жана клапандары 
жабыркайт. 

 
Кызыл жүгүрүктөн болгон эндокардит көп учурайт, ошондой эле сепсис, котон 
жара, туберкулёздон, кээде миокарддын инфарктынын жана башкалар 
оорулардын кабылдоосунан пайда болот. Эндокардитте жүрөк клапандары 
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сезгенет да, кийин тырыкка айланып, тегиз жабылбай, жүрөк кемтигин пайда 
кылат. Кызыл жүгүрүктөгү эндокардитте кишинин алы кетип, бир аз эти ысыйт, 
жүрөк тез-тез кагып, жагымсыз сезим пайда болот. Эндокардитти ооруканада 
дарылоо керек. Эндокарддагы сезгенүү айыкканча оорулуу төшөктө жатуусу 
зарыл. Тузу кем, витаминге бай тамак ичүүгө тийиш. Эндокардиттин алдын 
алууда аны пайда кылуучу ооруларды (ангина, өпкөнүн сезгениши, нефрит, 
тиштин чириши жана башкалар) өз убагында дарылоо, организмди чыңдоо 
маанилүү. Оору кайталанбас үчүн ооруп айыккандар врачтын көзөмөл үндө, 
болот. 
ЭНДОКРИНОЛОГ — эндокрин системасынын (ички секреция бездеринин) 
ооруларын дарылоо, диагноз коюу жана алдын алуу боюнча даярдыктан өткөн 
адис-врач. 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ — клиникалык медицинанын ички секреция бездеринин 
түзүлүшүн, функциясын жана алар иштеп чыгарган гормондордун организмге 
физиологиялык таасиринин механизмин, ошондой эле ал бездердин функциясы 
бузулганда пайда болуучу ооруларды изилдеп, аларды алдын алуу, диагноз коюу, 
дарылоо ыкмаларын иштеп чыгуучу тармагы. 
ЭНДОКРИН СИСТЕМАСЫ (ички секреция бездери). Нерв жана эндокрин 
системалары организмди жөнгө салуучу система болуп эсептелет. Алардын 
катышуусуз организмде бир да процесс жүрбөйт, эндокрин жана нерв системасы 
өз ара тыкыс байланышта болуп, алардын иши бузулса организмде олуттуу 
өзгөрүштөр болот. Эндокрин системасын ички секреция бези түзөт. Алар өздөрү 
иштеп чыгарган биологиялык активдүү заттарды — гормондорду бөлүп чыгаруу 
өткөөлдөрү болбогондуктан сыртка чыгарбай, канга жана лимфага кошот. Бул 
процесс ички же эндокрин секрециясы деп да аталат. Ички секреция бездеринин 
түзүлүшүн, функциясын, алардын бузулушун эндокринология изилдейт. 
Эндокрин системасына гипоталамус, гипофиз, эпифиз, калкан сымал жана анын 
жанындагы без, уйку без аралчалары, бөйрөк үстүндөгү без, энелик без, үч ача без 
кирет. Бул бездердин көлөмү жана формасы түрдүүчө болуп, дененин ар кайсы 
бөлүгүндө жайгашкан. Эндокрин системасы бөлүп чыгарган гормондор кан менен 
бүт денеге тарап, органдардын иштешин камсыз кылып турат (к. Гормондор). 
Жаныбарлар менен адамдардын денесинин ар кандай бөлүктөрүнүн иштешин 
координациялап жөнгө салууда, органдардын бири-бирине айкалышып 
иштешинде гормондордун ролу зор. Булчуңдардын жана бездердин 
дүүлүктүргүчкө болгон эң ыкчам (милли-секунданын ичинде) жооп кайтаруусу 
нерв системасынын таасиринин негизинде болот. Ал эми организмдеги 
клеткаларда жайбаракат бир нече мин., саат жана жуманын ичинде өтүүчү 
процесстер гормондордун таасири астында өтөт. Зат алмашуу процессиндеги 
өзгөрүүлөр, организмдин өсүп-өнүгүшү, көбөйүшү эндокрин системасынын 
таасири менен жүрүп, кандагы кант, натрий, калий, кальций жана башкалар 
заттардын концентрациясы жана клетка аралык суюктуктун составын өзгөртүүсү 
гормондор аркылуу жөнгө салынып турат. Гормондор өтө активдүү болуп, анын 
эң аз өлчөмү организмдин айрым органдарынын түзүлүшүнө жана иштешине чоң 
таасир тийгизет. Ички секреция бездери адатта эң аз өлчөмдө гормон бөлүп 
чыгарып, канда анын концентрациясы билинер-билинбес, заара менен тышка 
чыгышы андан да аз. Гормондор кан аркылуу башка органдарга таасирин 
тийгизсе, нейрогормондор нерв клеткаларынын аксон талчалары аркылуу 
тарайт, ал эми простагландиндер жыныс суюктуктарынын составында болот. 
Эндокрин системасында гипофиз менен гипоталамус өзгөчө орунду ээлейт. 
Гипофиз — мээнин алдыңкы бези; баш сөөгүнүн ичинде түрк ээрчесинин 
ойдуңунда жатат. Гипофиз пролактин, адренокортикон жана башкалар 
гормондорду бөлүп чыгарып, зат алмашуунун бардык түрлөрүнө, организмдин 
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өсүп-өнүгүүсүнө, көбөйүшүнө башка бездер аркылуу (калкан сымал, калкан сымал 
бездин жанындагы, уйку, бөйрөк үстүндөгү, жыныс жана эмчек бездери) таасирин 
тийгизет. Гипофиз гормондорунун ашыкча болушу кишинин боюнун өтө өсүп 
кетишине (алп), кээде гипофиз шишигинин пайда болушуна, жетишсиздиги 
эргежээлдикке алып келет. Ал эми интермедин гормону пигменттин туура 
бөлүнүшүн камсыз кылып турат. Гипоталамус мээнин бир бөлүгү болуп, гипофиз 
менен тыгыз байланышат. Ал гормондук таасирге ээ затты (рилизинг-гормонду) 
иштеп чыгарат. Бул гормондун химиялык түзүлүшү жөнөкөй, гипофизге таасир 
тийгизип, натыйжада гипофиз татаал гормонду бөлүп чыгарат. Гипоталамустун 
ядросу вазопрессин жана окситоцин гормондорун бөлүп чыгарат. Алар гипофизде 
чогулат. Окситоцин суу-туз алмашууну жөнгө салып, кан тамырлардын тонусун 
сактайт, вазопрессин майда кан тамырлардын жыйрылышына, кан басымынын 
көтөрүлүшүнө таасир тийгизет.  Гипоталамус ядросу жабыркаса кантсыз диабет 
оорусуна алып келет. 
Эпифиз мээ жарым шарларынын алдындагы без, чоңдугу буурчактан кичирээк, 
таламустун (көрүү дөңчөсүнүн) үстүндө жайгашкан. Формасы карагайдын 
тобурчагына окшош. Ички секреция бези катарында мелатонин гормонун бөлүп 
чыгарып, теридеги пигмент клеткаларынын аракетин күчөтөт. Андан тышкары 
эпифиз организмдеги суткалык жана сезондук өзгөрүүлөргө ыңгайланууну, 
биологиялык, ошондой эле организмдин бир катар системаларын анын ичинде 
жыныс циклдерин жөнгө салуусу болжолдонот. 
Калкан сымал без эки бөлүктөн туруп, орто жеринен бири-бири менен мойнокчо 
аркылуу туташып, алкымда, кекиртектин эки жагында жайгашкан. Бул без бөлүп 
чыгарган тироксин гормону организмде негизги зат алмашуу процессинин 
деңгээлин жогорулатат. Бездин гипо-жана гиперфункциялык жөндөмү адамды ар 
түрдүү ооруга дуушар кылат. Без функциясынын күчөшү Базедов оорусун (к. 
Диффузиялык ууландыруучу богок) пайда кылса, гипофункциясы (гормондун аз 
бөлүнүп чыгарылышы) микседема оорусуна алып келет. Бездин чоңоюп кетиши 
богок оорусу деп аталат. Калкан сымал бездин артында түйүн сымал, чоңдугу 
буурчактын данындай калкан сымал бездин жанындагы без жайгашкан. Ал төрт 
безден турат. Бул без бөлүп чыгарган гормон денеде кальций менен фосфор 
алмашууну жөнгө салат. Гормондордун жетишсиздиги булчуңдардын иретсиз, өтө 
тез жана титиреп жыйрылуусуна алып келет, өлүмгө дуушар кылат. 
Уйку бези глюкагон, инсулин гормондорун канга бөлүп чыгарат. Бөйрөк 
үстүндөгү бездер эки түрдүү ички секреция ткандарынан турат. Ички катмары — 
адреналин жана норадреналин гормондорун, сырткы катмары — кыртышы 
стероид гормондорун бөлүп чыгарат. 
Аялдын жана эркектин жыныс безиндеги (энелик бези жана эн бези) атайын 
клеткалар аялдардын жыныс гормону — эстрогендерди (фолликулин жана 
прогестерон) жана эркектин тестостерон гормондорун бөлүп чыгарып, 
аялдардын жана эркектердин жыныстык белгилеринин өсүшүн камсыз кылып 
турат. 
ЭНДОМЕТРИТ — жатындын ички былжыр челинин (эндометрийдин) сезгениши. 
Эндометрит аборт жана төрөт учурунда жатынга инфекциянын кириши, ошондой 
эле жугуштуу оорулардын (мисалы, сүзөк, туберкулёздун) кабылдашынан пайда 
болот. Козгогуч кирген жер сезгенип, эндометрий гана эмес жатындын булчуң 
катмары да жабыркайт. Эндометрит катуу кармашы жана өнөкөт түрүндө өтүшү 
мүмкүн. Оору катуу кармаган учурда оорулуунун алы кетип, температура 
көтөрүлөт, ичтин төмөн жагы ооруйт, жатындан кан аралаш суюктук бөлүнөт. 
Оорунун өнөкөт түрүндө эти ысыбайт, ооруган жери сезилбейт. Көпчүлүк учурда 
энелик бези, жатын түтүгү кошо сезгенет. Жатын булчуңунун жыйрылышы 
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начарлап, этек кир көп келет. Мындай учурда аялдын боюна болбойт. Дарылоо 
ооруну пайда кылган инфекцияга жана оорунун стадиясына жараша жүргүзүлөт. 
Эндометриттин алдын алуу үчүн аялдар тазалыкты сактап, жатынга, жыныс 
органдарына суук тийгизбей, сезгенүү ооруларын өз убагында дарылоосу керек.  
ЭНДОСКОПИЯ — атайын аспаптын (эндоскоптун) жардамы менен ички 
органдарды изилдөө ыкмасы. Дарылоо, диагноз коюуда кеңири колдонулат. 
Эндоскопиянын жардамы менен бронхторду (бронхоскопия), кызыл өңгөчтү 
(эзофагоскопия), карынды (гастроскопия), жоон ичегини (колоноскопия), 
табарсыкты (цистоскопия) жана башкалар органдарды кароого болот. Эндоскоп 
жарык кылуучу жана оптикалык система менен жабдылган түтүктөн турат. 
Азыркы эндоскоп органдардын ички бетин даана көрүүгө мүмкүндүк берет. 
Ошондой эле түрдүү дарылоо процедуралар (гистологиялык текшерүү үчүн 
ичинен материал алуу, бөтөн нерсе же анча чоң эмес шишикти алып салуу, 
жараны кааруу, майда кан тамырлардан кан агууну токтотуу жана башкалар) 
жасалат. Бул максатта азыркы эндоскопто лазер нуру колдонулат. Байкалган 
өзгөрүүлөр сүрөткө жана киного тартылып алынат. Поликлиника менен 
ооруканаларда эндоскопиялык кабинеттер иштеп, аны адис-врач жүргүзөт.  
ЭНЕ ЖАНА БАЛАНЫ КОРГОО — эне менен баланын ден соолугун коргоого, 
энелерге балдарын ден соолугу чың, күчтүү жана ар тараптан өнүккөн, акылдуу 
кылып тарбиялоо үчүн мүмкүндүк түзүүгө багытталган мамлекеттик, коомдук 
жана медициналык система. Акушердик жана гинекологиялык жардам берүүнүн 
алдын ала жүргүзүлүшү, мамлекеттик мүнөзү жана балдарды дарылоо, алдын ала 
жардам берүүсү эне жана баланы коргоонун эң негизги принциби болуп 
эсептелет. Ал закон менен гарантияланат.  
 ЭНЕЛИК БЕЗ, к. Жыныс органдары.  
ЭНЕЛИК КЛЕТКА — аялдардын жыныс клеткасы. Энелик безде өөрчүйт. Негизги 
аткарган кызматы организмдин көбөйүү процессине катышат. Ал аталык жыныс 
клеткасы менен биригип зигота же уруктанган клетканы пайда кылат. Зиготадан 
түйүлдүк өөрчүйт. Энелик клетка башка клеткалардай эле ядро, цитоплазма, 
мембрана жана органоиддерден турат. Бирок аткарган кызматына жараша бир 
топ өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат. Ядро энелик тукум куума касиеттерди 
алып жүрүүчү хромосомалардын гаплоиддик жыйындысы жайгашкан. 
Цитоплазмада түйүлдүктүн өөрчүшүнө керектүү сары түстөгү азык заттын 
запасы болот. Энелик клетканын формасы шар сымал келип, бир аз кыймылдоого 
жөндөмдүү. Энелик безде пайда болгон энелик клетка грааф ыйлаакчасы 
жарылып ич көңдөйүнө түшөт. Бул процесс овуляция деп аталат. Ал жерден 
жатын түтүгүнүн желпүүрү менен жатын түтүгү аркылуу жатынды карай жылат. 
Анан жатындын түтүкчөлөрүнө түшүп акырын жыла баштап, эркектин урук 
клеткасы (сперматозоид) менен кезиксе уруктануу процесси жүрөт. Энелик 
клетка уруктанган убакта да жетилүү процесси бүтө элек болот. 
Жаш жыныс клетка (овоцит) экинчи жолу бөлүнүп (мейоз) жетилген энелик 
клеткага айланат. Уруктануу бүтөр замат зиготанын тегерегинде атайын кабык 
пайда болуп, ал энелик клеткага ашыкча сперматозоиддердин киришине тоскоол 
болот.  
ЭНТЕРИТ — ичке ичегинин сезгенүүсү. Ал көбүнчө гастрит (гастроэнтерит), 
колит (гастроэнтероколит, энтероколит) менен коштолот. Энтериттин катуу 
кармаган түрү ар кандай жугуштуу оорулардан (ич келте, паратиф, холера жана 
башкалар), тамак-аштан ууланганда, дары-дармек же тамак-аш аллергиясында 
жана башкалар пайда болот. Мында ичке ичегинин былжыр чели көөп, кан 
тамырларына кан көп келип, секрециясы күчөйт; оор учурунда кан куюлуп, 
жараланат. Белгилери: ич капысынан ооруп, көп учурда кусат, ич өтөт, эт ысыйт. 
Оору катуу болгондо организм жалпы ууланып, жүрөк-кан тамыр системасы 
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начарлайт, организмден суу көп кетип, тырышат. Энтериттин жеңил түрүндө 
оорулуу бир нече күндө же жумада сакайып кетет. Катуу кармаган түрүн 
ооруканада, жеңил түрүн үйдө дарыласа болот. Дарылоодо тазалоочу клизма 
жасалат, сульфаниламиддер, антибиотиктер, спазмга каршы, куруштуруучу жана 
башкалар заттар пайдаланылат, ошондой эле таттуу салынбаган, коюу чайды көп 
берүү сунуш кылынат. Өнөкөт энтерит адам көбүнчө иретсиз тамактануудан 
(тамактануу режимин такай бузуудан, өткүр тамак-аш жана спирт ичимдиктерин 
көп ичүүдөн), гельминтоздордон, лямблиоздон жана өндүрүштүк уу заттар 
(мисалы, коргошундун кошулмалары) организмге көпкө таасир этүүдөн, дарыны 
(антибиотик, ич алдырма туздарды) көп ичүүдөн, ичегидеги айрым 
ферменттердин синтезделиши бузулган тубаса оорулардан жана башкалар болот. 
Мында ичегинин былжыр чели акырындан жукарып (атрофия), андагы 
ферменттер азайып, тамак сиңирүү бузулат. Оорулуунун ичи курулдап, киндик 
тушу ооруйт, жүрөгү айланып, алы кетет, ичи өтөт. 
Дарылоодо мүнөздөп тамактануу, витаминдер, ич өтсө ич катыруучу дары, тамак 
сиңирүүгө жардам берүүчү ферменттер, ооруган учурда спазмга каршы дары, 
физиотерапия колдонулат. Оору кармаган учурда ооруканада, кармабай турганда 
санаторий-курорттук дарылоо сунуш кылынат.  
ЭНТЕРОВИРУС ООРУЛАРЫ — тез башталуучу жугуштуу дарттар. Буларга 
борбордук нерв системаларынын, булчуң жана теринин үстүнкү катмарларынын, 
ошондой эле ичке ичегинин сезгениши, ооз менен көздүн былжыр 
кабыкчаларынын жараланышы жана сасык тумоо сыяктуу өтүүчү оорулар кирет. 
Энтеровирус ооруларын түрдүү вирустар пайда кылат. 
Энтеровирустар сырткы чөйрө шартына, дезинфекциялык заттарга туруктуу. 
Алар жер шарында өтө кеңири таралган. Энтеровирус оорулары оорулуу же 
вирусту алып жүргөн дени соо кишиден жөтөлгөндө, чүчкүргөндө жана заңы 
менен бөлүнүп чыгып таралат. Вирустар менен булганган суу, аба, тамак-аш, үй 
буюмдары, кир кол аркылуу берилип, балдар бакчаларында массалык тарап 
коркунуч туудурат. Оорунун инкубациялык (жашыруун) мезгили 3 — 5 күнгө 
созулат. Бул ооруга менингит, энцефалит, полиомиелит, жаңы төрөлгөн 
балдардын мээ-жүрөк булчуңдарынын сезгениши, эпидемиялык миалгия кирет. 
Көпчүлүк оорулар клиникалык жактан тез башталып, денеси ысыйт (38—39°). 
Оору мээден кармаганда баш катуу ооруп, кусат, уйкусу качып, ал кетет. Көкүрөк 
жана буттун булчуңдары тырышып катуу ооруйт. Энтеровирус оорулары айрым 
учурда полиомиелит сыяктуу өтөт. Оорунун айрым түрүндө алкымда, кекиртекте, 
ооздун ичинде кызыл тактар, ыйлаакчалар пайда болот. Энтеровирус оорулары 
көпчүлүк учурда какыс айыгат. 
Алдын алууда жалпы санитариялык эрежелердин толук сакталышы, айрыкча 
үйдө, балдар бакчаларында тазалыктын болушуна көңүл буруу керек. Ооруну өз 
убагында аныктап, дарылоо врачтын көрсөтүүсү боюнча жүргүзүлөт. Оорулууну 
өзүнчө бөлмөгө жаткызып, идиш-аягын, төшөнчүсүн, сүлгүсүн жана башкалар 
бөлүп коюу зарыл. Оорулуу жаткан бөлмөнү күнүнө эки-үч маал жууп, желдетип, 
колдонулган буюмдарды кайнатып жууйт. 
ЭНЦЕФАЛИТ — вирус, бактерия жана башкалар микроорганизмдер козгоочу же 
уу заттардан уулануудан -пайда болгон мээнин сезгенүү оорусу. Анын 
биринчилик жана экинчилик түрү бар. Биринчилик энцефалит мээге ар түрдүү 
вирустардын киришинен пайда болот жана табиятта алардын табигый очогу 
болгондугу менен байланыштуу. Аларга эпидемиялык, кене, чиркей энцефалити 
кирет. 
Энцефалиттин козгогучу мээге кан аркылуу жетет. Ошондой эле биринчилик 
энцефалитке травмадан, химиялык заттар менен уулануудан келип чыккан 
энцефалит кирет. Эпидемиялык энцефалитти козгоочу вирустун булагы — кээ 
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бир кемирүүчүлөр, уй, эчки жана айрым куштар. Алдын ала эмдөөдөн өтпөгөн 
кишилер кене энцефалити менен ылаңдаган малдын канына тойгон кене чакса 
же ылаңдуу малдын сүтүн ичкенде оорушу мүмкүн. Чиркей энцефалитинин 
вирусун чиркей кишинин канын соргондо ташыйт. Оору көбүнчө катуу кармап, 
оорулуунун температурасы көтөрүлөт, башы айланып ооруйт, алсырайт, кээде 
кусат, уйку басат, кээде уйку качышы да мүмкүн. Энцефалитке чалдыккан киши 
же таза айыгып кетет, же көп жылдар бою оорунун залдары калып, буту-колунун 
алы кетет, титирейт, басканы да өзгөрүлөт, шал болот. 
Дарылоосу энцефалиттин түрүнө жараша ооруканада гана жүргүзүлөт. Бул ооруга 
чалдыккан киши өз убагында врачка кайрылышы керек. Эгерде ооруганда ошол 
замат дарыланбаса оору паркинсонизмге өтүп кетиши мүмкүн. Анда дарылоо өтө 
кыйын болуп калат. Энцефалиттин алдын алууда токойдо иштеген адамдарга 
(геолог, мергенчи, токойчулар жана башкалар) алдын ала эмдөө жүргүзүлөт. Кене 
чакпас үчүн коргонуучу кийим кийип, бетке атайын тор каптап, дем алуу 
учурунда же иш бүткөндө кийимдеги же теридеги жабышкан кенелерди жоготуу 
керек. Чиркейден сактануу үчүн да ошондой кийим кийүү, териге репеленттерди 
(чиркейди жыты менен жолотпоочу дарылар) сыйпоо зарыл. 
 

  

Мээнин жана анын кабыктарынын бир бөлүгүнүн 
схемалык берилиши (жара кесилген); 1— баш 
сөөгүнүн төбөсү; 2—4—мээ кабыктары (2—катуу, 3— 
тор сымал, 4— жумшак кабык); 5,6— мээ (5— мээ 
кыртышы, 6— ак зат). Энцефалитте мээнин кыртышы 
жана ак заты жабыркайт. 

 
Энтеровирустук энцефалиттин алдын алуусу ичеги-карын ооруларынын алдын 
алуу сыяктуу эле жүргүзүлөт.  
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ — жугуштуу оорулардын пайда болуу, калк арасында 
массалык таралуу себептерин изилдөөчү жана алардын алдын алуу, жок кылуу 
ыкмаларын иштеп чыгуучу илим. Эпидемияга каршы күрөшүү байыркы заманда 
эле белгилүү болгон. Мисалы, Ассирияда, Вавилондо жугуштуу оорулууларды 
шаардын четине чыгарып, өлгөндөрдү, алардын буюмдарын өрттөп салышчу. 
Байыркы Грецияда болсо жугуштуу оору менен ооругандарга чиркөөгө, нан 
бышырчу жайларга келүүгө, кудуктан суу алууга тыюу салышкан. 14-кылымда 
Европада карантин системасы колдонула баштаган. 16-кылымда италиялик врач 
Д. Фракастор жугуштуу оорулар жөнүндөгү окууну түзүп, Э. илимине негиз салган. 
19-жана 20-кылымда Л. Пастер, Р. Кох, И. И. Мечников жана башкалар 
микробиологдор көптөгөн жугуштуу оорулардын козгогучтарын табышкан. Бул 
эпидемиологиянын илим катары калыптанышына шарт түзгөн. 
Азыркы эпидемиология жугуштуу оорунун булагы, козгогучтун берилүү жолу, 
анын таралышынын социалдык жана башкалар чөйрө факторлоруна 
байланыштуулугу сыяктуу эпидемиялык процесстерди изилдеп, анда 
эпидемиологиялык текшерүү, микробиологиялык, санитариялык жана башкалар 
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изилдөөлөр, статистикалык анализ, эксперименттик ыкмалар пайдаланылат. 
Эпидемиология микробиология, вирусология, паразитология, иммунология, 
гигиена жана жугуштуу оорулардын клиникасы сыяктуу медициналык илимдер 
менен тыгыз байланышта өнүгүүдө. Бул илимдин жетишкендиктери 
эпидемиологиялык практикада вакциналарды, дезинфекция каражаттарын 
алууда жана лабораториялык диагноздоо ыкмаларында колдонулууда.  
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК ТЕКШЕРҮҮ — жугуштуу оорулардын булагын жана 
инфекциянын таралуу жолдорун аныктоо жана андан ары таралышын алдын 
алуу чараларын иштеп чыгуу максатында жүргүзүлүүчү иш-аракеттер. 
Эпидемиологиялык текшерүүнү көбүнчө врач-эпидемиологдун өзү, кээде 
эпидемиологдун жардамчысы жүргүзөт. Эпидемиологиялык текшерүү ооруган 
кишиден же анын тегерегиндеги жакындарынан (ата-энеси, үй-бүлөсүнүн 
мүчөлөрү, бирге иштегендер, бирге жашагандар жана башкалар) оорунун 
кандайча пайда болгондугун, башталышынын алгачкы белгилерин сурап, 
эпидемиологиялык очоктогу оорунун пайда болушунда жана анын таралышына 
шарт түзгөн факторлордун болушун (мурун ушул оорунун кезигишин, оорунун 
булагы болгон жаныбарлардын болушу, очоктун тазалыгын, жашагандардын 
жана чогуу болгондордун маданий деңгээлин, кесиптерин, таза суу менен 
камсыздыгын, жугуштуу ооруларга каршы эмделгендигин жана башкалар) 
тактайт Эпидемиологиялык текшерүү маалыматтары толугу менен 
эпидемиологиялык картага ар бир жугуштуу оорунун очогу өзүнчө толтурулат. 
Бул документтеги маалыматтарды эпидемиолог анализдеп, жугуштуу ооруну 
тезинен жоготуу жана элдин арасында таралып кетпесин үчүн чаралардын 
планын түзүп, аны ишке ашырууга аракеттенет.  
ЭПИДЕМИЯ — жугуштуу оорунун белгилүү аймакта жашаган элдин арасында 
массалык таралышы. Эпидемиянын өөрчүшүнө алдын ала эмдөө 
каражаттарынын жоктугу, калктын жыш жайгашуусу, миграциясы (бир жерден 
экинчи жерге барышы), калк жашаган жерде тазалыктын жоктугу, согуш, 
табигый кырсыктар, ачкачылык жана башкалар түрткү берет. Мындай убакта 
элдин турмуш деңгээлинин төмөндөшүнө байланыштуу жалпы санитария-
гигиеналык абалы начарлап, мурунку сейрек кезигүүчү жугуштуу ооруга шарт 
түзгөндүктөн, эпидемияга айланат. Эпидемия континенттерге же дүйнөгө 
таралса пандемия деп аталат.  
ЭПИДЕМИЯГА КАРШЫ ЧАРАЛАР калктуу жерлерди таза суу менен камсыздоо, 
канализация жүргүзүү, тазалоо, тамак-аш азыктарын даярдоо, ташуу, сактоо жана 
сатууда санитариялык жана ветеринариялык көзөмөл жана башкалар жалпы 
алдын алуучу чараларды камтыйт; калктын жугуштуу ооруларга 
чалдыкпастыгын жогорулатуу чоң мааниге ээ (к. Эмдөө). Жугуштуу оору менен 
биринэкин адамдар ооруй баштаса же эпидемияга айланса ал андан ары таралып 
кетпес үчүн алдын ала чара көрүү негизги роль ойнойт. Ал үчүн ооруну тез 
аныктап, оорулууну биринчи күндөн баштап ооруканага же үйдө өзүнчө бөлүп 
багуу (к. Балдардын жугуштуу оорулары) керек. Оорулуу болгон жерлерди (үйдү, 
балдар мекемелерин жана башкалар) дезинфекциялайт; оорулуу менен 
байланышкан адамдарга инкубациялык мезгил өткүчө медициналык байкоо 
(былжырлуу челдерди жана терини текшерүү, дененин температурасын өлчөө 
жана башкалар) жүргүзүлөт; ошондой эле оорулууну (оорунун анча-мынча 
белгиси байкалса) жана бактерия таратуучуларды аныктоо үчүн лабораториялык 
(анын ичинде бактериологиялык) изилдөө жүргүзүлөт. Мындай байкоо 
мезгилинде үй-бүлөдө балдардын жана чоңдордун саламаттыгына кылдат байкоо 
жүргүзүлүп, оорунун алгачкы белгиси билинер замат врачка кайрылуу, өздүк 
гигиена эрежелерин сактоо зарыл. Айрым ооруларда оорулуу менен жолуккан 
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адамдарга алдын алуу максатында гаммаглобулин, бактериофаг жана башкалар 
препараттар куюлат. 
Балдардын жугуштуу ооруларында оорулуу менен бирге болгон балдар белгилүү 
мөөнөткө чейин же лабораториялык жыйынтык чыкмайынча балдар 
мекемелерине кабыл алынбайт; эгер оорулуу ооруканага жаткырылбаса, анда 
аны өзүнчө көпкө кармоо керек. Кептөөр, менингит, ич келте менен ооруган 
балдар мекемелеринин кызматкерлерине текшерүүнүн жыйынтыгы чыкмайынча 
иштөөгө уруксат берилбейт. Текшерүүдө бактерия таратуучулар аныкталса, алар 
дарылануудан өтүшөт. Ичеги-карын жугуштуу ооруларынын бактериясын 
таратуучулар тамак-аш азыктары менен иштесе алар ишке, балдардан табылса 
балдар мекемелерине барууга тыюу салынат. Балдар мекемелеринен жугуштуу 
оору чыкса тийиштүү топ карантинге алынып, жаңы балдарды кабыл алууга, 
балдарды бул топтон башка топко которууга болбойт. Оору кайталанса 
карантиндин мөөнөтү узартылат. Айрым жугуштуу ооруларда бөлүп багуунун 
жана карантиндин мөөнөттөрү: кептөөрдө — бактериологиялык текшерүүдөн 
оору козгогуч табылбай калганга чейин; көк жөтөлдө — 7 жаштан жогорку балдар 
үчүн 14 күн (эгер ооруканага жатпаса 25 күн), кызылчада — мурда кызылча 
менен оорубаган, эмделбеген балдарга 17 күн (гаммаглобулин алгандарга 21 
күн); менингококк инфекциясында — бактериологиялык текшерүүдөн козгогуч 
табылбай калганга чейин; топтогу карантиндин мөөнөтү 10 күн; суу чечекте —7 
жашка чейинки мурда оорубаган балдар үчүн 21 күн; эпидемиялык паротитте — 
ооруй элек 10 жашка чейинки балдар үчүн 21 күн; скарлатинада — мектепке 
чейинки, ошондой эле 1 — 2-класстагы балдар үчүн 7 күн, оорулуу үйдө багылса 
17 күн; ангина же скарлатина менен ооруган балдарга жолуккандарды бөлүп 
багуунун мөөнөтү 22 күн (ангина кармагандан баштап); вирустук гепатитте 
(Боткин оорусу) карантиндин мөөнөтү 35 күн; бирок гамма-глобулин алган 
балдар карантин тобуна жиберилет. 
ЭПИДЕМИЯ ОЧОГУ — жугуштуу оорулуу же оору козгогуч алып жүргөн адамдын 
жашаган жайы, жери (үйү, иштеген мекемеси жана башкалар). Эпидемия очогу 
жугуштуу оорунун булагы болгондуктан ал калк арасында таралышында чоң 
роль ойнойт. Эгерде оорулуу врачка эртерээк кайрылбаса, өз убагында өзүнүн 
тегерегиндеги соо кишилерден бөлүнбөсө, туура, жакшы дарыланбаса оору 
узакка созулуп же өнөкөт түргө айланат. Оорулуу анын козгогучтарын алып 
жүрүп, аларды организминен тышка чыгарып турат. Натыйжада айлана-
чөйрөдөгү суу, тамак-аш, идиш-аяк, буюмдар жана башкалар булганып, оору дагы 
башка кишилерге жугуп, жаңы эпидемия очогу пайда болот. Айрыкча жугуштуу 
ичеги-карын ооруларынын эпидемия очогу көбүрөөк кезигет. Себеби мындай 
оорулуулар көп убакта чоң кишилерде жеңил өтүп, оорулуу врачка 
кайрылбагандыктан, ал убагында ачылбай оорунун булагы болуп кала берет. Ал 
эми кээ бир жугуштуу оорулар капысынан катуу кармап, оор болгондуктан 
оорулуу эрте врачка кайрылат да, өз убагында аны бөлүп, ооруканада дарылоо, 
дезинфекция жүргүзүлүп, карантин коюлуп, чогуу болгондор эмделет. Натыйжада 
эпидемия очогу пайда болбойт. 
ЭПИДЕРМОФИТИЯ — теринин эпидермофитон мите козу карындары пайда 
кылуучу жугуштуу оорусу. Козгогуч түшкөн жерине жараша бут кетменинин, кол 
чеңгелинин жана тери бүктөөлөрүнүн (чурай, колтук, эмчек асты) 
эпидермофитиясын пайда кылат. Чурай эпидермофитиясы менен көбүнчө 
эркектер оорушат. 
Бут кетменинин эпидермофитиясы мончодо, бассейнде иштеген, түшкөн 
кишилерде, спортсмендерде (сууда сүзүүчүлөрдө) көбүрөөк болот. 
Эпидермофития адамга оору кишинин байпагын, кепичин жана башкалар бут 
кийимин кийгенде жугат. Мите козу карындар ар дайым кишинин терисинде 
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жашап, оору козгобошу да мүмкүн. Алар ыңгайлуу шарт түзүлгөндө гана адамды 
ооруга чалдыктырат. Эпидермофития көбүнчө жайкысын кармайт. Кээде бүт үй-
бүлө оорушу мүмкүн. Буттун манжаларынын эпидермофитиясында териси да, 
тырмактары да жабыркайт. Мында тери карттанып, 3-, 4-, 5-манжалардын ортосу 
ылжырап эзилип, исиркектенип кетет. Суюктукка толгон исиркектер жайылып, 
жарылат, тери кызарып, ысып, аябай кычышат. Тырмактар калыңданып, киргил, 
саргыч таргыл тилкелер пайда болуп, четинен үбөлөнүп түшө баштайт. 
Эпидермофития ырбап кеткенде адамдын эти ысып, алсырайт. 
Колдун эпидермофитиясы теринин башка бөлүктөрүнүн эпидермофитиясы 
(руброфития) жогорудагыдай башталат. Дарыланбаса бүт денеге, бетке чейин 
тарап, кабылдап кетет. Бул учурда аллергия пайда болуп, экземага окшоп турат. 
Кол-буттун эпидермофитиясы маникюр (тырмак тазалаган) жана педикюр 
жасаган аспаптарды дезинфекциялабаса да жугуп калышы мүмкүн. Чурай 
эпидермофитиясында тери бүктөөлөрүндө көбүнчө чаттын, колтуктун жана 
эмчектин асты жабыркайт. Мите козу карындар митечилик кылган жерде кочкул 
кызыл тактар пайда болуп, аябай кычышат. Анын орто жери агыш тартып, 
чоңоюп, бири-бирине кошулат. Оору ич кийим, сүлгү, жалаяк, күлтүк аркылуу 
жугат. Оорунун алгачкы белгиси билинери менен сөзсүз врачка кайрылуу зарыл. 
Себеби өз бетинче дарыланган учурда эпидермофития ырбап кабылдап кетиши 
ыктымал. 
Оорунун алдын алуу үчүн бөтөн кишинин байпагын, бут кийимин, ич кийимин 
кийүүгө, мочалка, сүлгү, жалаягын жана башкалар буюмдарын пайдаланууга 
болбойт. Мончого же бассейнге түшкөндө резинадан же пластмассадан жасалган 
бут кийим кийүү сунуш кылынат. Терчил адамдар денесин таза кармап, ич 
кийимин, байпагын тез которуп, тердебөө чарасын көрүү талапка ылайык. Мончо, 
бассейн, душтарды жана андагы буюмдарды, ошондой эле тырмак тазалоочу 
аспаптарды таза жууп, дезинфекциялоо керек. 
ЭПИДИДИМИТ — эн безинин кошумчаларынын сезгениши. Эпидидимит эн 
безине ага жанаша органдардан (простата бези, табарсык, заара чыгуучу канал) 
урук түтүгү аркылуу же кан жана лимфа агымы менен инфекция киргенде болот. 
 

  

Эркектин жамбаш жана сырткы жыныс 
органынын схемалык көрсөтүлүшү (жара 
кесилген); стрелка менен эпидидимитте 
жабыркоочу эн бези көрсөтүлгөн. 

 
Калтанын жабыркашы, муздап калуусу (муздак сууга түшүү) жана башкалар бул 
ооруга түрткү берет. Эпидидимитте калтанын сезгенген жагы ооруйт, арт жагы 
катууланып, шишийт, дене ысыйт. Демейде оору тез башталат, кээде билинбей 
жүрүп, эн безинин чоңоюп калганы байкалат. Катуу кармаган инфекциялуу 
Эпидидимит сүзөктүн кабылдоосу катары, ал эми өнөкөт түрү туберкулёздун 
натыйжасында өөрчүйт. 
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Врачка кайрылганга чейин калтаны тынч абалда кармап, суспензорий кийсе 
болот. Оор нерсе көтөрүү, көп басуу, жыныстык катнашууга болбойт. Оорулууну 
врач дарылайт. Врачка эрте кайрылганда өз убагында дарылап, кабылдоодон (эки 
жактуу эпидидимит тукумсуздукка алып келет) сактайт. Көп учурда 
амбулаторияда, кээде гана ооруканада дарылайт. Эпидидимит кайра-кайра 
кармай берген учурда хирургиялык операция жасап, эн безинин кошумчалары 
алынып ташталат. Эпидидимитти алдын алууда табарсыктын заара чыгаруучу 
каналдын простата безинин ооруларын (цистит, уретрит, простатит) өз убагында 
дарылоо, ошондой эле суукка урунуудан сактануу, өздүк гигиенанын эрежелерин 
бузбоонун мааниси чоң. 
ЭРГЕЖЭЭЛ (манизм) — эң кичине бойлуу киши (эркегинин бою 130 см, аялдыкы 
120 смден төмөн). Эргежээл көбүнчө ички секреция бездеринин (гипофиз, калкан 
бези) функцияларынын бузулушунан, мээнин түрдүү шишиктеринен, 
инфекциялардан (мисалы, энцефалиттер, менингит жана башкалар), травмадан 
болот. Эргежээлдин дене түзүлүшү пропорциялуу, кичине баланыкындай, бирок 
бети бырышып, картаңдай болуп турат, жыныс бездери жетилбейт. Кээде 
эргежээл (пропорциялуу эмес) сөөк жана кемирчек системасынын бузулушунан 
(мисалы, итийде) болот. Дарылоо дененин жалпы өсүшү токтолгончо жүргүзүлөт.  
ЭРИЗИПЕЛОИД — чочко тилмесинин бактериялары пайда кылган жугуштуу 
оору. Негизинен бул ооруну чочколор жана тайыз сууда жашоочу балыктар 
таратышат. Эризипелоид чочкону сойгондо же балыкты тазалаганда колдогу 
ачык жараат, тилинген, кесилген же чийилген жер аркылуу, ошондой эле 
кылкандар менен колду сайыл алганда жугат. Эризипелоид менен көбүнчө эт 
жана балык комбинаттарында иштеген жумушчулар, үй кызматкерлери оорушат. 
Оорулуу адамдан соо кишиге бактерия жукпайт. Эки-үч күн өткөндөн кийин 
бактерия кирген жер кочкул көк тартып шиший баштайт. Кээде шишикке жакын 
жайгашкан бездер чочуп чоңоюп, колдун муундары ооруп, эти ысыйт. Оору 2—3 
жумага созулуп, анан айыгат, кээде кайра кармашы ыктымал. Балыкты тазалоодо 
кокусунан кесилген жер кийин шишип, кызарып ооруса тезинен врачка кайрылуу 
керек. Ооруну врач дарылайт. Алдын алууда кокусунан малдын этин тазалап же 
тейлеп жатып колду кесип же сайып алса, сөзсүз йод эритмеси менен сүртүү, 
союлган малдын этин ветеринариялык кароодон өткөрүү, бактерия менен 
булганган этти сатууга тыюу салуу, балык чарбаларында балык өстүрүлгөн 
сууларды таза кармоо зарыл. Малга оору жуктурбас үчүн аларды эмдеп туруу 
керек. 
ЭРИТРАЗМА — теринин анча жугуштуу эмес өнөкөт оорусу. Эритразманы 
микроскопиялык козу карындарга окшош бактериялар пайда кылат. Алар 
колтукта, чурайда, эмчек астында мителик кылат. Эритразмага көп тердөө, 
абанын ысык, нымдуу болушу, өздүк гигиена эрежелерин сактабоо түрткү берет. 
Эритразмада кызарган так пайда болуп, улам чоңоёт. Балдарда эритразма 
кездешпейт. Ооруну дарылабаса жылдап созулат, өз алдынча дарылануудан 
күчөп, сезгенет. Ооруну врач дарылайт. Бирок ооруга түрткү берген шартты 
жоготпосо эритразма дагы кайталанышы мүмкүн. Ошондуктан эритразманын 
алдын алуу үчүн терчилдикти дарылоо, терини таза күтүү керек. Дарылагандан 
кийин тери бүктөөлөрүн арак же атыр менен сүртүү сунуш кылынат. 

 
www.bizdin.kg

837



  

Эмчек алдындагы эритразма. 

 
ЭРИТРОЦИТТЕР, к. Кан.  
ЭС — адамдын баштан өткөндөрдү сактап калуу жөндөмдүүлүгү; аны кийинки 
иш-аракетке пайдалануу касиети; дүйнөнү психикалык чагылдыруунун формасы. 
Эс информацияга көңүл топтоштуруунун даражасына, ага карата эмоциялык 
мамилеге, ошондой эле адамдын организминин жалпы абалына, анын машыгуу 
даражасына, психикалык процесстердин мүнөзүнө жараша болот. Информацияны 
эске сактап калуу жогорулаган активдүүлүк менен айкалышкан учурда пайдалуу 
экендигине адамдын ынанышы жаңы билимди өздөштүрүү үчүн маанилүү шарт 
болуп саналат. Информацияны эске тутуунун эки түрү бар: кыска мезгилге эстөө 
(тышкы дүүлүктүрүүнүн изи белги берүү булактары бар учурда гана эсте 
сакталып тура берет, андан кийин өчөт) жана узак мезгилге эстөө (белгилердин 
булагы жок болуп кетсе да, информация узак жылдарга сакталып кала берет). 
Узакка эстөө адам үчүн билимдин тажрыйбанын, ыкмалардын булагы болуп 
саналат. 
Эс кыймылдык, образдык (көрүү, сезүү угуу аркылуу), эмоциялык жана сөз 
логикалык болуп айырмаланат. Алардын кээ бири экинчисинен күчтүүрөөк 
өнүгөт. Кыймылдык эс адатта бир эле фактыны тез-тез кайталоого негизделген. 
Бул эстин эң үзүрсүз жана туруксуз түрү. Көрүү аркылуу эске тутуу курчап турган 
айлана-чөйрөнү байкап (образдаштырып) эске сактоого, угуу аркылуу эске тутуу 
негизинен сөздүн маанисин эстеп калууга таянат. Түшкөн информация 
эмоциялык катуу түйшөлүүлөргө негизделсе, эмоциялык эс келип чыгат. Сөз-
логикалык эс кубулуштардын өз ара байланыштарына негизделген. Бул эс 
айрыкча туруктуу жана сапаттуу деп эсептелет. 
Гипомнезия эске тутуунун бузулушунун эң көп учураган түрлөрүнүн бири. Мында 
эс ар түрдүү оорулардан (атеросклероз, алкоголизм) улам төмөндөп кетет, тубаса 
болушу да мүмкүн, ошондой эле психиканын башка чөйрөлөрдүн кем чилдиги 
менен айкалып кетиши да себепкер. Гипермнезия (эске тутуунун күч алышы) 
адатта тубаса болот, мында адам информацияны көбүрөөк көлөмдө, алда канча 
узак мөөнөткө эске сактап калуу жөндөмүнө ээ. Амнезия — белгилүү бир мезгил 
аралыгында эстин жоголуп кетиши. Ал күчөй баштаганда адам алгач жакын 
арадагы окуяларды унута берет, андан кийин жакында эле болуп өткөн окуялар 
биринен сала бири унутулат. Эстин бузулушу жаңылыш жана жалган эстеп 
калуудан да болушу мүмкүн. Ар кимдин эсине көп факторлор таасир этет жана 
эстеп калуу жөндөмү анын тукум куугучтугуна, машыгуусуна, эмоциялык абалга, 
ошондой эле тамактануу, эмгек жана эс алуу режимине да байланыштуу болот.  
ЭС АЛУУ — адамдын чарчаганын жоготуп, ишке жөндөмдүүлүгүн калыбына 
келтирүүчү иш-аракеттер же тынч абал. Адамдын окуу, өндүрүш жана башкалар 
иш-аракетинде эмгек менен эс алуу тыкыс байланыштуу. Жетишсиз эс алуу 
чарчоого, ал эми узак убакыт жетишсиз эс алуу өтө чарчап-чаалыгууга алып 
келип, дененин коргонуу күчүн азайтат жана ар кандай оорулардын келип 
чыгышына, эмгекке жарамдуулукту төмөндөтүүгө же жоготууга түрткү берет. 
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Эмгек менен эс алуунун туура айкалышы узак убакытка чейин ден соолукту жана 
эмгекке жарамдуулукту сактоого өбөлгө түзөт. Эс алуу мезгилинде клетка өзүнүн 
демейдеги составын калыбына келтирет. Дененин эс алуусунда уйку чоң роль 
ойнойт, ал убакта тынымсыз калыбына келүү процесси биринчи иретте мээнин 
клеткаларында жүрөт. Эмгек менен эс алуунун дайыма айкалышып турушу 
кишинин жүрүш-турушунун жана эмгекке жөндөмдүүлүгүнүн негизи болгон 
шарттуу рефлекстерди чыңдоого көмөк берет. Активдүү эс алуу организмге 
пайдалуу. Белгилүү физиолог И. М. Сеченов өтө чарчаган бир колдун жумушка 
жөндөмдүүлүгү эки кол тең кыймылсыз эс алганга караганда мурда иштебеген 
колду иштеткенде тез жана толук өз калыбына келерин далилдеген. Иш убагында 
жумуш бир булчуң тобунан же бир нече нерв борборунан экинчисине ооштурулса 
чарчаган мүчөнүн ишмердиги тез эле өз калыбына келет. Бир жумуштан экинчи 
жумушка өтүү, акыл эмгеги менен жеңил кара жумуштун айкалышы чарчоо 
сезимин четтетет. Эс алуунун туура режимин тандоо көп факторлорго, айтсак 
эмгек шартына, кишинин жашына жараша түзүлөт. Биздин өлкөнүн 
эмгекчилеринин эс алуусуна мамлекет жана коомдук уюмдар камкордук көрөт.  
ЭС АЛУУ ҮЙЛӨРҮ — эмгекчилер жана алардын үй-бүлөсү эс алуучу мекеме; 
жагымдуу табигый-климаттык шарттары бар аймактарда жайгашат. Ага атайын 
дарылоону талап кылбаган дени сак адамдар барышат. Бардык эс алуу үйлөрүндө 
медпункт, физиотерапия, массаж, стоматология жана башкалар кабинеттер 
иштейт. Медпункттагы врач эс алуучулардын ден соолугуна байкоо жүргүзөт, 
керектүү учурларда алдын алуу жана дарылоо иш-чараларын өткөрөт. Дене 
тарбия инструкторлор эртең менен гигиеналык гимнастиканы, ден соолукту 
чыңдоочу спорт оюндарын, туристтик жүрүштөрдү уюштурат. Эс алуу үйлөрүндө 
эс алуу мөөнөтү 12—24 күн. Жолдомону профсоюз уюму социалдык 
камсыздандыруу каражаттарынын эсебинен акысыз же арзандатылган баа менен 
(наркынын 30%и) берет. 
ЭСТЕН ТАНУУ — мээге кан жетишпегенден капысынан кыска мөөнөткө эсин 
жоготуу. Башталарда ал кетип, бут-кол чымырайт, көз караңгылап, кулак чуулдап, 
жүрөк айланат, тамыр начар согуп, баш ооруйт. Эстен танууга психикалык күчтүү 
таасир (өтө капалануу, коркуу жана башкалар), канды көп жоготуу, ашыкча 
чарчоо, ачкалык, үп бөлмөдө узакка болуу, бөйрөк, боор, ичеги коликасында катуу 
ооруу, күн өтүү, ысык уруу жана башкалар себеп болушу мүмкүн. Ошондой эле ал 
жүрөк ишинин же борбордук нерв системасынын бузулушунун белгиси болушу 
ыктымал. Адам эстен танганда өңү кубарып, көзү алактайт жана жумулат, оорулуу 
жыгылып кетет. Э. т-нун жеңил түрү 1—2 мин. созулат. Демейде эстен тануу бир 
нече секундадан 5—10 мин. созулушу мүмкүн. Бул учурда токтоосуз врач чакыруу 
зарыл. Врач келгиче оорулуунун башын эңкейиштете жаткырып жакасын чечип 
жана курун бошотуш керек, терезени ачып бөлмөгө таза аба киргизүү, бутуна 
жылыткыч коюп же катуу чүпүрөк менен сүрткүлөө зарыл. Оорулууну эсине 
келтирүү үчүн бетине муздак суу чачып, уксус, атыр, нашатырь спиртине кебезди 
нымдап жыттатуу жана аны менен чыкыйын сүртүп, ал эсине келгенде коюу 
демделген ысык чай же кофе бериш керек. Эгер жогоруда айтылган чаралар 
жардам бербесе медициналык жардам чакырылат.  
ЭСТӨӨ — органдардын кычкылтек менен камсыз кылуусун жакшыртууга 
багытталган организмдин ыңгайлануусу. Өзгөчө ал эрксиз дем алуу кыймылы 
менен мүнөздөлөт. Андагы терең, узак дем алууда ооз, көмөкөй, үн жылчыгы да 
абдан кенен ачылат жана дем тез чыгат. Эстөө желдетилбеген же тамеки чегилген 
бөлмөдө, чарчаганда, кыймылсыз болгондо, уйку келгенде, жүрөк-кан тамыр 
системасынын иши начарлаганда пайда болот. Көп убакытка созулган Эстөө 
мээге кычкылтектин жетишсиздигинин жана башкалар оорулуу абалдын белгиси 
болуп, медициналык жардамды талап кылат.  
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ЭТЕК КИР (айыз, менструация) — аялдын организминин циклдүү өзгөрүшү менен 
ай сайын жатындан келген кан. Менструацияны борбордук нерв системасы (баш 
мээ кыртышы, гипоталамус, гипофиз) тейлейт. Гипоталамус — ички органдын 
ишин багыттоочу жана жөнгө салуучу баш мээнин негизги бөлүгү. Ал гипофиздин 
аракетин тездетүүчү өзгөчө зат — нейрогормондорду бөлүп чыгарат. Гипофиз өзү 
да ички секреция бездеринин, анын ичинде жыныс (энелик) бездеринин 
функциясын активдештирүүчү гормон иштеп чыгарат. Энелик безде гипофиз 
бөлүп чыгарган гормондордун таасири менен энелик клеткалуу фолликул өсүп, 
жетилет. Фолликул өсүү мезгилинде жатынга түздөн-түз таасир берүүчү өзгөчө 
жыныс гормондорун (эстрогендерди) бөлүп чыгарат. Фолликул жетилип жарылат 
да, андан энелик клетка чыгат (овуляция). Жарылган фолликулдун ордуна 
прогестерон гормонун бөлүп чыгаруучу сары денече пайда болот. 
Эстрогендердин жана прогестерондун таасиринен жатындын былжыр катмары 
калыңданат, анын кан тамырлары кеңейип, канга толот. Эгер уруктануу жүрбөсө, 
энелик клетка өлүп, сары дененин функциясы азайып, акыры токтойт. Жатындын 
былжырлуу катмарынын канга толгон кан тамырлары жарылып, андагы кан 
былжыр кабыкка куюлат. Канга толгон жана борпоң былжыр кабык ажырап, кан 
агуу (менструация) башталат. Андан кийин былжырлуу кабык кайра калыбына 
келе баштайт. Энелик клетканын жетилүү процесси мезгилдүү кайталанып турат. 
Адатта этек кир дайыма бир мезгилде кайталанып (3—4 жумада бир), 3— 7 күнгө 
(аялдын организминин өзгөчөлүгүнө жараша) созулат. Кыздарда биринчи Э. к. 
жыныстык экинчи белгилер пайда болгондо башталат (к. Жыныстык жетилүү). 
Анын кечигиши кыздардын ден соолугуна, социалдык жана турмуш шартына, 
ички секреция бездеринин функциясынын бузулушуна байланыштуу болот. 
Ошондуктан 14— 16 жашка чейин кыздарда айызы келбесе аялдар 
консультациясына врачка кайрылуу керек. Биринчи этек кир күтүлбөстөн келген 
учурда кыздар коркуп, кайгырышы мүмкүн. Ошондуктан кыздарды буга 
мурдатан абдан этияттык менен даярдоо зарыл. Көпчүлүк аялдардын айызы 
белгилүү убакытта кайталанып, келүү мөөнөтү да туруктуу болот, жалпы абалы 
анча өзгөрбөйт. Айрым аялдарда табарсыктын тушу, бел ооруйт, этек кирдин 
келүү мөөнөтү бузулат. Кээде аз-аздан, анда-санда же катуу ооруп кан көп кеткен 
учуру да болот. Этек кир циклинин бузулушу көп учурда гинекологиялык оорунун 
белгиси болгондуктан врачка кайрылуу зарыл. Кээде этек кир келерде баш ооруп, 
алы кетип, эмчек катууланат, баш айланат, уйку качат, жүрөк тез кагат. Мында да 
врач менен кеңешүү керек. Аялдын ден соолугу, анын организминин иш-аракети 
тиричилик шартына, бала чактан туура багуу, тарбиялоого байланыштуу болот. 
Айрыкча өздүк гигиенаны сактоо, организмди чыңдоо, туура тамактануу чоң 
мааниге ээ. 
Гинекологиялык оорулардын алдын алууда айыз учурунда белгилүү гигиеналык 
эрежелерди сактоо маанилүү. Айыз каны микробдун көбөйүшү үчүн жагымдуу 
чөйрө болгондуктан алар жыныс кынына, жатынга, жатын кошумчаларына 
кирип, аларда сезгенүү процесстерди пайда кылат (к. Андексит, 
Метроэндометрит). Этек кир мезгилинде күнүгө 2 жолу кайнатылган жылуу суу 
менен самындап жуунуп, душ алуу керек. Ваннага, сууга түшүүгө болбойт. 
Менструация бүткөнчө өткүр татымал, алкоголь ичимдиктерин ичүүгө уруксат 
берилбейт, ал кан агууну күчөтөт. Үшүп калууга, өтө чарчоого, оорулуу менен 
жолугушууга болбойт, анткени бул учурда аялдардын организми начарлап, ар 
кандай ооруга тез чалдыгуусу мүмкүн. 
ЭТИОЛОГИЯ — оорунун, дарттын себеби; медицинанын патологиялык процессти 
(пайда болуу себептерин, шартын) изилдөөчү бөлүгү. Этиологиянын сырткы 
(экзогендик) жана ички (эндогендик) факторлору болот. Сырткы факторго 
жугуштуу оорулардын козгогучтары (патогендүү микробдор, вирустар, 
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гельминттер, рикетсиялар жана башкалар), ошондой эле кишини ооруга 
чалдыктырган түрдүү физикалык (атмосфера басымынын өзгөрүшү, күндүн же 
башка нур энергиясынын терс таасири жана башкалар), химиялык (түрдүү уулар, 
зыяндуу химиялык заттар жана башкалар) агенттер кирет. Экзогендик 
факторлорго авитаминоз, психикалык травма, чарчоо, алсыздануу жана кээ бир 
социалдык абалдар да кошулат. Эндогендик факторлорго киши организминдеги 
тубаса кемтиктер, тукум куума оорулар кирет. Кээ бир оорулардын этиологиясы 
азырынча белгисиз (рак, атеросклероз жана башкалар). Этиологияны эрте 
далилдөөнүн, табуунун практикалык мааниси зор. Себеби ооруну өз убагында 
туура дарылоого болот. Ошондой эле этиологиясы белгилүү ооруларды алдын 
алуу жеңил 
ЭТ, ЭТ АЗЫКТАРЫ — калктын эң баалуу жана кеңири тараган тамак-ашы. 
Эт түрдүү химиялык составы, айрыкча белогу менен азыктык жана биологиялык 
жактан баалуу. Ал өтө аш болумдуу жана сиңимдүү келет. Этти адам танбайт, 
түрдүүлөп тамак-аш жасоого болот. Тамак-аш даярдоого бодо малдын, майда 
жандыктардын, чочконун, жылкынын, топоздун, төөнүн, бугунун эти 
пайдаланылат. Ошондой эле жапайы жаныбарлардын доңуздун (камандын), 
аюунун, багыштын, эликтин жана куш (к. Куш, куш эти) эти да желет. 
Эттин составында белок, май, витамин жана минерал заттар бар. Эт организмди 
негизинен белок жана май менен камсыз кылат. Химиялык составы жана 
сиңиримдүүлүгү жагынан туташтырма, нерв ткандарындагы, кемирчектеги 
белокторго караганда булчуң ткандарындагы белоктор өтө баалуу. Уйдун жана 
койдун майы тез тоңот; чочконун, жылкынын майы анча тоңбойт, сиңимдүү 
келет. Этте фосфор, темир, ошондой эле калий, натрий, цинк, жез, йод жана 
башкалар минерал заттар бар. Ички органдарда, айрыкча боордо жана май 
ткандарында витаминдер көп болот. Этте экстрактивдүү заттар болуп, 
бышырганда сорпого чыгат. Алар тамак сиңирүү органдарынын иштөөсүн 
жакшыртып, табитти ачат, тамакты сиңирет, эттин даамын жана жытын 
жакшыртат. Экстрактивдүү заттар малдын жашына жараша көбөйөт, ошондуктан 
жаш малдыкына караганда чоң малдын сорпосу даамдуу жана жыттуу келет. 
Эттин химиялык составы малдын семиз же арыктыгына, түрүнө жараша болот. 
Сатыкка түшкөн эт сортко жана категорияга бөлүнөт. Эттин сапаты анын түрү, 
өңү, жыты жана башкалар боюнча аныкталат. Сергитилген этти муздаткычта бир 
нече күн сактоого болот, ал эми тоңгон этти муздаткычтын тоңдургучуна сактоо 
керек. Бузулган эт ууландырышы, түрдүү жугуштуу жана мите ооруларын 
козгошу мүмкүн. Тамга салынбаган этти сатып алуу жарабайт.  
ЭХИНОКОККОЗ — боордо, өпкөдө жана башкалар органда мителик кылуучу 
эхинококк личинкасы пайда кылган оору. Эхинококкоз менен негизинен кишилер 
жана үй айбандары ооруйт. Эхинококк ит, мышык, бөрү, чөө, түлкү жана башкалар 
жаныбарлардын ичегисинде мителик кылып, мите ичегиде өсүп жетилет да, анын 
денесинин акыркы бөлүкчөсү жумурткалары менен кошо үзүлүп, заң менен 
айлана-чөйрөгө бөлүнөт, тегерегиндеги чөп, бакча, буюмдарды жана башкалар 
булгайт. Көп жумурткалары ылаңдуу иттин жүнүнө жабышып жашайт. Алар 
абдан чыдамдуу келип, айлана-чөйрөдө бир нече айга чейин сакталат да, адамга 
жана малга оору пайда кылуу коркунучун туудурат. Көбүнчө балдар ит менен 
ойногондо, митени жугузуп алышат. Оору мындан сырткары ылаңдуу койдун 
жүнүн кыркканда, митенин жумурткалары менен булганган тамак-ашты жегенде 
жугат. Тамак менен кирген мите жумурткалары ичегиден канга, кан аркылуу 
боор, өпкөгө, мээге жана башкалар өтүп личинкага айланат. Ал акырындык менен 
өсүп, андан ыйлаакчага айланат. Ыйлаакчалар жайгашкан органдар жабыркап, 
алардын көлөмү, функциясы өзгөрүлүп, оору пайда болот. Ит эхинококкоз менен 
ылаңдаган малдын өпкө-боорун жегенден кийин ылаңдайт. Ичегидеги мителер 
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өсүп, 55—60 күндүн ичинде кадимкидей жетилген жумурткалуу митеге айланат. 
Жумурткаларын айлана-чөйрөгө бөлүп чыгаруу менен адамдарга жана малга 
эхинококкозду жугузат, башка айтканда ылаңдуу иттен (бөлүп чыгарган митенин 
жумурткалары аркылуу) адамдарга жана малга, ал эми малдан итке өтүп, ит 
менен малдын ортосунда эхинококкоз цикли айланып жүрөт. 
 

  

Эхинококк. 

 
Эхинококкоздун белгилери алардын жайгашкан жерине, көлөмүнө, санына жана 
башкалар жараша болот. Боордун эхинококк ыйлаакчасы акырындык менен 
өскөндүктөн көпкө чейин кишилер өзүнүн оору экенин сезбей жүрө беришет. 
Ыйлаакча чоңойгон кезде гана боорду чоңойтуп жиберет. Ушул мезгилде оң 
кабырганын, чемирчектин алды ооруйт. Боор чоңоюп, айрым убакта киндикке, 
андан ылдый түшүп кетиши мүмкүн. Кээде ыйлаакча боордун ылдыйкы 
капталында жайгашкан мезгилде, ичтеги шишик колго урунушу мүмкүн. Ушул 
мезгилде оорулуунун тамакка табити тартпай, алсырап, арыктап кетиши 
ыктымал. Боор эхинококкозун башка оорулардан айырмалап билүү өтө зарыл. 
Кээде эхинококк ыйлаакчасынын өт жолдорун кысуусунан оорулуу саргарып 
кетиши да мүмкүн. Айрым убактарда эхинококк ыйлаакчасына микробдун кирип 
кетишинен ал ириңдейт. Мындай учурда оорунун абалы начарлап, дене ууланат, 
оорулуунун температурасы көтөрүлөт. Өз убагында операция жасабаса эхинококк 
ыйлаакчасы жарылып, өлүм коркунучу туулат. Мында ич өтө катуу, кол 
тийгизбей ооруйт, көңүдү караңгылап, өңдөн азат. 
Эхинококк ыйлаакчалары боордо эле өспөстөн, кээде бир эле убакытта өпкөдө, 
көк боордо, ичегилерде, карында жана башкалар болушу мүмкүн. Өпкөнүн 
эхинококкозунда эхинококк ыйлаакчасы боордукунан тез өсөт. Бир-эки жылдын 
ичинде эле чоңоюп кетет. Өпкө эхинококкозунда алгачкы убакта анчейин деле 
белгиси байкалбайт. Кээде анча-мынча жөтөл болушу мүмкүн. Ыйлаакча 
чоңойгон сайын өпкөнү кысып, оорулуу жөтөлөт, кээде кан аралаш какырат. 
Оорулуунун дем алуусу начарлап басканда, оор жумуш аткарганда демигет. 
Ыйлаакча жайгашкан өпкөдө оору пайда болот. Жаш балдардын денесинин 
температурасы көтөрүлүп, жөтөлөт, ынтыгат. Өпкө эхинококкозу өтө чоңоюп 
кеткен убакта өпкөнү иштен чыгарып, оорулуунун ал-абалын начарлатат. Ал 
кабылдоолору менен да коркунучтуу. Дарылоодо жалгыз гана хирургиялык ыкма 
колдонулат. 
Оорунун алдын алуу үчүн үй жаныбарларды багууда ветеринариялык эрежелерди 
туура сактап, өздүк гигиенага көңүл буруу керек. Ылаңдаган малдын боорун, 
өпкөсүн итке бербей, жерге терең көөмп салуу сунуш кылынат. 
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