БСН бойынша ұйым коды
Қазақстан Республикасының Медициналық құжат Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау
Денсаулық сақтау
Мнистрінің қызметін атқарушысының бұйрығымен 2010 жылдың
министрлігі
"23" қарашасында № 907 бойынша № 113/ формасы бекітілген

Ұйым атауы

ЖҮКТІ ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДІҢ
АЛМАСУ КАРТАСЫ
№

2

ЖҮКТІ ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДІҢ АЛМАСУ КАРТАСЫ
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ЖҮКТІ ӘЙЕЛДІҢ АТЫ, ТЕГІ, ЖӨНІ
Туылған күні және жылы

СІЗДІҢ ДӘРІГЕР:

ЖСН

Телефон нөмері

Есепке алынған күні

Акушерка

Мамандығы

Аймақ

Білімі

Телефоны

Мекен жайы

Сізге дәрігерге уақытылы қаралып тұру және Сізге берілген
ұсыныстарды орындау қажет

Телефон нөмірі

Кабинет нөмірі

Қан тобы
Резус факторы
Анықталған күні

ҚАБЫЛДАУ:
Қабылдау уақыты

КҮЙЕУІНІҢ АТЫ,ТЕГІ,ЖӨНІ

Дүйсенбі

ЖСН

Сейсенбі

Мамандығы

Сәрсенбі

Білімі

Бейсенбі

Мекен жайы

Жұма

Телефон нөмірі

Сенбі

Қан тобы, резус факторы
(көрсеткіш бойынша)
Флюорографиялық зерттеу
нәтижесі

Бағыттама бойынша келді _______________

ЕГЕР СІЗ ОСЫ ҚҰЖАТТЫ ТАУЫП АЛҒАН БОЛСАҢЫЗ, ӨТІНІШ,
КӨРСЕТІЛГЕН МЕКЕНЖАЙ БОЙЫНША ҚАЙТАРУЫҢЫЗДЫСҰРАЙМЫЗ

Бағыттама бойынша келді

(керектісінің астың сызу)
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ЖҮКТІ ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДІҢ АЛМАСУ КАРТАСЫ

АНАМНЕЗ
Әкесі (баланың):
Әкесінің денсаулығы туралы мәліметтер

Құрметті

Тұқымқуалайтын аурулар

Сізді құттықтаймыз!
Сіз – болашақ анасыз! Біз Сіздің өміріңіздегі
ең маңызды кезеңді, яғни жүктілік пен
Сіздің балаңыздың туылуы кезеңін бірге
өткізуге қуаныштымыз!
Алмасу картасы ананың жеке медициналық картасы болып
табылады, бұл құжатта жүктілік кезеңінен бастап босанғанға дейін,
босану кезінде және босанғаннан кейінгі кезеңдегі денсаулық
жағдайы туралы ақпараттар көрсетілген.

Анасы (баланың):
Тұқымқуалайтын аурулар
Басынан өткерген аурулары

Гепатит
Туберкулез
Венерологиялық аурулар

Нұсқаулар:
·

Алмасу картасын мұқият оқып шығыңыз және барлық
мәліметтерді қарап шығыңыз

·

Бұл картаны әрқашан өзіңізбен бірге алып жүріңіз, сонымен
қатар, кез келген медициналық мекемеге қаралған кезде де бұл
құжат сізбен бірге болуы керек.

·

Көрсетілген беттерге өз бетіңізбен ақпараттарды толтырыңыз.

КЕЗ КЕЛГЕН СҰРАҚТАР ТУЫНДАҒАН
КЕЗДЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ
ҚЫЗМЕТКЕРГЕ ҚАРАЛЫҢЫЗ

Созылмалы аурулар (диспансерлік есепте тұрады ма, базисті
ем қабылдайды ма)

Басынан өткерген оталар

Бөтен біреудің қаны құйылды ма
(Гемотрансфузия)
Аллергоанамез
Өкпенің рентгендік зерттелуі
(соңғы тексеріс нәтижесі)
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МЕНСТРУАЛЬДЫ ҚЫЗМЕТ

АКУШЕРЛІК АНАМНЕЗ:
Барлығы қанша жүктілік болды
босану
өздігінен болған түсіктер
жатырдан тыс жүктілік
медициналық түсіктер

жаста келді, етеккір ұзақтығы
жаста келді, етеккір ұзақтығы
цикл қанша күнге созылады

Жыныстық қатынас
Неке:

тіркелген,
тіркелмеген,
тұрмысқа шықпаған
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, мөлшері көп,
орташа,
мардымсыз

астың сызу

Алдыңда болған жүктіліктер, босанулар, босанғаннан кейінгі
кезең ағымдарының ерекшеліктері

жастан басталды

керектісінің астын сызу

, оның ішінде:

Паритет

Жыл,
күні

1

2

Бала тірі, Босану,
босанөлі
ғаннан
Баланың
мерзімінде туылды, кейінгі
кезең
массасы ағымда- жынысы
(салма- рының
ерекшеғы)
ліктері
6
7
8
9

Исход беременности и срок
босанулар
түсіктер
жасанды
Өздігінен
мерзімі(хирургия- болған,
нен
сонымен
бұрын
лық,
медикамен- қоса, дамымай қалған
тозды)
жүктілік

3

4

5

Ескертпе: дәрігерге соңғы зерттеу нәтижелерін көрсету
ұсынылады
Гинекологиялық анамнез
Контрацепция
Гинекологиялық оталар

Соңғы етеккір басталды_______20___(жыл)_______(аяқталды)_____
Жүктілік өздігінен дамыды немесе индуцирленген
(овуляцияны стимуляциялау,инсеминациялау, ЭКҰ) (астың сызу).
Ұрықтың бірінші қозғалысы "_______"_______________20____жыл
Босанудың болжамды уақыты "_______"_______________20____жыл
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ЖҮКТІ ӘЙЕЛДІҢ БІРІНШІ РЕТ ТЕКСЕРІЛУІ
Шағымы

Соққылау симптомы
Басқа мүшелер

Зәр шығару______________________Үлкен дәреті

Объективті мәліметтер:

Акушерлік статус:

Жалпы жағдайы
Бойы________________см. Массасы (салмағы) _______________кг
Дене салмағының индексі (ДСИ)

Жамбас өлшемдері(көрсеткіш бойынша: бойы 150 см кем және
170 см жоғары, жамбас жарақаттары, жамбастың және аяқтардың
туа біткен даму ақаулары):
D. Sp. ________ D. cr. _______ D. troch _______c. ext __________

Тері жамылғысы
Аяқтарда көк тамырлардың
варикозды кеңеюінің болуы
Ісінулер
Сүт бездерін зерттеу

C. diag _____________________________C. vera _______________
Сыртқы акушерлік зерттеулер: жатыр түбінің биіктігі

_______ см

Іш айналымы (көрсеткіш бойынша) ___________см
Ұрықтың орналасуы, позициясы, түрі

Тыныс алу мүшелерінің жағдайы
Жүрек-қан тамыр жүйесі
АҚ:
Іші (жұмсақ, ауырсынусыз)
Бауыр, көкбауыр

Предлежание
Ұрықтың жүрек соғысы
Жүктілік мерзімі:
Етеккір бойынша

УДЗ бойынша
(13 апта 6 күнге дейінгі ерте
УДЗ бойынша)
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Гинекологиялық зерттеу:
Сыртқы жыныс мүшелері

Қынап_________________

ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ДАМУЫ МҮМКІН АСҚАНЫСТАР
ҚАУПІН БАҒАЛАУ
№
1
2

Айнамен қарау:
___Жатыр мойны

Жатыр денесі
Жатыр қосалқылары

ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫ

4

ДСИ 30-ға тең және одан жоғары

5

Соңғы босанудан кейінгі үзіліс 2 жылдан кем

6

Медициналық немесе өздігінен болған
түсіктен кейінгі үзіліс 6 айдан кем

7

Босану паритеті жоғары (босану саңы 4 және
одан жоғары)

8

Қазіргі уақытта экстрагенитальды
патологияның болуы

9

Көпұрықты жүктілік (аталған жүктілік кезінде)

10
11

Қанның резус факторы теріс
ЖРТ кейінгі жүктілік (аталған жүктілік кезінде)

12

Репродуктивті жүйе мүшелеріне оталар жасалған
(ЖАЭ, миомэктомия, жатырдағы тыртық)

13

Анамнезінде мерзімінен бұрын босану (ИЦЖ,
цервикальды серкляж және басқалары) немесе
3 және оданда көп өздігінен болған түсіктер

14

Анамнезінде преэклампсия/эклампсия

15

Анамнезінде өлі баланы босану (ұрықтың
антенатальды немесе интранатальды өлімі)

ӘЙЕЛ КЕЛЕСІ СҰРАҚТАРДЫҢ
БОЛУЫ МҮМКІН ҚАУІП
БІРЕУІНЕ «ИӘ» ДЕП ЖАУАП БЕРДІ

Дәрігер қолы ___________________Күні ______________________

ЖОҚ

Әйе жасы 35-тен асқан
ДСИ 18 кем

Диагнозы:

ИӘ

Әйел жасы 18-ге толмаған

3

Ерекшеліктері

Ұсыныстар:
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1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 14
1-14
1, 2, 5, 8-11, 15
1-5, 11
1-8, 12

ПРЕЭКЛАМПСИЯ/ЭКЛАМПСИЯ
МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН БОСАНУ
ҰРЫҚТЫҢ АНТЕНАТАЛЬДЫ ӨЛІМІ
ҰРЫҚТЫҢ ҚҰРСАҚ ІШІЛІК ДАМУЫНЫҢ КІДІРІСІ
ҚАН КЕТУ

ИӘ немесе
ЖОҚ
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ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫҢ ҚАЙТАДАН БАҒАЛАУ
(қауіп әрбір қаралуға келген кезде анықталады)
№

Қабылдау күні

Қауіп факторы

Ескертпе (Босану келесі МҰ
(атауы) жоспарланады,
босануды шешудің
жоспарлы деңгейі)

ЖҮКТІ ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДІҢ АЛМАСУ КАРТАСЫ

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ
1. Жалпы қан анализі
КҮНІ
Гемоглобин
Эритроциттер

1

2

3

4

Түсті көрсеткіш
Тромбоциттер
ЭТЖ
Лейкоциттер
Таяқшалы
нейтрофилдер
Сегментті ядролы
нейтрофилдер
Эозинофилдер
Базофилдер
Лимфоциттер

ГРАВИДОГРАММА

Моноциттер

2. Жалпы зәр анализі

Жатрыдың биіктігі, см

КҮНІ
Салыстырмалы
тығыздығы
Жалпақ
эпителийлер
Лейкоциттер
Эритроциттер
Цилиндрлер
Қант
Ақуыз
Бактериялар
Жүктілік апталары

Тұздар

13
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3. Басқа зерттеулер
Күні
Зәрдің бактериялық
себіндісі
Қандағы қантты
анықтау(көрсеткіш
бойынша)
Факторлар болған
кезде глюкозаға
тұрақтылықты
анықтауға бағытталған
пероральды тестісі
Қынап бөліндісінің
бактериялық себіндісі
(көрсеткіш бойынша)
Нечипоренко бойынша
зәр анализі (көрсеткіш
бойынша)

4. Инфекцияларға тексеру
Зерттеу/күні
RW
АИТВ
Микроскопиялық
жұғынды (көрсеткіш
бойынша)
Онкоцитологиялық
жұғынды (көрсеткіш
бойынша)
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5. Пренатальды скрининг/Биохимиялық скрининг
Өткізу
кезеңі

Өткізу күні

Жүктілік
мерзімі

Зерттеу
нәтижесі

Ескертпе

1 триместр
(10-14 апта)
2 триместр
(16-20 апта)

6. Ультрадыбыстық скрининг
Өткізу
кезеңі
1 триместр
(10-14 нед)
2 триместр
(20-22 нед)
3 триместр
(32-34 нед)

Өткізу
күні

Жүктілік
мерзімі

ХА маркерлері Қорытын- Ұсынысанықталған ды
тар
кезде
ТВПДНК-
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КЕҢЕСТЕР
Терапевттің/ЖТД бірінші қарауы

ЖҮКТІ ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДІҢ АЛМАСУ КАРТАСЫ

Созылмалы аурулар
(Жүрек-қан тамыр, тынысалу, жүйке жүйесі, асқазан-ішек жолы, тірек-қимыл
аппаратының аурулары және т.б.)

Шағымдары

Диспансерлік есеп
(егер бар болса, диагнозы, бақылау орны, маман, соңғы қабылдауда болған күні,
қандай дәрілер қабылдайды)

Анамнезі
Дүниеге келуі мен өсуі қалыпты (иә, егер жоқ болса - туылған кезде және
балалық шақта қандай ауытқулар болған)

Тұқымқуалайтын аурулар жоқ
(егер иә болса, қандай аурулар және ол ауру бар адамның туыстық жақындығы)

Госпитализациялаулар
(егер анамнезінде болған болса, диагнозы қандай, жатқан уақыты, медициналық
ұйым атауы, шұғыл немесе жоспарлы)

Басынан өткен аурулар: жалпы аурулар
Басынан өткерген оталар, асқыныстар
Балалар инфекциялары
Гепатиттер
Туберкулез

Басынан өткерген жарақаттар және олардың асқыныстары

Венерологиялық аурулар
Басқа инфекциялар

Гемотрансфузия

Басынан өткен жедел түрдегі аурулар
Аллергоанамез
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Объективті мәліметтер. Жалпы жағдайы
Дене бітімінің ерекшеліктері
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Диагнозы
Ұсыныстар

Нормостеник (астеник, гиперстеник)
Тері жамылғысы
Дене температурасы
Дәрігер қолы

Ауыз қуысының жағдайы

Терапевттің қайтадан қарауы
Аңқаның, бездердің жағдайы
Қалқанша безі облысын қарау

Мамандар кеңесі
Маман

Лимфалық бездер

Диагноз
Ісінулер (жоқ, бар, орналасуы)

Ұсыныстар

Сүт бездерін қарау
Тыныс алу мүшелерінің жағдайы
Жүрек-қан тамыр жүйесі
Тамыр соғысы__ ____АҚ: оң қолда _____ _ сол қолда
Іші (жұмсақ, ауырсынусыз)

Консультации специалистов
Маман
Диагноз

Бауыр, көкбауыр

Ұсыныстар
Соққылау симптомы
Басқа мүшелер
Зәр шығару

Үлкен дәреті

Күні

20

БОСАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ
Күні

Жүктілік
мерзімі

Босануға дайындау мектебі
Партнердің
Сабақ тақырыбы
қатысуы

21

ЖҮКТІ ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДІҢ АЛМАСУ КАРТАСЫ

ЖҮКТІ ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДІҢ АЛМАСУ КАРТАСЫ

ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ТЕКСЕРУ ХАТТАМАЛАРЫ
(медициналық қызметкерлерге арналған тексеру парағы)
Дәрігер
қолы

Жүктілік мерзімі апталармен көрсетілген
Клиникалық қарау

12
дейін

Босанғаннан
соң 42-ші
күнге дейін

12
дейін

Босанғаннан
соң 42-ші
күнге дейін

Медициналық қызметкерге
қаралу
Қарау және анамнез, шағымдары
- салмағы/бойы – ДСИ
- ЖТБ (жатырдың тұру биіктігі –
гравидограмма)
- ұрықтың жүрек соғысы және
қозғалысы

ПАТРОНАЖДЫҚ ҚАРАЛУЛАР
Күні
Жүктілік
мерзімі
Шағымы
Жалпы жағдайы
(ісінулер)

оң
қолында
АҚ
сол
қолында
Ұрықтың
орналасуы
Ұрықтың жүрек
соғысы
Тұрмыстық
жағдайы
Әлеуметтік
әл-ауқаты
Ұсыныстар

- АҚ
- гинекологиялық зерттеу
- аяқтарды қарау (көк
тамырлардың варикозды кеңеюі)
- сыртқы акушерлік зерттеу
- преэклампсияның қауіпті
белгілері (бастың ауруы, көздің
көруінің бұзылысы,тыныс
алудың қиындауы)

Анализдер
- жалпы қан анализі
Қан тобы, Rh фактор
- Rh (-) болған кезде қандағы
антиденелерді анықтау
- RW
- АИТВ (ақпараттандырылған
келісім)
- қандағы қант деңгейі
- жалпы зәр анализі
Зәр анализі (ақуызды анықтау)
- симптомсыз бактериурияны
анықтау скринингі (зәр себіндісі)

Қолы

- шағым пайда болған кезде қынаптың
тазалық дережесін анық тауға
жұғынды алу (көрсеткіш бойынша)

Педиатрдың патронажы

- УДЗ

Әлеуметтік қызметкердің патронажы (көрсеткіш бойынша)

Х (12-16
апта)

- төспен қоректендіру,
нәрестелер күтімі
* Гравидограмма жүктіліктің 20-шы аптасынан бастап толтырылады
** Бірінші қаралуға келген кезде (12-шіаптаға дейін) ДСИ қалыпты мәннен төмен болса, жүкті
әйелдің дене салмағын 30 аптада қайтадан анықтаған жөн
a

Бірінші қаралуға келген кезде (12-шіаптаға дейін) ДСИ қалыпты мәннен жоғары болса, қант
диабетін жоққа шығару керек

b

жасы 37 және одан жоғары әйелдер; анамнезінде ұрықтың туа пайда болған ақауының,
үйреншікті көтереалмаушылықтың, қандас туысымен некеде болуы

Ұрықтың Аурулар
(егер бар
орнаболса)
ласуы

Қолы

Иә
Иә

Мамандығы

Иә

Жоқ
Жоқ

(симптомсыз
бактериурия)

Анемия
Зәрдің
баксебіндісі

/

ЖТБ
(см)

/
Келесі қаралу күні:

- толғақ пен босану кезіндегі
қалыптар
- босанғаннан кейінгі
контрацепция

Ұсыныстар:

- босануға дайындау мектебі
және перзентхананы көру:

Диагноз:

- босанғаннан кейінгі
контрацепция (таңдау әдісі)

АҚ
Жүктілік Жалпы
мерзімі жағдайы мм.с.б.б.
(аптасы,
күні)

- жалпы сұрақтар бойынша
кеңес беру
- қауіпті симптомдар

(медициналық қызметкер толтырады)

- антенатальды қаралу,
партнермен бірге барған жөн

ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ҚАРАЛУ ХАТТАМАСЫ

- кальций (преэклампсия
бойынша қауіп тобына жататын
және кальцийді аз қолданатын
әйелдер)
- аспирин (преэклампсия
бойынша қауіп тобына)
- тамақтану, физикалық
жаттығулар

/
/

- йод

Медициналық қызметкердің АТЖ

- темір

Иә

- фолий қышқылы

Жоқ

Босанғаннан
соң 42-ші
күнге дейін

Күні

12
дейін

Соңғы етеккірдің бірінші күні
Босанудың болжамды мерзімі

Кеңестер, тағайындаулар
мен ұсыныстар

Жоқ

- 12 аптаға дейін хорионның
биопсиясы
- амниоцентез
(көрсеткіш бойынша)

Ұрық
қозғалысы

- генетик дәрігердің кеңесі

Ұрықтың
жүрек
соғысы
(жсж/мин)

Генетикалық зерттеулерb

Ісіну

- Егер РАРР жүргізілмеген болса,
жүктіліктің 16-шы аптасынан
20-шы аптасына дейін АФП/АХГ

1-ші қаралу

- РАРР

/
/

Бойы_____ Салмағы_____ ДСИ_____

ЖҮКТІ ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДІҢ АЛМАСУ КАРТАСЫ

1-ші қаралу

22

/

/

Иә

Иә

Қолы

Мамандығы

Келесі қаралу күні:

/

/

ЖТБ
(см)

Иә

Жоқ

Ісіну

/
/

Иә

Жоқ

Ұрықтың
жүрек
соғысы
(жсж/мин)

Иә

Иә

/
/

Қолы

Мамандығы

Ұрық
қозғалысы

Ұрықтың Аурулар
(егер бар
орнаболса)
ласуы

2-ші қаралу

Иә

Жоқ

Ісіну

/
/

Иә

Жоқ

Ұрықтың
жүрек
соғысы
(жсж/мин)

Ұрық
қозғалысы

Ұрықтың Аурулар
(егер бар
орнаболса)
ласуы

3-ші қаралу

Бойы_____ Салмағы_____ ДСИ_____

Медициналық қызметкердің АТЖ

Жоқ

Анемия

Жоқ

(симптомсыз
бактериурия)

Зәрдің
баксебіндісі

Соңғы етеккірдің бірінші күні
Босанудың болжамды мерзімі
АҚ
Жүктілік Жалпы
мерзімі жағдайы мм.с.б.б.
(аптасы,
күні)

Ұсыныстар:

Диагноз:

Күні

3-ші қаралу

(медициналық қызметкер толтырады)

/
/

Бойы_____ Салмағы_____ ДСИ_____

Медициналық қызметкердің АТЖ

Жоқ

Анемия

Жоқ

(симптомсыз
бактериурия)

Зәрдің
баксебіндісі

ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ҚАРАЛУ ХАТТАМАСЫ

Келесі қаралу күні:

ЖТБ
(см)

Соңғы етеккірдің бірінші күні
Босанудың болжамды мерзімі

АҚ
Жүктілік Жалпы
мерзімі жағдайы мм.с.б.б.
(аптасы,
күні)

Ұсыныстар:

Диагноз:

Күні

2-ші қаралу

(медициналық қызметкер толтырады)

ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ҚАРАЛУ ХАТТАМАСЫ

/

/

Иә

Иә

Қолы

Мамандығы

Келесі қаралу күні:

/

/

ЖТБ
(см)

Иә

Жоқ

Ісіну

/
/

Иә

Жоқ

Ұрықтың
жүрек
соғысы
(жсж/мин)

Иә

Иә

/
/

Қолы

Мамандығы

Ұрық
қозғалысы

Ұрықтың Аурулар
(егер бар
орнаболса)
ласуы

4-ші қаралу

Иә

Жоқ

Ісіну

/
/

Иә

Жоқ

Ұрықтың
жүрек
соғысы
(жсж/мин)

Ұрық
қозғалысы

Ұрықтың Аурулар
(егер бар
орнаболса)
ласуы

5-ші қаралу

Бойы_____ Салмағы_____ ДСИ_____

Медициналық қызметкердің АТЖ

Жоқ

Анемия

Жоқ

(симптомсыз
бактериурия)

Зәрдің
баксебіндісі

Соңғы етеккірдің бірінші күні
Босанудың болжамды мерзімі
АҚ
Жүктілік Жалпы
мерзімі жағдайы мм.с.б.б.
(аптасы,
күні)

Ұсыныстар:

Диагноз:

Күні

5-ші қаралу

(медициналық қызметкер толтырады)

/
/

Бойы_____ Салмағы_____ ДСИ_____

Медициналық қызметкердің АТЖ

Жоқ

Анемия

Жоқ

(симптомсыз
бактериурия)

Зәрдің
баксебіндісі

ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ҚАРАЛУ ХАТТАМАСЫ

Келесі қаралу күні:

ЖТБ
(см)

Соңғы етеккірдің бірінші күні
Босанудың болжамды мерзімі

АҚ
Жүктілік Жалпы
мерзімі жағдайы мм.с.б.б.
(аптасы,
күні)

Ұсыныстар:

Диагноз:

Күні

4-ші қаралу

(медициналық қызметкер толтырады)

ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ҚАРАЛУ ХАТТАМАСЫ

/

/

Иә

Иә

Қолы

Мамандығы

Келесі қаралу күні:

/

/

ЖТБ
(см)

Иә

Жоқ

Ісіну

/
/

Иә

Жоқ

Ұрықтың
жүрек
соғысы
(жсж/мин)

Иә

Иә

/
/

Қолы

Мамандығы

Ұрық
қозғалысы

Ұрықтың Аурулар
(егер бар
орнаболса)
ласуы

6-ші қаралу

Иә

Жоқ

Ісіну

/
/

Иә

Жоқ

Ұрықтың
жүрек
соғысы
(жсж/мин)

Ұрық
қозғалысы

Ұрықтың Аурулар
(егер бар
орнаболса)
ласуы

7-ші қаралу

Бойы_____ Салмағы_____ ДСИ_____

Медициналық қызметкердің АТЖ

Жоқ

Анемия

Жоқ

(симптомсыз
бактериурия)

Зәрдің
баксебіндісі

Соңғы етеккірдің бірінші күні
Босанудың болжамды мерзімі
АҚ
Жүктілік Жалпы
мерзімі жағдайы мм.с.б.б.
(аптасы,
күні)

Ұсыныстар:

Диагноз:

Күні

7-ші қаралу

(медициналық қызметкер толтырады)

/
/

Бойы_____ Салмағы_____ ДСИ_____

Медициналық қызметкердің АТЖ

Жоқ

Анемия

Жоқ

(симптомсыз
бактериурия)

Зәрдің
баксебіндісі

ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ҚАРАЛУ ХАТТАМАСЫ

Келесі қаралу күні:

ЖТБ
(см)

Соңғы етеккірдің бірінші күні
Босанудың болжамды мерзімі

АҚ
Жүктілік Жалпы
мерзімі жағдайы мм.с.б.б.
(аптасы,
күні)

Ұсыныстар:

Диагноз:

Күні

6-ші қаралу

(медициналық қызметкер толтырады)

ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ҚАРАЛУ ХАТТАМАСЫ

Келесі қаралу күні:

/

/

ЖТБ
(см)

Иә

Иә

/
/

Иә

Жоқ

Ісіну

/
/

Иә

Жоқ

Ұрықтың
жүрек
соғысы
(жсж/мин)

Қолы

Мамандығы

е

т

Ұрық
қозғалысы

ә

т

Ұрықтың Аурулар
(егер бар
орнаболса)
ласуы

Күні
тең

-

р

е

ң

Бастың
тәңер- кешкі тәңер- кешкі ауруы
ң

8-ші қаралу

Бойы_____ Салмағы_____ ДСИ_____

Медициналық қызметкердің АТЖ

Жоқ

Анемия

Жоқ

(симптомсыз
бактериурия)

Зәрдің
баксебіндісі

Соңғы етеккірдің бірінші күні
Босанудың болжамды мерзімі

АҚ
Жүктілік Жалпы
мерзімі жағдайы мм.с.б.б.
(аптасы,
күні)

Ұсыныстар:

Диагноз:

Күні

8-ші қаралу

(медициналық қызметкер толтырады)

ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ҚАРАЛУ ХАТТАМАСЫ

ЖҮКТІ ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДІҢ АЛМАСУ КАРТАСЫ

АҚ
уақыт

Ісіну

тең

уақыт

31

ЖҮКТІ ӘЙЕЛДІҢ ӨЗІҢ ӨЗІ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН КҮНДЕЛІГІ
Ұрық
қозғалысының өзгерісі
Комментарийлер

32

БОСАНАТЫН ӘЙЕЛ ТУРАЛЫ АУРУХАНАНЫҢ БОСАНУ
БӨЛІМШЕСІНІҢ, ПЕРЗЕНТХАНАНЫҢ МӘЛІМЕТТЕРІ

Ерекше ескертпелер

Перзентханаға түскен күні

«

Жүктілік соңы
(түсік, мерзімінен бұрын босану, мерзімінде босану)

апта

Босану уақыты

»

20

жыл

Дәрігер акушер-гинеколог
Жүктілік бойынша демалыс «

»

20

жылдан бастап

«

»

20

жыл дейін

Диагнозы
Босану ерекшеліктері

33

ЖҮКТІ ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДІҢ АЛМАСУ КАРТАСЫ

ЖҮКТІ ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДІҢ АЛМАСУ КАРТАСЫ

Жұмысқа жарамсыздық парағы №
Босану____20____жыл (уақытылы, мерзімінен бұрын, мерзімінен кеш)

(күн)

Бала: жынысы_____, массасы (салмағы)_____грамм, бойы ____сантиметр

Босану болды

Шығарылды, аурханаға ауыстырылды, басқасы (астың сызу керек)
Диагнозы

Босанғаннан кейінгі қосымша
демалыс асқынған босану кезінде _________________күнге созылды
«
»
20
жылдан бастап

Босану кезіндегі оталық кірісулер

«

Жансыздандыру: қолданылды, иә / жоқ, қандай
Босанғаннан кейінгі кезең ағымы

»

20

жыл дейін

Жұмысқа жарамсыздық парағы №

Босанған әйелді бақылау
Күні

Шағымы

Зерттеудеректері

күннен кейін шығарылды, (босанғаннан кейінгі тәулік)
1) флюорография
Шығарылған күні
Диагнозы және стационар атауы
(егер басқа ұйымға ауыстырылса)
Туылған кезде баланың жағдайы
Перзентханада
Шығарған кезде

Дәрігер қолы_________________________________
Бөлімше меңгерушісінің қолы_________________

Кеңестер, тағайындаулар
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Жүктілік кезінде әйелге арналған ұсыныстар

ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕ ЖӘНЕ БОСАНҒАННАН
КЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕ ӘЙЕЛГЕ
АРНАЛҒАН МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТАР

1. Күнделікті тамақ құрамында ет, сүт өнімдері, жемістер
мен көкіністер болу қажет.
2. Міндетті түрде стоматолог дәрігердің кеңесінен өтуі
керек, жүктілік барысында кем дегенде 1 рет.
3. Жүктілік бойы дәрігердің қаралуына тұрақты түрде
барып тұруы қажет.
4. Физикалық жаттығулармен айналысу ұсынылады,
алайда өзің зорықтырмай жасау керек.
5. Үй шаруашылығымен айналысуға рұқсат етіледі, бірақ
ауыр жұмыспен айналыспағаны жөн.
6. Баланың әкесі жағынан қолдау, көмектесу және
баласының анасына көңіл бөлу анаға жүктілік
барысында позитивті жүріс-тұрысты қалыптастыруға
көмектеседі.
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ҚАУІПТІ БЕЛГІЛЕР
Төменде көрсетілген қауіпті белгілердің кем дегенде
біреуі пайда болған кезде, міндетті түрде медициналық
көмекке жүгінуі керек:
·

Тәңертең шамадан тыс құсу (3-5 реттен көп)

·

Жыныс жолдарынан қанды бөліністердің болуы;

·

Қынаптан көп мөлшерде сұйық бөлінділердің болуы;

·

Тұрақты түрде бастың ауруы, көздің алдында дақтардың
немесе жарқыраулардың пайда болуымен жүретін
көздің көруінің нашарлауы;

·

Қолдардың немесе беттің аяқ астынан және тез
таралатын ісінуі;

·

Дене қызуының 38°С және одан жоғары жоғарлауы;

·

Қынаптың қатты қышуы мен ашуы немесе қынаптық
бөліністердің көбеюі;

·

Зәр шығару кезінде ашу және ауырсыну;

·

Сіз жатқан кезде және босаңсыған кезде де
жоғалмайтын іштің қатты ауырсынуы;

·

Бір сағаттың ішінде 4-5 артық толғақтың болуы;

·

Құлаған кезде, авто көліктік апат кезінде ішіңізге соққы
алсаңыз немесе сізді біреу ұрған болса;

·

Жүктіліктің алтыншы айынан кейін - 12 сағат ішінде
сіздің балаңыз 10 қозғалыстан кем жасаса.

ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕ АЛШАҚ
БОЛУ КЕРЕК ФАКТОРЛАР
Дәрілік заттар
Дәрумендік-минеральдық кешеннен басқа кез келген дәрілік
зат болашақ балаға әсер етеді. Сондықтан дәрігер
тағайындамаған дәрілік заттарды қабылдауға болмайды(бұл
бас ауырған кезде қолданылатын аспиринге де қатысты).
Кез келген дәрігерге қаралған кезде өзіңіздің жүкті
екеніңізді ескертіп отырған жөн.

Алкоголь
Жүктілік және төспен қоректендіру кезінде алкогольдік
сусындарды және құрамында алкоголі бар кез келген дәрілік
заттарды қолдануға болмайды. Жүктілік барысында алкоголді
шамадан тыс қолдану өздігінен болған түсік қаупіне және
балада даму ақауларының пайда болуына, сонымен қатар,
нәрестенің дене салмағының төмендеуіне әкеледі.

Темекі шегу
Жүктілік кезінде темекі шегу өте қауіпті болып табылады. Ол
мерзімінен бұрын босанудың, өздігінен болатын түсіктің,
ұрықтың құрсақ ішілік дамуының кідірісінің және де басқа
асқыныстардың себебі болуы мүмкін. Темекі шегетін
әйелдердің балалары респираторлы ауруларға сезімтал болып
келеді. Егер сіз темекі шегетін болсаңыз міндетті түрде бұл
зиянды әдетті тастаңыз, кем дегенде жүктіліктің 4-ші айы
басталғанға дейін тартпаңыз.
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ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ҚОЛАЙСЫЗ ЖАҒДАЙЛАР
ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ
Жағдайлар

Қолайсыз жағдайларды төмендетуге арналған ұсыныстар

Қашан дәрігерге
қаралу керек

Жүрек айну Тәңертеңгі кезде жүрек айну мен
жәе құсу
құсудың болуы жүктіліктің ерте
кезеңінде қалыпты жағдай болып
табылады. Рационынан ұнатпайтын
тамақтарды алып тастау, позитивті
көңіл күйде болу, тамақты күніне аз
мөлшерде бірнеше рет қабылдау
жеңілдік әкелуі мүмкін. Жылы
сусындар мен ішектерді
тітіркендірмейтін «қарапайым»
тамақтарды қабылдау ұсынылады.
Дәрігер имбирь, түймедақ, В6
дәруменін ұсына алады. Қалыпты
жағдайда бұл симптомдар
жүктіліктің 4-ші айында жоғалады.

Егер құсу тәулігіне
3-5-тен жиі кездесетін
болса, онда дәрігерге
қаралыңыз.

Қыжылдау

Жүктілік кезінде асқорыту жолының
жұмысының баяулауының әсерінен
және асқазан сөлінің өңешке
өтуінің әсерінен туындайды. Бұл
жағдайды болдыртпас үшін келесі
жағдайлардан аулақ болыңыз: кофе
немесе кофеині бар газдалған
сусынды ішпеңіз; тамақ ішкеннен
кейін бірден жатпаңыз және
еңкеймеңіз; ұйықтаған кезде
басыныздың астына жастық қойып
жатыңыз.

Егер қыжылдау
кетпейтін болса,
емдеуші дәрігеріңізге
кеңес алу үшін
қаралыңыз.

Аяқтар тартылуы туындаған кезде
симптомды жеңілдету үшін массаж
немесе бұлшықеттерді босаңсыту
үшін жаттығулар жасаңыз.

Міндетті түрде
дәрігерге қаралыңыз,
сізге қажетті магний,
кальций дәрілерін
тағайындап береді.

Аяқтардың
тартылуы
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Бел
аймағында
ауырсыну
және
жамбастық
ауру

Бел аймағының ауырсынуының алдын
алу үшін өкшесі биік емес, қолайлы аяқ
киім киіңіз, ауыр нәрселер көтермеуге
тырысыңыз; егер ауыр нәрсе көтеру
керек болса, онда арқаңызды емес,
тізеңізді бүгіңіз. Жүктілік бойы тұрақты
түрде физикалық жаттығулар жасаңыз,
бандаж киіңіз. Суда жаттығу жасау,
жүзу арқаның бұлшықеттерін берік
етеді, бұлшықеттердің әлсіреуін
азайтады және жағдайын жеңілдетеді.

Егер сіз бандажды
қолданамын деп
шешсеңіз, онда
сізге бандаждың
керекті өлшемін
таңдауға
көмектесетін
медициналық
қызметкермен
кеңесіңіз.

Іш қату

Суды көп қолдану (8 стақан) және басқа
сұйықтықтарды қолдану ұсынылады.
Сонымен қатар, клетчаткаға бай
тамақтарды жеңіз, мысалы, көк
көкінестер мен жармадан тұратын
кашалар, жемістер.

Егер диетадағы
өзгерістер жеңілдік
әкелмесе дәрігерге
қаралыңыз.

Көк
тамырлардың
варикозды
кеңеюі
және
ісінулер

Жүктілік кезінде көк тамырлардың
варикозды кеңеюі мен аяқтардың ісінуі
болған кезде ұзақ уақыт тұрудан,
белсенді физикалық жаттығулар
жасаудан, қысып тұратын киімдер
киюден аулақ болу керек. Отырған
кезде және ұйықтап жатқанда
аяқтарды биіктетіп қою керек,
бүйірімен жатып ұйықтау және
эластикалық шұлықтар кию қажет.

Аяқта көк
тамырлардың
бойымен ауырсыну
пайда болатын
болса, міндетті
түрде дәрігерге ол
туралы айтыңыз.

Терідегі
сызаттар
(Растяжки)

Сызаттар пайда болған кезде
құрамында Е дәрумені бар арнайы
кремді қолданыңыз, ол жерлерді
қасудан аулақ болыңыз.

Терідегі
дақтар

Мүмкіндігінше күннің астында шамадан
тыс көп жүрмеңіз. Дақтар босанғаннан
кейін өз бетімен жойылады.

Жыныстық
жолдардан
бөліністер

Қалыпты жағдайда, жүктілік кезінде
бөлінділер мөлшері көбейеді.

Егер бөліністер жағымсыз иіспен, қышумен
немесе ашумен жүретін болса, онда міндетті
түрде өзіңіздің дәрігеріңізге қаралыңыз.
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ДЕНЕ САЛМАҒЫН БАҒАЛАУ
Жүкті және бала емізетін әйел «екі адам» үшін тамақтануы тиіс деген
қате пікір болып табылады. Жүкті немесе бала емізетін әйелдің
энергетикалық қажеттілігі соншалықты көп емес, соңғы триместрде
күніне қосымша 200-300 килокалорий қосылады, бұл 3 кішкене нан
немесе 1,5 стакан сүтке тең болып келеді. Бала емізетін әйелгекүніне
сәл 400-500 килокалорийге артық болуы керек, бірақ бұл шығындар
ішінара әйелдің жүктілік кезінде жинаған май қоры есебінен қанағаттандырылуы мүмкін. Жүктілік кезінде қосылатын артық салмақ
10-12 кг болуы керек.
Жүкті және бала емізетін әйелдің тамақтануы бойынша ұсыныстар
әйелдің бастапқы салмағына (жүктілікке дейін) байланысты болады,
ол дене салмағының индексі (ДСИ) бойынша бағаланады. ДСИ-бұл
салмағын килограммен алып,әйел бойының квадратына метрмен
қатынасы болып табылады. Жүктілік бойыдене салмағына 10-12
килограмм қосу мінсіз деп саналады.
Есептеу
ДСИ=салмағы (кг): бойы 2 (м)
мысалы:әйел салмағы – 55 кг,бойы – 1,55 м;
2
ДСИ = 55:1,55 = 55: 2,4 = 22,9

Салмақ саналады:
Төмен: ДСИ = <19
Қалыпты: ДСИ = 19 – 25
Артық ДСИ = 25 – 29
Семіздік ДСИ => 30

Егер ДСИ жүктілік алдында 19-дан аз болса, бұл жүктілікке дейін дене
салмағының төмен екенін білдіреді. Жүктілік бойы дене салмағына
13-16 кг қосу ұсынылады, қосымша дәруменді минералды кешенді
қабылдауға болады.
Егер ДСИ жүктілікке дейін 20-25 арасында болса, бұл жағдайда дене
салмағына 10-14 кг қосу ұсынылады.
Жүктілік басталғанға дейін ДСИ 26 болуы артық салмақ туралы
айтады, 30-дан артық болу семіздік болып табылады. Сондықтан,
бастапқы артық салмақ жағдайында да, әйел жүктілік кезеңінде
7-ден 9 кг-ға дейін ғана салмақ қосуы керек.
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ЖҮКТІ ЖӘНЕ ТӨСПЕН ҚОРЕКТЕНДІРЕТІН
ӘЙЕЛДІҢ ТАМАҚТАНУЫ
Ең алдымен, жүкті немесе төспен қоректендіретін әйелге күнделікті
тамақтану үшін түрлі азық-түліктердің салыстырмалы санын көрсететін тамақтану пирамидасын пайдалана отырып, базалық салауатты тамақтану рационын қамтамасыз ету қажет:
Бұл ретте базалық тамақтану үшін келесі ұсыныстарды ұстану қажет:
Күніне бірнеше рет жармалар мен макарон өнімдерін, күріш, картоп,
нан және нан өнімдерін (I топ)жеу қажет.
400 граммнан кем емес-әр түрлі көкөністер мен жемістер (картоптан
басқа), жергілікті өндірістік және қайта өңдеуден өтпеген (II топ)
өнімдер жақсырақ болып табылады.
Құрамында майы мен тұзы төмен сүт өнімдерін таңдау керек (III топ).
Майлы ет пен ет өнімдерін майсыз сиыр еті, қой еті, құс, балық,
бұршаққа (IV топ) амастыру керек.
Құрамында қант пен
майы төмен (V топ)
өнімдерді таңдау
және тазартылған
қантты, джемді,
балды, сондай-ақ
салқындатылған
сусындар мен құрамында қант бар басқа
да өнімдерді тұтынуды төмендету керек.

Тамақтану пирамидасы
V топ (1-2 порция)
Май, қант
III топ (2-3 порция)
Сүт және сүт өнімдері

II топ (5-9 порция)
Жемістер
мен көкіністер

IV топ (1-3 порция)
Ет, балық, жұмыртқа,
бұршақ және жасымық

I топ (6-11 порция)
Жармалар және
макаронды өнімдер,
күріш,картоп,
нан және нан
өнімдері

Сонымен қатар, жүкті әйел және бала емізетін ананың қажеттіліктерін толықтыру және құрсақішілік кезеңнен бастап баланың
сау өсуі мен дамуын қамтамасыз ету үшін тағамнан темір, кальций,
йод, А және С дәрумендерінің жеткілікті мөлшерін алуы тиіс екенін
ескеру қажет. Бұл жағдайда жүкті және бала емізетін әйелдің рационына "ет, балық, бұршақты", "сүт және сүт өнімдері" топтарынан бір
бөлікке артық азық-түліктерді қосу, сондай-ақ көкөністерді,
жемістерді, жидектерді жеткілікті мөлшерде пайдалану есебінен қол
жеткізіледі.
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Жүкті және бала емізетін әйелдің тамақтануы бойынша ұсыныстар:
·

күн сайын рационға: ет немесе балық (2-3 порция) және аптасына
3 реттен кем емес бұршақты қосу керек.

·

Жармадан жиі жүгері, қарақұмық, арпа жармасын таңдап,
тағамға кептірілген жемістер, көктер (аскөк, ақжелкен, кинза)
қосыңыз.

ЖҮКТІ ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДІҢ АЛМАСУ КАРТАСЫ

Дененің гигиенасы
Жүктілік кезінде тер бездері белсенді жұмыс істейді, сондықтан
күнделікті жылы душ қабылдау қажет. Ыстық сумен жуу, ұзақ ыстық
ваннаны қабылдау, моншада немесе саунада булану жүкті әйелдерде
бас айналу, талу, қызып кетуге әкелуіне байланысты ұсынылмайды.

·

негізгі тамақтануды қалыптастыру кезінде жаңа піскен
көкөністер (шалғам, пияз, сәбіз, болгар бұрышы, қызылша және т
.б.) және десертке жемістер/ жидектер қосу.

Жүкті әйел күніне екі рет жуынуы керек, балалар сабынын немесе
жыныстық гигиена үшін арналған гельді қолдануға болады. Жуыну
кезінде су ағысын алдынан артқа, қасағадан анальды тесікке қарай
бағыттау керек, ол патогенді микроорганизмдердің тік ішектен
қынапқа түспеуін қамтамасыз етеді.

·

Тамаққа қышқыл сүт өнімдерін (сүзбе, құрт немесе қатық, айран)
және ашытылған қырыққабат қосу.

Киім және аяқ киім

·

Тамақтану кезінде қайнаған суды немесе тәтті емес сусындарды
пайдалану: кептірілген жемістер мен жидектерден жасалған
компоттар, үйде дайындалған жеміс және көкөніс шырындары

·

Тамақтан кейін бірден шай ішпеңіз! Шайды негізгі тамақтан
кейін 2 сағаттан кейін қабылдауға болады.

Жүкті әйелдің киімі еркін және қозғалысқа кедергі келтірмеуі тиіс, ол
табиғи, негізінен мақтадан жасалынған маталардан жасалған болуы
тиіс. Ауа райына сәйкес жылы киіну керек. Аяқ киім ыңғайлы және
функционалды, биік емес өкшесі бар және табиғи материалдардан
жасалған болуы керек.
Жұмыс

ЖЕКЕ БАС ГИГИЕНАСЫ
Тістерді күту
Стоматологқа бару ауыз қуысының денсаулық жағдайын бақылауға,
дер кезінде күрделі мәселелердің алдын алуға мүмкіндік береді.
Жүктіліктің екінші және үшінші триместрінде тіс дәрігеріне бару
қажет, ол дәрігерге міндетті түрде өзіңіздің жүкті екеніңізді ескерту
керек. Ауыз қуысының гигиенасын сақтау маңызды - күн сайын
таңертең және ұйықтар алдында тістерді тазалау, әрбір ас ішкеннен
кейін ауызды шаю, қажет болған жағдайда тіске арналған жіпті
пайдалану арқылы тазалау керек. Кальцийдің ағзаға түсуін қамтамасыз ететін сүт өнімдерін тамаққа пайдалану тістің денсаулығына
жағымды әсер етеді.

Егер жұмыс ауыр физикалық еңбекпен немесе зиянды заттармен
қарым қатынаста болумен байланысты болмаса, онда жүкті әйел
жұмысты декреттік демалысқа дейін жалғастыра алады (30-шы
апта).
Жыныстық қатынас
Жүктілік кезінде жыныстық өмірге тыйым салынбайды, бірақ бұл әйел
адамның көңіл-күйі мен қалауына байланысты болып табылады. Түсік
тастау қаупі, ерте босану қаупі және басқада кейбір жағдайларда
жыныстық өмір сүруден бастарту керек болады. Бұл жағдайда
жүктіліктің алғашқы 3 айында жыныстық қатынастан бас тарту керек.
Бұл мәселені дәрігермен талқылау өте маңызды болып табылады.
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Сүт бездерін күту
Жүкті әйелдің киімі мен іш киімі сүт бездерін қыспауы және олардың
қалыпты дамуына кедергі келтірмеуі тиіс. Сонымен қатар, сүт бездері
оларға қан ағысын баяулатпау және іркіліс құбылыстары тудырмау
үшін қамқорлық жасау керек. Бұл сүт бездерінің формасымен көлеміне сәйкес келетін кең, терең шыны аяқтары бар бюстгалтер кию
арқылы қол жеткізіледі. Бюстгалтер кең белбеуі, сондай-ақ иық
терісін зақымдамайтын кең бретелькалар мен болуы тиіс.
Жүктіліктің екінші жартысында емізіктерден түссіз немесе сарғыш
сұйықтық тамшылар – уыз бөлінуі мүмкін. Бұл сүт бездері сүттің
пайда болуына дайындалып жатыр дегенді білдіреді. Өзін-өзі ыңғайлы сезіну үшін арнайы төсемдері бар бюстгальтер кию ұсынылады.
Күйзеліс және жүктілік
Мазалайтын ойдан, мазасызданудан немесе көңіл күйдің ауыспалығынан құтылудың ең жақсы тәсілі ол олар туралы жақын адамдарға,
сізді сүйетін және түсінетін, тыңдайтын, қолдайтын және сізді
тыныштандыра алатын адамдарға айту болып табылады. Күйеу,
жақын дос, ана, әже немесе дәрігер сезімтал әңгімелесуші бола
алады. Емханадағы психолог туралы да ұмытпаңыз. Олармен өз
уайымдарыңызды айтып, қажет болса көмек сұраңыз.
Жүктілік кезінде күйзелісті қалай шешуге болады? Неғұрлым (нұсқа
ретінде-жылы душ немесе ваннаны қабылдаңыз), ыңғайлы орналасыңыз және дем алуға көңіл бөліңіз: терең тыныс алыңыз, тыныстыұстап
тұрыңыз және баяу, күш салмай дем шығарыңыз. Дем алу, демді ұстап
тұру және дем шығару шамамен уақыт бойынша тең болуы тиіс.
Бірнеше минуттан кейін сіз эмоциялық күйзелістіңқайтып, сіз
тыныштанғаңызды сезінесіз.
Позитивті болыңыз: жақсы ойлауға тырысыңыз, кез келген жағдайда
оң мәнді сәттерді табыңыз, ал қайғыға жағымды естеліктерді қарсы
қоюға тырысыңыз. Сүйікті іспен айналысыңыз, ол сізге нағыз рахат
әкеледі, қиял мен қызығушылықты оятады: жағымды музыка, қызықты компьютерлік ойын, қолөнер немесе жаңа аспаздық рецептерді

меңгеру. Ән салыңыз. Ән салу эмоциялық жайсыздықтан арылуға
көмектеседі. Болашақ аналарға арналған арнайы әннің қызықты
әдістемесі болып табылады. Түрікше отырып, арқаңызды түзетіңіз,
көзіңізді жабыңыз, терең тыныс алыңыз және баяу дем шығарыңыз,
төмен дыбыспен "а" сезімімен ән айтыңыз. "Ыңылдаудың" тағы бір
нұсқасы "м" дыбысын еріндерді ашпай "Mmmmmmm" - шығару. Бұл
жаттығулар терең босаңсу үшін дауысты қолдануға үйретеді (бұл
әсіресе толғақ кезінде босануда пайдалы), дененың босаңсуына алып
келеді және тыныс алуға жаттықтырады.

БОСАНУДЫ ЖАНСЫЗДАНДЫРУ
Босану кезінде ауырсынуды жеңілдету кез келген әйел үшін маңызды
болып табылады. Жансыздандырудың дәрі-дәрмектік және дәрідәрмексіз әдістері бар. Ауырсынуды басатын дәрі-дәрмексіз әдістерге массаж, арнайы тыныс алу техникасы, босаңсытатын қалыптар,
қозғалыс әдістері және босану кезінде фитболды (гимнастикалық
доптарды) пайдалану жатады.
Босаңсытатын қалыптар және қозғалыс әдістері
Босану кезіндегі белсенді ұстаным немесе белсенді мінез-құлық
босанушының еркін мінез-құлқын, тұрақты ауысуын және босану
бөлмесіндегі қозғалуын, дененің ыңғайлы орналасуын іздеуді
білдіреді.Толғақ кезіндегі белсенді қалыптардың түрі:
·

Бөлме ішінде жүру;

·

Бүйіріне және
алдыға еңкею;

·

Тартылу және бүкіл
денесімен бұрылулар;

·

Жамбаспен тербелмелі және айналмалы қозғалыстар;
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·

Аяқты келесі аяққа кезекпен кезек қою;

Фитболды (гимнастикалық доп) қолдану.

·

дене салмағын аяқ бармақтарынан өкшеге және керісінше тасымалдау;

·

жартылай отырыстар;

·

омыртқаны алдыға және артқа ию

Оның көмегімен бір-біріне оңай ауыса отырып,
әртүрлі қалыптарды қабылдауға болады,
кепілденген түрде денені босаңсытып және
үздіксіз қозғала отырып, күшті аз жұмсайсыз.
Допты қолдана отырып келесі арнайы позаларды
қабылдай аласыз:

"Серіктестік позалар" деп аталатын қалыптар бар, ол үшін босанатын
әйелге ауырсынуды басу үшін көмекші қажет.

Оларды орындау бойынша төменде келесі ұсыныстар көрсетілген:
·

·

·

Серіктесіңізге бетпе-бет тұрыңыз және оны қолыңызбен мойынынан құшақтаңыз. Дененің жоғарғы бөлігі серіктеске жақындап,
басыңызды бір бүйірге бұрыңыз. Аяқты тізеде бүгіп, мүмкіндігінше
кеңетіп қойып, аяқты еденнен алмай жан-жағыңызға қарай
шайқалыңыз.
Серіктесіңіздің алдына "паровозик" болып тұрыңыз. Оны шынтаққа бүгілген қолың (боксшының позасы) алға қоюды сұраңыз.
Тізедегі кең бүгілген аяқтарыңызды қойып, серіктесіңізге арқаңызбен сүйкеніп және оның қолындағы гимнастикалық сақиналардағы сияқты, аяқтарын еденнен алмай және шайқала отырып асылып тұрыңыз (бұл қалыпта босанушы әйел қолтығымен
серіктесінің білектеріне бекітіледі).
Серіктестің аяқтарын кең қойып, орындықтың немесе кереуеттің
шетіне отыруын сұраңыз. Өзіңіздің аяқтарыңызды кең қойып,
табанға толығымен сүйене отырып, төрт аяқтай отыра серіктеске
арқаңызбен сүйеніңіз. Серіктесіңізге осылай сүйене отырып бір
жақтан келесі жаққа шайқалыңыз.

·

Жамбасты айналдыру, шайқалу, доптың
үстінде отырып бір жақтан келесі жаққа
домалау;

·

төрт аяқтап отырып, кеудемен, қолмен және
иекпен допқа сүйене отырып шайқалу;

·

Бүйірі мен қолының астына допты қойып, бір
бүйіріне жату және серіппе сияқты қозғалыс
жасау;

·

Аяқтарды кең орналыстыра отырып жартылай
жатқан-жартылай отырған қалыпта арқамен
допқа сүйену;

·

Арқамен доптан итеріле отырып тербелу;
тізелеп тұру немесе отыру және созылған
қолдармен допқа сүйену, серіппе сияқты
қозғалыс жасау;

Босануда "белсенді" жансыздандыруды қолдану
үшін, босанушы әйелдің пассивті пациент болмай, босанудың қатысушысы болу ниеті мен білімі
ғана қажет.
Босанудағы тыныс алу
Босанушы әйелтолғақтың басында босаңсыған, мұрынмен баяу дем
алады, содан кейін ауаны ауызбен ұзақ шығарады (суға үрлегендей
сияқты). Мұндай тыныс алу босаңсуға көмектеседі, жүйкелік
қозуын жояды және қанның оттегімен жоғары деңгейде қанығуын
қамтамасыз етеді және толғақты жансыздандырады. Толғақкүшей-
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ген сайын жәнеқатты ауырсынатын болған кезде "майшаммен тыныс
алуы"жақсы көмектеседі. Бұл жиі беткей тыныс алу, бұл кезде қысқа
тыныс алу мұрын, ал тыныс шығару — ауыз (майшамды үрлеген
сияқты) арқылы жүреді. Жатыр мойны толық ашылғанда, толғақ
әсіресе ұзақ және жиі болғанда, "паровозик" сияқтытыныс алу
тиімдірек.
Бұл тыныс алу- алдыңғы техникалардың ауысуы болып табылады.
Содан кейін, толғақтар "азайған" кезінде, босанушы әйел тыныштанады және тыныс алуы реттеледі. Босанудың екінші кезеңінде, ұрық
босану жолдарымен қозғала бастаған кезде, әрбір толғақкүшенумен
қатар жүреді, күшену кезінде "итше"тыныс алу керек. Бұл дегеніміз
ауыз арқылы жиі тыныс алуы болып табылады. Мұндай тыныс алу ең
максимальды ауырсынуды басатын және босаңсытатын әсерге ие
болып табылады.
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ПЕРЗЕНТХАНАҒА НЕ АЛУ КЕРЕК
Перзентханаға зергерлік бүйымдар мен қымбат заттарды алмаңыз!
Маникюрді өшіріңіз және жасанды тырнақтарды алып тастаңыз!
Алдын ала полиэтилен пакеттерге (2 пакеттен артық емес) салынуы
тиіс, яғни өзіңіз кейін көтеріп жүре алатындай қажетті заттарды
дайындаңыз.
Жүкті әйел өзі толтыратын және өзің өзі бақылауға арналған тізім:
№

Жүкті әйелдің өзіңе қажетті заттар

1.

Алмасу картасы, жеке куәлігі

2.

Төспен қоректендіруге ыңғайлы болатын екі түнгі жейде

3.

Халат, ауыстырып киетін аяқ киім, қосымша іш киім,
2 бюстгальтер (төспен қоректендіруге арналған), шұлықтар

Ц

Компрессионды шұлықтар, бандаж
4.

Ересек адамдарға арналған памперстер - 2 дана

Босану кезіндегі массаж

5.

Толғақтар кезінде денедегі белгілі бір нүктелер мен аймақтарды
ынталандыра отырып, болашақ ана ауырсыну деңгейін төмендетіп,
ауырсыну дәрежесін өз бетінше реттей алады. Ең "танымал" массаж
жасайтын аймағы-бел және құйымшақ аймағы болып табылады.
Құйымшақ аймағын толғақ кезінде стимулдей отырып, босанушы
әйел ауырсынуды төмендетіп, жүйке импульсін таратуды тоқтатады.
Массажды саусақтың жастықшасымен, жұдырықтың негізі
және/немесе алақан, қол массажерімен бір немесе екі қолмен массаж жасай отырып жүзеге асыруға болады. Массаж кезінде қозғалыстар батыру, басу, қысу сияқты түрде болуы мүмкін. Құйымшақ аймағының терісінде тітіркену болмас үшін оны кезеңді түрде креммен
майлауға болады. Толғақтар кезінде іштің бүйіріндегі жамбас сүйектерінің бұдырларын стимулдеуге болады. Мезгіл-мезгіл сайынтолғақтар кезінде ішті жарты шеңбер тәрізді сипаңыз. Бұл қозғалыстар
босанатын әйелді тыныштандырады, босаңсуға көмектеседі.
Серіктеспен бірге босану кезінде көмекшісі бүкіл денені жеңіл
босаңсытатын массаж жасауына болады.

6.

Босанған әйелге арналған төсемелер (гигиеналық, алайда
өлшемі бойынша үлкен)

7.

Туалеттік керек-жарақтар (сұйық сабын, сүлгі, тарақ, тіс пастасы
мен щеткасы және т.б.)

8.

Қағаздан жасалған сүлгі - 1 рулон

9.

Жеңіл тағамдар, су, шырын - сіздің босану кезінде қажетті,
тарелка, кесе, қасық, шаңышқы

10.

Блокнот және қарындаш, егер сізге сұрақтар туындаған кезде
жазып отырған ұнайтын болса

№

Сіздің нәрестеңізге керекті заттар:

1.

Баланы орайтын көрпе

2.

Балаға арналған киімдер: бас киім, шұлықтар, жеңі ұзын жейделер,
шалбаршалар(ползунки), жеңдер, қосымша жұп шұлықтар

3.

Нәрестелерге арналған жөргектер (өлшемі кішкентай)

4.

Ылғалды салфеткалар

5.

Балаға арналған электронды термометр

№

Босану кезінде сіздің серіктесіңізге керекті заттар:

1.

Жеке куәлік

2.

Ыңғайлы киім кешек пен аяқ киім (бахилалар)

Балаға арналған барлық киімді алдын ала жуып, содан кейін үтіктеу керек екенін ұмытпаңыз!

Ц

Ц
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БОСАНҒАННАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢ

ПЕРЗЕНТХАНАДАН ШЫҚҚАННАН КЕЙІН
Бала үшін қауіпті белгілер
1.

Бала дұрыс тамақ ішпейді немесе төске салудан бас тартады;

2.

Тырыспа ұстамалары;

3.

Жиі тыны салу (бала бір минуттың ішінд 60-тан артық тыны салу
қозғалыстарын жасайды);

4.

Кеуде қуысының айқын ішіне қарай тартылуы;

5.

Өздігінен болатын қозғалыстардың болмауы;

6.

Қызба ( дене температурасы 37,5°С жоғары немесе тең);

7.

Дене температурасының төмендеуі ( дене температурасы 35,5°С
төмен);

8.

Туылғаннан кейінгі алғашқы 24 сағат ішінде сарғаю немесе кез
келген жаста табаны мен алақандарының сарғышты түсті
болуы;

2. Қынаптық бөліністер мөлшері ұлғайды немесе босанғаннан
кейін 6 апта өткеннен соң мөлшері азаймады.

9.

Кіндік айналасындағы терінің қызаруы немесе кіндіктен іріңді
бөліндінің пайда болуы;

3. Қынаптық бөліністердің иісі жағымсыз сипатқа ие болды.

10. Терісінде іріңді ошақтардың, көпіршіктердің пайда болуы
немесе ісінулердің, қатаюлардың, қызарулардың пайда болуы;

АНА МЕН БАЛА ҮШІН ҚАУІПТІ БЕЛГІЛЕР
Это опасные для здоровья симптомы, которые могут развиться в
течение 6 недель после родов.
Осы симптомдар пайда болғанда, кез келген уақытта тез арада
кідіріссіз медициналық көмекке жүгініңіз!
Ана үшін қауіпті белгілер
1. Сүт бездерінің немесе сүт бездерінің ұштарының ісінуі, қызаруы
немесе ауырсынуы.

4. Сізде дене қызуыңыз 38° және одан жоғары, қалтырау және
жүрек қағысы (минутына 100 соққы және одан жоғары), бастың
айналуы.
5. Кесар тілігі отасынан кейін пайда болды: ауырсыну, қызару,
ісіну, тігістердің ажырауы немесе жарадан іріңді бөліністің
болуы.
6. Зәр шығару мен және/немесе зәрді ұстай алмау мен пайда
болған мәселелер.
7. Іштің төменгі бөлігінің және/немесе аралықтың ауырсынуының
күшеюі.
Егер баллада төменде көрсетілген белгілердің біреуі немесе бірнешеуі пайда болса, онда КҮТПЕҢІЗ, бірден жедел жәрдемді шақырыңыз немесе өзіңіз баланы медициналық қызметкердің қаралуына
апарыңыз.

11. Кіндікті кескен айммақтан немесе кіндіктік қысқышты салған
аймақтан қанның кетуі;
12. Баланың бозаруы.
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БОСАНҒАННАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢНІҢ ГИГИЕНАСЫ

БОСАНҒАННАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢ

·

Нәресте кіші және үлкен дәретке отырған сайын баланың астын
жуыңыз және мұқият сүртіңіз.Жуу кезінде сабын мен краннан
ағып тұрған суды қолдану керек; қыз балаларды жуындырған
кезде алдынан артқа қарай жуу керек, улкен және кіші жыныс
еріндерінің арасындағы ақ жұғындыны алып тастамаңыз- ол
жыныс мүшелерінің шырышты қабатын микробтардан қорғайды

1. Тұрақты түрде душ немесе жылы ванна қабылдаңыз.

·

2. Егер сізге кесар тілігі отасынан немесе жыртылудан немесе
эпизиотомиядан кейін тігістер салынған болса, онда тек қана
душ қабылдаңыз. Жара толығымен жазылғанға дейін ванна
қабылдамағаңыз жөн.

Кіндікті ешнәрсемен өңдемейсіз, кіндікті бос күйінде таза және таза
киімнің астында құрғақ күйінде ұстаңыз, яғни үстін жөргекпен
жаппаңыз (жөргекті шамалы ішке қарай ығыстырып қойыңыз). Бұл
кіндіктің зәр немесе үлкен дәретпен зақымдамас үшін маңызды.

·

3. Душ немесе ванна қабылдау үшін әр түрлі иістер қосылмаған
сабындарды қолданбаған дұрыс.

Егер кіндік ластанған жағдайда оны сабынмен және таза сумен
жуыңыз, кейін таза матамен мұқият құрғатыңыз.

·

4. Әрбір төспен қоректендіргенге дейін және кейін төсті жууға
сабынды қолданбаңыз, мұндай қажеттіліктің керегі жоқ.

Кіндік түсіп қалғаннан кейін жараны құрғақ және таза ұстау крек,
ол жерді өңдеу үшін ешқандай заттар қолданбаңыз.

·

Нәрестені краннан ағып тұрған суда тамақтану алдында күніне бір
рет, сіз үшін ыңғайлы уақытта күн сайын шомылудыру тиіс. Бірақ
кешке шомылдырған жөн, шомылдыру кезінде бөлмеде температурасы24-25°С болуы керек. Шомылдыратын судың температурасы 37,0-37,5 градус болған жөн. Шомылдыру ұзақтығы 5-7 миунт.
Балаға арналған ваннадағы судың деңгейі нәрестенің мойнына
дейін болу керек, яғни су баланың құлағы мен аузына кірмес үшін.
Ваннаның түбіне бала сырғанап кетпес үшін жаялық төсеп қойыңыз. Баланы суға күнделікті түсіру керек, алайды сабынды аптасына 1-2 рет қана қолданған жөн. Тек балаларға арналған сабынды
қолдану керек. Бірінші баланың басын жуады, сосын денесін және
ең соңында қасағасын жуады. Баланы ваннада шайындырыңыз
және шомылдырып болған соң, температурасы 37°С болатын суды
ожаумен үстінен құйыңыз. Шомылдырып болған соң баланы
мұқият құрғатып сүртіңіз және үстіне жылы қиімдерді кигізіңіз.

·

Күтім жасардың алдында және кейін қолыңызды жуыңыз.

Ананың күтімі:
Ана мен нәрестеде инфекцияның дамуының алдын алу үшін жеке бас
гигиенасын сақтау маңызды болып табылады. Ол үшін келесі ұсыныстарды ұстаныңыз:

5. Әрбір дәретханаға барғаннан кейін сабынсыз немесе дезинфекциялық заттарсыз, жылы таза сумен жуынып отырыңыз.
6. Егер Сізге тігістер салынған болса, онда тігіс салынған облысты
жұмсақ жеңіл матамен немесе орамалмен құрғатып отырған жөн.
7. Баланы қолыңызға алар кезде әрқашан қолыңызды сабынмен
мұқият жуыңыз.
Баланың күтімі:
1. Нәрестенің денесінің тазалығын сақтап отырыңыз:
·

Күн сайын тәңертең суға ылғалдандырылған тампонныңкөмегімен нәрестенің беті мен мойның жуып отырыңыз.

·

Қажеттілік туындаған кезде нәрестенің көздерін әртүрлі тампондармен өңдеу қажет: бір көзді бір тампонмен, келесі көзді басқа
тампонмен. Тампондарды сумен ылғалдандырып алып, көздің ішкі
бұрышынан сыртқы бұрышына қарай сүртесіз.

·

Мұрынды қажеттілік туындаған кезде таза мақтадан жасалған
талшықтармен тазалау керек. Тазалар алдында сумен немесе
қайнатылған сұйық маймен ылғалдандырып алу керек, осылай
қолданған кезде бала түшкіреді.

2. Баланың денесінің салқындауының және қызып кетуінің алдын
алыңыз:
·

Бала жатқан бөлмеде ауаның температурасын 22-24°С деңгейде
ұстап тұрыңыз, бөлмеде өтпе желдер болмауы керек.
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·

Баланың керуетін терезенің немесе суық қабырғаның қасына
қоймаңыз.

·

Баланы жөргекпен қатты байлап тастамаңыз, бос киіндіріңіз (жұқа
киімше, күртеше, жөргек және шалбарша) аяқтарына міндетті
түрде шұлықтар, ал басына бас киім кигізіңіз.

·

Бала жатқан бөлмені әрбір 3 сағат сайын 10-15 минутқа ауасын
тазарту үшін желдетіп отыру керек. Бұл кезде баланы басқа
бөлмеге ауыстыру қажет.

·

Баланы сыртқа шығару перзентханадан шыққан кейінгі жыл
мезгіліне байланысты болып табылады. Бала сыртқа шыққанда
беті ашық болу керек. Сыртқа шығару баланы шынықтыратын ісшара болып табылады. Сыртқа шығарудың уақытын күніне
10-15 минуттан бастап, қыста 30-60 минутқа дейін және жазда
1-2 сағатқа дейін баяу түрде ұзарту керек.

3. Балада болуы мүмкін баланың аяқ астынан өлімі синдромының
алдын алу:
·

Баланы арқасымен жеке керуертке жатқызып ұйықтатыңыз.

·

Бала тұратын пәтерде темекі шегуге жол бермеңіз.

·

Ұйықтап жатқан бала байқаусызда беті жабылып қалмас үшін,
керуерттегі артық керек емес барлық заттарды алып тастаңыз
(жұмсақ ойыншықтар, орамалдар және т.б.).

·

Баланың дене қызуының жоғарлауына (баланың дене температурасы 37,5°С жоғары) немесе төмендеуіне (баланың дене температурасы 36,6°С төмен) жол бермеңіз.

ТӨСПЕН ҚОРЕКТЕНДІРУ
ӨЗ БАЛАҢЫЗДЫ ТЕК ТӨСПЕН ҚОРЕКТЕНДІРІҢІЗ! АНА СҮТІ –
БАЛА ҮШІН ИДЕАЛДЫ ТАҒАМ!
Туғаннан бастап алты айға дейін нәрестелерді тамақтандырудың
тамаша тәжірибесі тек баланың талабы бойынша төспен қоректендіру болып табылады, осы жастағы бала ана сүтінен басқа,
қайнатылған суды қоса алғанда, қандай да бір басқа тағам мен
сұйықтықты қажет етпейді.

БОСАНҒАННАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢ

Ана сүті-баланың алғашқы алты айында балаға қажетті барлық
қоректік заттар, дәрумендер және сұйықтықтар, балада инфекцияның дамуының алдын алатын аналық антиденелер бар балаға арналған тамаша тағам болып табылады. Ана сүтінің құрамында үнемі су
болады және сәбидің сұйықтыққа деген қажеттілігін қанағаттандырады. Сондықтан тек қана төспен қоректендіру ұсынылады: "балаға
өмірінің алғашқы 6 айында қосымша ешқандай сұйықтық пен тамақ
бермеу керек".
Сонымен қатар, ана сүтінің құрамында аналық антиденелер бар,
олар өз кезегінде балада инфекцияның дамуының алдын алады.
Ана сүтінің құрамында баланың иммунды жүйесінің түзілуіне ықпал
ететін ерекше компоненттер бар, сонымен қатар, ұлпалардың
регенерациясына қажетті бағаналы жасушалар, әртүрлі аурулардан
қорғау үшін баланың организмінің дамуына ықпал етеді.
Ана сүтімен қоректендірілген балалар аллергиялық ауруларға аз
шалдығады, оларда ұзақ және сау өмір сүру ықтималдығы жоғары
болып келеді.
Бала үшін құнарлы емес деген ана сүті жоқ, себебі ананың тамақтануының сапасы ана сүтінің негізгі құрамына әсер етеді. Ана сүті әрқашан баланың өзгеріп тұратын сұранысына сәйкес келеді. Алайда,
төспен қоректендіретін ананың тамақтануы құнарлы болуы керек,
олай болмаған жағдайда әйелдің өзінің организмі зардап шегіп
қалады.
Төспен қоректендіруді босанғаннан кейін бірден бастаса, ол ана
денсаулығына да жақсы әсер етеді-яғни ол бала жолдасының туылуына және жатырдың жиырылуына ықпал етеді. Алғашқы 6 ай бойы
тек қана төспен қоректендіру контрацептивті қорғаныспен қамтамасыз етеді. Төспен қоректендіру сіздің өміріңізде сүт безінің қатерлі
ісігі ауруының қаупін төмендетеді.
Әрбір әйел (егіз балалардың анасы да) өзінің баласына қажетті сүтті
бере алатының білуі және сенімді болуы керек. Баланың қажеттілігі
артқан сайын, төспен қоректендірудің жиілігі мен ұзақтығы артады.
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Жиі төске салу анасында сүттің өндірілуін арттырады, жиі емізгеннің
арқасында сүттің мөлшері бірнеше күннің және кейде бірнеше
сағаттан кейін жоғарлауы мүмкін.
Сонымен, төске салудың жиілігі мен толықтығы- анасында сүттің
өндірілуін реттеуде маңызды шарттар болып табылады. Бала қанша
сүт ішсе, соншалықты сүт қайтадан өндіріледі. Тек сұранысқа байланысты өндіріледі. Сіз түнде балаңызды емізген кезде, келесі күн үшін
сүтке тапсырыс бересіз. Сондықтан бала төсті қалаған уақытында
және қалаған мөлшерде еме алуы керек, уақыт мезгіліне тәуелсіз,
яғни түнде де және күндізде де (тәулігіне 8-10 кем емес). Балаға
шамадан тыс сүт беріп қоямын деп қорықпаңыз, бала өзіне қажетті
сүттің мөлшерін реттей алады.
Төспен қоректендіретін балада артық салмақ қосу болмайды. Ана
сүтінің жеткіліктілігі баланың ай сайынғы қосатын дене салмағына
байланысты анықталады. Төспен қоректендіретін кезде ай сайын
қосатын дене салмағы 500 граммнан кем емес немесе аптасына 125
грамм болу керек, бұл ана сүтінің жеткілікті қолданып жатқандығын
көрсетеді және басқа қосымша коррекция қажет емес.
Төспен қоректендіру анаға ауырсыну әкелмейтініне көңіл бөлу
керек. Егер төспен қоректендіру ауырсыну тудыртатын болса, онда
анасы баланы төске дұрыс салмай жатқандығын көрсетеді. Тез арада
медициналық қызметкердің көмегіне жүгініңіз, олар сізге көмек
көрсетеді. Баланы төске дұрыс салмау, сүт безінің ұшында сызаттардың пайда болуына әкелуі мүмкін, ол өз кезегінде инфекцияның
кіретін қақпасына айналуы мүмкін. Сонымен қатар, ауырсыну болғаннан кейін анасы өзің аяйтын болады және балаға төсті толығымен
емуге мүмкіндік бермейді. Бұл жағдайдың барлығы сүттің тұрып
қалуына, сүт бездерінде қабыну үрдістерінің дамуына және сүттің
өндірілуінің төмендеуіне әкеледі.
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Баланы төске дұрыс салу қалпы:
1. Баланың басы мен денесі бір тік сызық бойында
орналасуы керек
2. Баланың беті анасының төсіне қаратылған, мұрны
сүт безінің ұшына қаратылған
3. Баланың денесі анасының денесіне жақындатылған
4. Анасы баласының басы мен йығынан ғана емес,
денесін толығымен астынғы жағынан ұстап
тұрады
Баланы төске дұрыс салу:
1. Баланың иегі анасының төсіне жақындатылады
2. Баланың аузы кеңінен ашылған
3. Төменгі ерні сыртқа ширатылған, тілі төмен
түсірілген
4. Сүт безінің ареоласының төменгі жағынан емес,
жоғарғы жағынан көп бөлігі көрініп тұрады
5. Бала терең сору қызметін жасайды (тиімді еміп
жатқандығын көрсетеді).
Кеудеге салу кезіндегі
сәбидің жағдайы өте маңызды, әсіресе ерте кезеңде,
себебі бұл жиі төске дұрыс
салмауға әкеледі.
Керісінше, егер бала төске
дұрыс салынған болса,
онда, әдетте, төске салу
кезінде мәселе туындамайды. Сондықтан, жаңа туған
баланың анасы бірінші
кезекте баланы төске дұрыс
салудың қалпы мен ережелері туралы білуі тиіс.

Төске дұрыс салу

Төске дұрыс емес салу
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Төске салу кезіндегі ұсынылатын қалыптар:

«Бесік»

«Айқас бесік»

«Қол астынан», «жатып»

Лактостаз және мастит
Сүт безінің қабынуы сүттің безде тұрып қалуының (лактостаз), баланы төске дұрыс салмағанның әсерінен сүт бездерінің ұштарында
сызаттардың пайда болуының және гигиена шараларын сақтамаған
кезде басталады, бұл жағдайлар микроорганизмдердің көбеюіне
әкеледі және инфекциялық үрдіс дамиды. Сүттің тұрып қалуы
қолайсыздықпен, сүт безінің қатаюымен және ауырсыну сезімдерімен сипатталады. Аталған жағдайда баланы төске жиі салу керек.
Ауырсыну және сүт безінің толу сезімі пайда болған кезде 10-15
минут бойы сүт безіндегі түйіршектерді езбей сауу керек.
Мастит белгілері сүт безінің қатаюы, ауырсынуы және қызаруы, дене
қызуының 38°С-ден жоғары болуы, бастың ауруы, әлсіздік болып
табылады. Маститтен сүт бездерінің тұрып қалуын ажырату үшін,
сонымен қатар, маститтің ауырлық дәрежесін анықтау үшін міндетті
түрде дәрігердің кеңесі қажет.
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БОСАНҒАННАН КЕЙІНГІ ДЕПРЕССИЯ
Бала туғаннан кейін әйелдер көбінесе жеңіл депрессияға немесе
босанғаннан кейінгі сары уайымға ұшырайды, ол өз кезегінде жылағыштықпен (көбінесе себепсіз), үрейленгіштікпен, ашулаңшықтықпен, көңіл-күйінің күрт ауысуымен, жоғары сезімталдықпен және
шаршаумен сипатталады.
Әдетте, босанғаннан кейінгі сары уайым көбінесе босанғаннан кейін
4-5 күнге өзінің шыңына жетеді, сонымен қатар, бірнеше сағаттан
б і р н е ш е кү н ге де й і н
с оз ы л у ы м ү м к і н жә н е
босанғаннан кейін 10-шы
күні жойылады. Мұндай
жа ғд а й қ а н д а й д а б і р
бұзылу немесе патология
болып табылмайды,
Әрбір жетінші әйел
емделусіз және қандай да
босанғаннан кейінгі
бір араласусыз өз бетімен
кезеңде күйзеліске
жоғалады және жас
ананың балаға күтім жасау
ұшырайды
қабілетіне әсер етпейді.
Босанғаннан кейінгі депрессия негізінен босанғаннан кейін бірнеше
айдан соң пайда болады. Жиі ол босанғаннан кейінгі блюздің ұзаққа
созылған кезеңінен соң шығады. Босанғаннан кейінгі депрессияға
бэби-блюз кезіндегі сияқты белгілер тән, бірақ оларға үнемі көңілкүйдің түсуі, басымдылық, оған дейін рахат әкелген сабақтан ләззат
алу мүмкін еместігі және көңілінен шықпауы қосылады. Үнемі шаршау сезімі, шамадан тыс ұйқышылдық, тәбеттің төмендеуі, ана
ретінде өзіне көңілінің толмауы мен дәрменсіздігі туралы ой, зейіннің
шоғырлануының бұзылысы, кейде суицид туралы ой мазалайды.
Анасы өз баласының мінез-құлқын теріс қабылдауы мүмкін және
балаға немқұрайлы немесе қатыгез қарауы мүмкін. Ана мен неонатальды өлім өте сирек кездеседі, бірақ босанғаннан кейінгі депрессияның олар нақты салдары болып табылады.
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БОСАНҒАННАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢ

БОСАНҒАННАН КЕЙІНГІ КОНТРАЦЕПЦИЯ
Босанғаннан кейін әрбір әйел қолдауды қажет етеді!
Босанғаннан кейінгі депрессияның белгілері:

Кейде әйел үшін босанғаннан кейінгі кезеңде жүктіліктің дамуы
толық күтпеген жағдай болып табылады, себебі бұл алғашқы етеккір
пайда болғанға дейін орын алуы мүмкін. Сондықтан контрацепция
туралы мәселені босанғаннан кейін бірден шешу керек. Сіз және
сіздің серіктес үшін ең ыңғайлы болатын тиімді контрацепция әдісін
таңдау туралы медицина қызметкерімен сөйлесіңіз.

·

Өмірге деген қызығушылық пен қуаныштың жоғалуы

·

Тәбеттің жоғалуы

·

Энергияның және бір нәрсе істеуге ынтаның жоғалуы

·

Ұйқысыздық

·

Ұйқышылдық

·

Жылағыштық

·

Пайдасыздық, үмітсіздік және шамадан тыс күнә сезімі

·

Мазасыздық сезімі, ашуланшақтық немесе үрейлілік

·

Түсініксіз дене салмағын жоғалту немесе қосу

·

Өмір сүруге ынтаның болмауы

Лактациялық аменорея әдісі (ЛАӘ) 98% жағдайда сізді жоспарланбаған жүктіліктен қорғайды. Бұл әдіс келесі шарттарды бірдей
ұстанған кезде ғана жұмыс істейді:

·

Өзіне зиян тигізу туралы ойлар

1) баланың жасы 6 айдан аспаған;

·

Баласына зиян тигізу туралы қауіп

2) сіз баланы күндіз және түнде тек төспен қоректендіресіз, қоректендіру тәулігіне 6-8 рет және түнгі үзіліс 6 сағаттан аспайды;

Өзіңізде осы белгілердің кем дегенде біреуін анықтаған жағдайда
міндетті түрде медициналық қызметкерге қаралыңыз!

Қазіргі көзқарасқа сәйкес, келесі әрбір бала, алдыңғы сәбиді төспен
қоректендіруді аяқтағаннан кейін 2 жылдан соң туылуы тиіс деп
саналады. Осы уақыт аралығында әйелдің денесі толық қалпына
келеді. Сондықтан жыныстық өмір басталғаннан кейін жүктіліктен
(контрацепция) сақтаудың тиімді тәсілі туралы мәселе туындайды.

3) сізде етеккір басталмаған.
Егер шарттардың ең болмағанда біреуі сақталмаса немесе сіздің балаңыз жасанды тамақтандыруда болса, онда жоспарланбаған
жүктіліктен қорғану үшін контрацепцияның басқа әдісін міндетті
түрде пайдалану керек.
Босанғаннан кейін бірден қолдануға болатын әдістер:
·

Лактациялық аменорея әдісі

·

Барьерлік (мүшеқаптар)

·

Спермицидтер

·

Жатырішілік заттар (ЖІЗ)

·

Хирургиялық стерилизациялау
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Босанғаннан кейін 4-6 аптадан соң қолдануға болатын әдістер:
·

ЖІЗ

·

Таза прогестинді контрацептивтер (Депо провера, мини-пили)

Босанғаннан кейін 6 айдан соң қолдануға болатын әдістер:
·

Қосарланған ауыздық контрацептивтер (ҚАК)

Контрацепцияның қосымша әдістері
Контрацепцияның келесі әдістерінің бірін пайдалануды тоқтатқаннан кейін әйел жүкті болуы мүмкін
1. Дәрілер (мини-пили, ҚАК): Гормональные таблетки, которые
должны приниматься ежедневно.
2. Инъекциялар (Депо-провера): Гормондық инъекциялар (уколдар) әрбір 3 ай сайын салынып тұрады.
3. Жатырішілік заттар (ЖІЗ): Жатырішілік спираль жатыр қуысына
енгізіледі және жүктіліктен 5-тен 10 жылға дейін сақтайды.
4. Мүшеқаптар: әрбір жыныстық қатынас кезінде қолданылады, тек
қана жүктіліктен ғана емес, сонымен қатар, АИТВ/ЖИТС және
тағы да басқа жыныстық жолмен таралатын инфекциялардан
қорғайды.

АУРУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУҒА АРНАЛҒАН ЕКПЕЛЕР
Балаларға аурулардың алдын алу мақсатында екпелерді ағзаның
қорғаныш реакцияларын жандандыру арқылы инфекциялық ауруларға сезімталдықты қалыптастыратын вакциналарды енгізу жолымен жүргізіледі.
Қазақстанда вакцинациялау Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі бекіткен Ұлттық иммундау күнтізбесіне сәйкес
жүргізіледі, онда кең таралған жұқпалы ауруларға қарсы вакцинациялау жүргізу көзделген, егілмеген балаларда ол аурулардың дамуы
өліммен аяқталуы мүмкін.
Төменде екпелердің түрлері мен оларды жүргізу мерзімдері көрсетілген ұлттық күнтізбе келтірілген.
Қазақстан Республикасының ауруларды алдын алуға
бағытталған екпелердің ұлттық күнтүзбесі
Екпе түрлері
Жасы
Өмірінің
1-4-ші күні

БЦЖ

ВГВ

+

+

ЖІЗ

Мүшеқаптар

Тұрақты (қайтымсыз) контрацепция
Әйелдік және еркектік стерилизациялау тағы да балалы болғысы
келмейтін жұптар үшін ұсынылады.

I Пневмо

ККП

АДС-М

+

+
+

+ (ОПВ)

+

+(АбКДС+Хиб+ИПВ)

18 ай

Инъекция

Хиб

+ (АбКДС+Хиб+ВГВ+ИПВ)

12-15 ай

Моноекпелер:

АбКДС

+ (АбКДС+Хиб+ИПВ)

3 ай

6 жас
(1 сынып)

ОПВ/ИПВ

+ (АбКДС+Хиб+ВГВ+ИПВ)

2 ай

4 ай

Дәрілер
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+

+

+

АДС-М - дифтерияға, сіреспеге қарсы;
БЦЖ - туберкулезге қарсы;
Пневмо - пневмококкты инфекцияға қарсы;
ВГВ - Вирусты гепатит В қарсы;
ОПВ/ИПВ - полиомиелитке қарсы/ауыздық/инактивирленген;
Қосарланған екпелер: ККП - қызылша, қызамық және эпидемиялық паротитке қарсы;
АбКДС+Хиб+ВГВ+ИПВ-жасушасыз көкжөтелдік компонентті бар
көкжөтелге, дифтерияға, сіреспеге, вирусты гепатит В, b типті
гемофильлді инфекцияға қарсы және инактивирлеген полио екпе;
АбКДС+Хиб+ИПВ- жасушасыз көкжөтелдік компонентті бар көкжөтелге, дифтерияға, сіреспеге, b типті гемофильлді инфекцияға қарсы
және инактивирлеген полио екпе.

64

ЖҮКТІ ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДІҢ АЛМАСУ КАРТАСЫ

Әрбір екпенің алдында педиатр дәрігер баланы мұқият тексеру
жүргізеді, оның дене қызуы өлшенеді, жұқпалы аурулармен
ауырған науқастармен қатынасы туралы мәліметтер талданады.
Зертханалық тексеру және басқа мамандардың кеңес беруі
көрсеткіштер бойынша жүргізіледі. Алғашқы екпелер
перзентханада жүргізіледі: В гепатитіне қарсы (туғаннан кейін
12 сағаттан кейін) және туберкулезге қарсы (БЦЖ) 3-4-ші күнде
жасалынады.
Балаңыз ауруды жұқтырғанға дейін көмектесіңіз. Оның болашақ
өмірін қауіпсіз етіңіз!

АНАҒА ҚҰТТЫҚТАУ!
Ана болу әйел алдында үлкен әлемді ашады – ол ғажайып және
бейтаныс әлем болып табылады. Әрбір жүктілік бірегей және
сансыз отбасыларда көптеген рет болғанына қарамастан, әрбір
жүкті әйел бұл тәжірибені өзінше басынан өткереді.
Нәрестенің дүниеге келуі – үлкен қуаныш болып табылады. Бұл
сондай-ақ, бүкіл отбасы үшін сынақ кезеңі: өмірдің әдеттегі
қалыпты өмір сүру салты өзгереді, жаңа қамқорлық қызметтері
пайда болады. Ата-ана болу - бұл жаңа туған нәрестеге өте
жауапты болу ғана емес, сонымен қатар, үлкен бақыт болып
табылады.
"Мінсіз ата-ана" болуға талпыныңыз. Әрбір бала қайталанбайтын
тұлға болып табылады. Туған сәттен бастап ол-жеке тұлға. Ең
бастысы, сіз және бала бір-бірін бүкіл жүрекпен түсініп, жақсы
көруіңіз керек.

ЖАҢА ТУЫЛҒАН БАЛАНЫҢ ӘКЕСІНЕ ҚҰТТЫҚТАУ!
Перзентхананың қызметкерлері Сізді шын жүректен сіздің
өміріңіздегі қуанышты оқиғамен – балаңыздың дүниеге келуімен
құттықтаймыз!
Біз сіз қамқор және өте жақсы ата-ана боласыз, баланы мықты
және дені сау болып өсіру үшін сізге байланысты барлық
нәрселерді жасайтыныңызға сенімдіміз.
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