
Мысалы, АҚШ ауруларды бақылау Орталығы мәліметтері
бойынша, шетінеген сәбилердің ішінде 6,7% КСШС-тан

болған

Ішімен ұйықтауы

Кенеттен сәбидің шетінеу синдромы туралы не білесіз (КСШС)?

Сәбимен бір төсекте ұйықтау

Баланың төсегіндегі
бөгде заттар болуы

Жүктілікке дейін және
жүктілік кезінде темекі шегу

Баланың қызуы котерілгенде
немесе суықтауы

Бұл құбылыс толық дені сау
кезінде пайда болуы мүмкін

＞37,50С

КСШС тудыратын факторлар:

1. Сәбидің қырымен немесе ішімен
ұйықтауы

2. Ананың сәбимен бір төсекте ұйықтауы
3. Жүктілікке дейін және жүктілік

кезінде темекі шегу
4. Сәбидің қызуы котерілгенде немесе 

салқындауы
5. Баланың төсегіндегі бөгде заттар

болуы

КСШС болдырмау үшін ұсынылады:

1. Арқасында ұйықтау
2. Жеке төсекте ұйықтау
3. Омырауымен тамақтандыру
4. Қатты матрас
5. Еркін, бос құндақтау

1 
айға дейн

1 -3 
айда

4 -6 
айда

7 - 12 
айда

12,5%

53,1%

31,3%

3,1%

Бұл құбылыс көбінесе алғашқы алты айда 
болады

✗ ✗

✗ ✗ ✗

Жүкті əйелдерге жəне босанушыларға арналған ақпарат



Аналарға арналған ақпарат

Жаңа туылған нәрестенің қауіпті белгілері туралы не білесіз?

§ Тамақтандыру кезінде туындаған қиындықтар, 
омыраудан, емуден бастарту

§ Әлсіздік, қозғалыс белсенділігінің төмендеуі

§ Тыныс алудың қиындауы немесе кеуде қуысының қатты
тартылуы

§ Құрысулар

§ Дене қызуының 38ºC-тан жоғары болуы немесе 
36,5ºC-тан кейін төмендеуі немесе жылымауы

§ Денедегі бөртпелер, ірің ағу немесе кіндіктен/ 
жарадан қан кету

§ Өмірінің кез келген мезгілінде алақан және табанының
сарғаюы

§ Аяқ-қолдарының, мұрын-ерін үшбұрышының көк болуы
немесе бозару

Егер қауіпті белгілер табылса, дереу медицина қызметкерлерімен
хабарласыңыз



üтөменгі тыныс алу жүйесінің 
инфекциясын 72%-ға

üасқазан-ішек инфекциясын 64% -ға

üжедел ортаңғы отитін 50% -ға

üатопиялық дерматитін 42% -ға

üкенеттен сәби өлімі синдромын 36%-ға

üартық салмақты 24%-ға

üбалалар лейкемиясын 20%-ға

Болашақ ата-аналарға арналған ақпарат

Тек қана емшек емізудің пайдасы

Баланың 

танымдық қабілетін
жақсартады

Баланың ауру қауіпін төмендетеді: Әйелдің ауру қауіпін томендетеді:

üсүт безінің қатерлі ісігін

üаналық безінің қатерлі ісігін 
21%-ға

üбосанғаннан кейінгі депрессияны

Ересектердің ауру қауіпін томендетеді: 

üжалпы холестерин деңгейін

üартериялық гипертензиясын

üқант диабетін

üбронх демікпесін



Жүктілікке дейін əйелдерге арналған ақпарат

Жүктілікке дайындық келесі тармақтардан тұрады

ü Акушер-гинеколог дəрігерінің кеңесі жəне гинекологиялық
тексерістер

ü Терапевт-дəрігерінің кеңесі

ü Сіз ауырған аурулардың жалпы жағдайына, созылмалы
аурулардың болуына байланысты басқа мамандардың
кеңесі

ü Лабораториялық зерттеулер: зəрдің жалпы анализі, қанның
жалпы анализі, нəжістің анализі. Қажет болған жағдайда
басқа зерттеулер. Қан тобын жəне резус-факторды анықтау.

ü Ағзаның иммундық жағдайын анықтау: қызамыққа,
мерезге, адамның иммун тапшылық вирусы (АИТВ), В
гепатитіне тестілеу. Қажет болған жағдайда
вакцинациялау. Сонымен қатар, қалқанша безінің
функциясын анықтау өте маңызды

ü Бірқатар жағдайларда генетикалық кеңес беру

ü Қажет болған жағдайда тістердің жəне ауыз қуысының
ауруларын емдеу

ü Зиянды əдеттерден бас тарту.



Жүкті жəне босанған əйелдерге арналған ақпарат

ҚР-да жүз жүктіліктің біреуі өлі туылумен
аяқталады

Қазақстан Республикасында өлі туылу туралы не білеміз?

2500 г 
и более

1000 г 
– 1499 г

1500 г 
– 2499 г

500 г 
– 999 г

ҚР Денсаулықсақтау министрлігінің
бастамасымен және UNICEF-тің қолдауымен
жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша, 30%-
дан астам өлі ұрықпен туған әйелдер қауіпті
белгілер туралы білмеген!

30%

Өлі туылғандардың ішінде 30% - і дене салмағы 2500 
грамнан жоғары ұрықтар

Қауіпті белгілерге жатады:

Ұрық қимылының
төмендеуі

Ұрықтың құрсақ ішінде
өсуінің тежелуі

Егер қауіпті белгілер табылса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз



- Некеге тұрушылардың жасы өсті

Əйелдерге арналған ақпарат

Неліктен жүктілікті жоспарлау маңызды?

- Жəне де медицинада барлық белгілі 90%-дан
астам аурулардың алдын алуға болады. Жəне оны
жүктіліктің алдында жасау керек. Жүктілік
кезіндегі көптеген тексеру мен емдеу шаралары
болашақ сəбиіңізге жағымсыз.

- Аз қималдау өмір салтына, ұтымсыз тамақтануға,
зиянды əдеттерге (темекі шегу, алкогольді, есірткіні,
түрлі дəрі-дəрмектерді, сонымен қатар биологиялық
белсенді заттарды қолдану) байланысты аурулардың
жиілігі артты.

− Жүктілік басталғанға дейн жасалған алдын алу
шаралары, ұрықтың қалыпты дамуының ауытқуын
болдырмауға көмектеседі. Кейбір ауыр
асқынулардың жиілігіне жүктілік кезінде əсер ету
қиын, бірақ жүктіліктің алдында ескертуге болады.



Жүкті əйелдерге жəне босанушыларға арналған ақпарат

Дұрыс тамақтану керек, ақуыз, 
май және көмірсулар жеткілікті
мөлшерде болуы қажет.

Сол үшін тамақтану рационында
көкөністер, жемістер, жануарлар
мен өсімдік ақуыздары (белок)
міндетті түрде болу керек

Мекен жайы бойынша 
дәрігерге есепке тұру және 
уақытында тексеруден өту
керек.

Зиянды әдеттерге жол
бермеңіз, олар сізге
және сіздің балаңызға
да зиян келтіреді!!!

Ащы, тұзды және
зиянды өнімдер мен
сусындардан,
консерванттардан
аулақ болыңыз

Дәрігердің 
тағайындауынсыз дәрі 
қабылдаудан аулақ
болыңыз.

Жүктілік кезінде не істеу керек?

Тұз 



Жүкті əйелдерге жəне босанушыларға арналған ақпарат

Жүктілік кезінде не істеу керек?

Тұрақты түрде
тексерулерден өту

Дене шынықтырумен айналысу Қырымен ұйықтау

Босануға дайындық
курстарына бару керек

Толыққанды тамақтану: ақуыздар, көмірсулар мен майлардың
жеткілікті мөлшерде

Фолий қышқылын
қабылдау

Жеткілікті демалу, 
сапалы ұйықтау



Жүкті əйелдерге жəне босанушыларға арналған ақпарат

1 дерек: Жыл сайын иммундау 2-ден 3 миллионға дейін өлімнің алдын алады

2 дерек: Дүние жүзінде бұрын-соңды болмаған балалар саны екпе алып жатыр

3 дерек : Бір жасқа дейінгі 19,4 миллион бала DTP3 вакцинасын алған жоқ

4 дерек : Вакциналарды ғылыми зерттеулер саласында айтарлықтай жетістіктерге қол
жеткізілді

5 дерек : Иммундау арқасында Африкада менингит А эпидемиясы жойылды

6 дерек: Қызылшадан болатын жаһандық өлім 79% - ға төмендеді.

7 дерек : Американың аймағында қызылша ауруы жоқ деп жарияланды

8 дерек : Полиомиелитті жоюға әлем бұрынғыдан да жақын

9 дерек : Оңтүстік-Шығыс Азияда ана мен жана туылған нәрестелердің сіреспесі жойылды

10 дерек : Вакциналар микробқа қарсы дәрілерге тұрақтылығын қорғаудың бірінші
сатысы болып саналады

Иммундау туралы 10 дерек



!
Медициналық қызметкерлерге арналған ақпарат

Медициналық манипуляцияның алдында қолыңызды таза жуу және
зарарсыздандыру

Бала туылған кезде жылу тізбегінің сақталуы

Туылғаннан кейін 2 сағат ішінде анасымен теріге тері арқылы контакт

Туылғаннан бастап тек қана омыраумен емізу

Жаңа туылған нәрестелерге реанимация жүргізуге дайын болу
Дағдыланған қызметкерлердің болуы
Қізметкерлерге бастапқы реанимацияны үздіксіз оқыту
Реанимацияны қатаң алгоритмге сәйкес откізу

Қарапайым
болуына

қарамастан, 
осы қарапайым

шаралардың
сақталуы

медициналық
көмектің
сапасын

жақсартуға
және жаңа

туылған
нәрестелер
арасындағы

өлімін 
төмендетуге

болатындығы
дәлелденген!!!


