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Ара төрөлгөн балдардын үй-бүлөөсүнө 
Эмнегедир баары болуп кетти… Оорудуңуз, ал эми жүрөгүңүз дагы 
деле ооруп турат. Балким сиз ыйлагандырсыз… Балким дагы деле кор-
куп, сарсанаа болуп турасыз. Балким сиз кичинекейдин жанына келип 
карап турасыз...  Ал абдан назик жана жаралуу! Балким ал сиздин уу-
луңуз же кызыңыз. А балким алар экөө?... Же үчөө? Сиз аларды ушун-
чалык күткөнсүз! Бирок сиз алар менен мынчалык эрте жолугам деп 
ойлогон эмессиз. 

Дарыгерлер бир нерсе айтып жатышат, мед айымдар бир нерсени 
түшүндүрүп жатышат. Сиз болсо башты ийкеп, «ооба, албетте» — деп 
жооп берип жатасыз. Бир нерсе кылыш керек, ымыркайга кантип бол-
со да, жардам бериш керек, бирок КАНТИП?

Биз бул китепчени, аябай эрте төрөлгөн ымыркайлар кантип өсүшөт, 
өнүгүшөт жана бул үчүн аларга эмне керек экендиги жөнүндөгү жаңы 
маалымат менен силерге жардам берсин деп чыгардык.
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Ара төрөлгөн балдардын ата-энелерин 
тынчсыздандырган суроолор
Ара тѳрѳлгѳн балдарды эмизүүдѳ

Сиздин балаңыз үчүн эң жакшы тамак — бул эмчек сүтү болуп саналат. 
Балаңыз канчалык муктаж болсо, ошончолук тамактандырыңыз. Эгер 
ал түнү төрт-беш сааттан ашык турбай уктаса, анда тамак берүү үчүн ой-
готуңуз. Түнкү эмизүүнү токтотпой, болушунча көбүрөөк эмизүү керек, 
анткени сиздин ымыркай «жетпегенин толтурушу» керек. Кээде ымыр-
кай сүт эмип жатканда, сорбой, жөн эле соргон сыяктуу кыймыл кылып 
сизди карап калат. Ушундай учурлар сизге жана ымыркайыңызга абдан 
керек. Ал үчүн бул тынчтануу, коопсуздук жана эң жогорку канааттануу. 
Ал эми эне үчүн бул топтолгон стресстен бошоп эс алуу жолу, ошондой 
эле сүттүн көбөйүшүнө алып келүүчү стимул. Педиатрлар баланы аз 
дегенде алты айга чейин эмизүү керек деп айтышат. Бүткүл дүйнөлүк 
саламаттык сактоо уюму баланы эки жашка чейин эмизүү керек деп су-
нушташат. Ал эми ара төрөлгөн балдарды болсо, болушунча көбүрөөк 
эмизүү керек, анткени эмчек сүтүндө, баланын өнүгүүгө, аны менен 
жашы теңдүүлөрдү кууп жетүүгө керектүү нерсенин баары бар. Эгер 
силерге кандайдыр бир жардам керек болсо, эч коркпостон адистерге 
кеңеш үчүн кайрылыңыз.

Ара төрөлгөн балдарды төрөт үйүнөн качан чыгарат?
Ара төрөлгөн балдарды төрөт үйүнөн, алар жакшы тамактанганда ту-
руктуу салмак кошуп жатканда жана дарыгерлер ымыркай мединцина-
лык жардамга муктаж эмес деп ишенгенде гана чыгарышат. Ымыркай 
өз убагында төрөлгөндө, ата-энелер баланын тезирээк үйдө болушун 
чыдамсыздык күтүшөт. Ал эми ымыркай ара төрөлсө, силерде куба-
нычтын ордуна, коркунуч болушу мүмкүн, анткени сиздин балаңыз 
абдан кичинекей жана назик көрүнөт. Эгерде сизде кандайдыр бир 
коркунуч же суроо пайда болсо, анда эч коркпостон дарыгерлерге же 
медайымга кайрылыңыз. 
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Бизди үйгө чыгарып жатышат. Колуман келеби?
Сиз төрөт үйүнөн чыгууну, ушунчалык күткөндөй болгонсуз, бирок 
ушул убакыт келгенде, сиз коркуп баштадыңыз. Өзгөчө, кошумча 
кычкылтекке же үйдө кандайдыр бир дарылоого муктаж болгон 
балдардын апалары көбүүрөөк коркушат. Негизи, үйдөгү шарт оору-
канадагы топтолгон стресстен чыгууга жардам бериши керек. Эгер сиз 
кандайдыр бир себептердин айынан, ооруканада баланын жанында 
дайыма боло албай калсаңыз, анда төрөт үйүнөн чыгардан мурун бир 
нече күн баланын жанында дайыма болууну сунушташы мүмкүн.

 Ара төрөлгөн баланы жуунтууга болобу?
Ымыркайды биринчи жолу жуунтуу бул эң сонун учур. Бирок сиз бул 
өзгөчө күн келгичекти, бир аз күтүшүңүз керек болот. Дарыгер жана 
медайым сизге ара төрөлгөн ымыркайды кантип туура жуунтуу керек-
тигин түшүндүрүп бериши керек. Ошондо гана, сиз төрөт үйүнөн чыгып 
жатканда, ымыркайды туура жуунтуу гана эмес жалаягын алмашты-
рып, анын денесине кам көрө алаарыңызга ишенесиз.

Ара төрөлгөн балдар ар кандай инфекцияларга 
канчалык туруштук бере алышат?

Ара төрөлгөн балдар жугуштуу ооруларга көбүрөөк чалдыгышат, өз-
гөчө дем алуу органдарын жабыркатуучу орууларга. Ошондой корку-
нучтарды азайтуу үчүн, жөнөкөй бир нече чараларды көрүү керек.
• Колуңузду бат-баттан жууп жана үйдөгүлөрдүн баары ушул тар-

типти катуу сакташына көз салышыңыз керек. Кайда гана болбосун 
колду дозатордогу самын менен жууп, бир жолку кагаз кол сүрт-
күчтү мүмкун болушунча колдонуңуз. 

• Адамдар көп чогулган жерлерге барбоого жана жөтөлүп же оо-
руп жаткан адамдар менен жолукпоого аракет кылыңыз. Кимдир 
бирөө ымыркайды колуна алаардан мурун колдорун жуушун сура-
ныңыз.

• Профилактикалык эмдөөлөрдү өз убагында алууга аракет кылыңыз. 
Бала кайсы мөөнөттө төрөлбөсүн, эмдөөнү өз убагында төрөлгөн 
балдардагыдай эле алышы керек. 
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Ата-энелер үчүн профилактикалык  
эмдөө боюнча нускама

Урматтуу ата-энелер!
Профилактикалык эмдөө – бул сизди жана сиздин балдарыңызды кор-
кунучтуу жугуштуу оорулардан коргоонун бирден-бир жолу.
• Кайсы жерде болсоңуз да, эмдөө убактыларын өткөрүп жибер-

беңиз!
• Эмдөөлөр жашаган жери боюнча ҮМБ/ҮДТ/ФАПтын эмдөө бөл-

мөлөрүндө бекер жүргүзүлөт.
• Эмдоо тууралуу шектенип жатсаныз, дарыгериңизге суроо бери-

низ.
• Эмдөөдөн мурун дене табын милдеттүү түрдө өлчөө керек, эмдөө 

үчүн үй-бүлөлүк дарыгерден же фельдшерден уруксат алуу керек.
• Эмдөөдөн кийин эмдөөчү бөлмөдөн алыс эмес жерде 20–30 мүнөт 

отура туруңуз.
• Үй шартында эмдөөдөн кийинки биринчи күнү денеңиздин темпе-

ратурасын «колунуз менен» эмес, термометр менен өлчөңүз.
• Эгер денеңиздин температурасы 38,5°Сден жогору көтөрүлсө, да-

рыгерге кайрылыңыз.
• ҮДТ/ФАП тын сизге караштуу медкызматкери менен дайыма байла-

нышта болуңуз.

Эмдөө боюнча толук маалыматты өзүңүздүн педиатырыңыздан ал-
саңыз болот. Эгер сизге ымыркай өзүн жаман сезип жаткандай сезил-
се, анда дароо дарыгер менен байланышыңыз.

Кыргызстандагы профилактикалык эмдөөнүн 
календары

Жашы Эмдөөнүн аты Вакцинанын 
аты

Төрөлгөндөн кийин 24 саат 
ичинде

1-чи Вирустук гепатитке каршы 
эмдөө

ВГВ

Төрөт үйүндө жаткан учурда Кургак учукка каршы эмдөө БЦЖ
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2-чи айда 1-чи эмдөө көк жөтөлгө 
каршы, дифтерияга, 
столбнякка, вирустук 
гепатиттин В жана гемофиль 
тумоосуна Б тибине каршы.

ПЕНТА 
(АКДС-ВСВ-
ХИБ)

1-чи эмдөө пневмокок 
инфекциясына каршы 

ПКВ

полиомиелитке каршы эмдөө ОПВ
3,5-чи айда 2-чи эмдөө көк жөтөлгө 

каршы, дифтерияга, 
столбнякка, вирустук 
гепатиттин В жана гемофиль 
тумоосуна Б тибине каршы.

ПЕНТА 
(АКДС-ВГВ-
ХИБ)

полиомиелитке каршы эмдөө ОПВ
5-чи айда 3-чү эмдөө көк жөтөлгө 

каршы, дифтерияга, 
столбнякка, вирустук 
гепатиттин В жана гемофиль 
тумоосуна Б тибине каршы 

ПЕНТА 
(АКДС-ВГВ-
ХИБ)

2-чи эмдөө пневмокок 
инфекциясына каршы.

ПКВ

Полиомиелитке каршы эмдөө ОПВ
12 айда Кызамык, паротит жана 

кызылчага каршы эмдөө
КПК

3-чү пневмокок инфекциясына 
каршы эмдөө

ПКВ

2 жаш 1-чи көк жөтөлгө, дифтерияга, 
столбнякка каршы 
ревакцинация.

АКДС

6 жаш Дифтерия жана столбнякка 
каршы ревакцинация.

АДС

Кызамык, кызылча жана 
эпидемиялык паротитке 
каршы эмдөө.

КПК
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Ара төрөлгөн балдардын ата-энелерин 
тынчсыздандырган суроолор

Ара төрөлгөн баланы уктатууда кантип туура  
жаткыруу керек?

Качан ымыркай үйгө келгенде, жаңы үй-шарттарына көнүүгө туура ке-
лет, жана бул үчүн бир нече күн кетиши мүмкүн. Эгер ымыркай оору-
канада көмкөрөсүнөн жатып укатаганга көнүп калса, анда аны чалка-
сынан жатууга үйрөтүү керек (эгер эч кандай каршы көрсөтмөлөр жок 
болсо, жана доктур ошол бойдон калсын деп айтпаса гана), анткени 
бул ымыркайлардын күтүлбөгөн өлүмү синдрому коркунучун азай-
тат (СВДС). Көбүнчө үйдөгү аба температурасы, ара төрөлгөн балдар 
бөлүмүнө караганда салкыныраак болот, ошондуктан бала ушул нер-
сеге дагы көнүшү керек.

Кантип ымыркайлардын күтүлбөгөн өлүмү синдрому 
коркунучун азайтуу керек (СВДС)?

Ымыркайлардын күтүлбөгөн өлүмү синдромун (СВДС) алдын алуу үчүн 
бир нече жолдор бар:
• Балага алты ай болгуча аны менен чогу, бир бөлмөдө уктаңыз.
• Бала өз керебетинде жылуу жатканын текшерип туруңуз, бирок өтө 

ысытып жибербеңиз. Эгер ымыркай тердеп кетсе, же аны карма-
ганда денеси ысык болсо, анда аны жука нерсе менен жабыңыз. 
Бөлмөнү 18-20°С температурада кармаңыз. 

• Эгер педиатр баланын башка абалда жатышын сунуштабаса, анда 
анын чалкасынан жаткырып, буттары түз абалда жаткырыңыз. 

• Түнкүсүн жууркан баланын бетине жабылып калбашы үчүн, аны 
ымыркайдын капталдарына жакшылап тыгып коюңуз. Же атайын 
балдардын уктоо мүшөктөрүн колдонуңуз. 

• Эгер балада кыңкыстоо, кыйналуу белгилери байкалса, эч күт-
пөстөн дарыгерге кайрылыңыз. 

• Түнкүсүн ымыркай тамактанбай көп убакыт укташына жол бер-
беңиз. 

Эсиңизде болсун: Тамеки түтүнү ара төрөлгөн балдар үчүн 
өтө коркунучтуу!8



Үйдө тамеки чегүү,ким чеккенине карабастан, күтүлбөгөн 
өлүм синдромунун пайда болуу коркунучун  аябай жогору-
латат. Бул синдром салмагы аз болуп төрөлгөн балдарда көп 
кездешет, өзгөчө салмак өтө аз болгондо. Сиз ымыркайды 
тамеки түтүнүнөн коргошуңуз керек. Эгер баланын ата-энеси тамеки 
чегишсе, көп учурда бала астма, отит жана дем алуу органдарынын ин-
фекциялары менен ооруйт.

Ара төрөлгөн ымыркайды кантип өнүктүрүү керек?
Жардам бере албачудай сезимдер көптөгөн ата-энелерде болот, жана 
бул нормалдуу нерсе. Баланын өнүгүүсүнө жардам берүү үчүн сиз көп 
нерсе кыла аласыз. Бирок барынан мурда, тынчсызданбай кичине эс 
алууга аракет кылыңыз. Баланын өнүгүүсү үчүн сарсанаа болуу нормал-
дуу. Ара төрөлгөн балдардын ата-энелериндей эле, өз убагында төрөл-
гөн балдардын ата-энелери деле, өз балдарын алардын теңтуштарына 
салыштырып тынчызданышат. 

Ара төрөлгөн ымыркайлар нормалдуу жашоо тартибинде жана тынч 
атмосферада жакшы өнүгүшөт. Ар бир бала ар башкача өсөт. Негизи-
нен көбунчө ара төрөлгөн ымыркайлардын өнүгүүсү  нормалдуу бо-
лот. Болжол менен эки жашка чыгышканда, алар өз убагында төрөл-
гөн теңтуштарын кууп жетишет. Ымыркай ооруканада жатканда, жаңы 
төрөлгөн ымыркайлардын бөлүмүндө тынчтыкка көп көңүл бурулган-
дыгын байкагандырсыз. Уйгө келгенде дагы ызы-чууну болушунча 
азайтууга аракет кылыңыз. Радиону, телевизорду жана кир жуугуч ма-
шинаны чогу иштетпеңиз, өтө көп ызы-чуу баланын ашыкча тынчсы-
здануусун козгойт. Ымыркай менен баарлашууну пландоо керек. Баш-
кача айтканда, баланын көңүлүн бир убакытта бир гана нерсеге буруу 
керек. Аны дайыма жаңы бир нерсе менен кызыктыра бербеңиз. Ашы-
кча күч кетирүү балага зыян келитириши мүмкүн. 

Эң маанилүүсү ымыркай менен түз байланышта болуңуз. Аны менен 
сүйлөшүңүз, көзүнө караңыз, ырларды ырдап бериңиз. Классика же 
балдарын музыкасын же башка мелүүн, тынч  үндөрдү коюп берсеңиз 
болот, мисалы, шыңгыраган илгичтерди, же «шамалдын үнүн». Бирок 
балага стимуляция гана эмес, эс алуу дагы керек экенин унутпашыңыз 
керек. Ара төрөлгөн балдар тез чарчашат жана көп укташы керек. 

Ымыркайдын денесине денеңизди тийгизүү, ага абдан пайдалуу. Сиз-
дин денеңиздин жылуулугун жана жүрөгүңүздүн согушун сезсин. Бул 
ымыркай үчүн эң сонун сезимдер. Дагы ымыркайдын көңүлүн буруу 
үчүн, анын керебетине кара-ак түстөгү сүрөттөрдү илип койсоңуз бо-
лот. Балким сиз бул ыкмаларды ооруканадан эле колдонуп баштаган-
дырсыз, үйгө келгенде дагы, ошол бойдон улантыңыз. 
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Эң башкысы, эгер сиз бала ойго болгондо, аны менен 
сүйлөшсөңүз, жана анын эс алуусуна бардык шарт-
тарды түзүп берсеңиз, анда сиз керектүү нерсенин 
бардыгын кылып жатасыз. Эс алууга аракет кылыңыз. 

Убакыттын өтүшү менен баланын өнүгүүсү жакшырып, өз нугуна түшөт.

Ара төрөлгөн балдардын ата-энелери,  
өзүңөр жөнүндө унутпагыла!

Башында, ара төрөлгөн ымыркайларга кантип туура кам көрүү керек-
тигин үйрөнүп жатканканыңызда, сизге башканын жардамы керек 
болушу мүмкүн. Ошондой эле, сиз убактыңызды кантип эффективдүү 
колдоно алаарыңызды ойлонуштуруңуз керек. Кантип бардыгына же-
тишсе болот? Ара төрөлгөн ымыркайлар, өзгөчө ооруканада башка бал-
дардан көбүрөөк жаткан балдар, күн менен түндүн айырмасын түшүнүп 
башташат. Ошону менен, аларды бат-баттан эмизүү керек жана эмизүү 
убактысы көпкө созулат. Баланы график менен эмес, ал талап кылганда 
эмизип, уктатып жана аны менен ойноо керек болот. Анын үстүнө сиз 
балага кам көрүү үчүн дагы башка жумуштарды кылуу керек. Жогоруда 
айтылгандарды эске алсак, сиз өзүңүздүн приоритеттериңизди карап 
чыгып, жакындарыңыздын сизге күнүмдүк иштер менен жардам бери-
шин суранмайынча, өзүңузгө убакыт бөлүүгө мүмкүн болбой калат.

Жакындарыңыздын жардамы жана колдоосу
Мурун бир үй-бүлөөдө бир нече муун жашаган кезде, жаш эне жана 
анын баласы жакындарынын колдоосунда болчу. Азыр абал башкача-
раак: көптөгөн үй-бүлөөлөр чоң ата, чоң энелеринен бөлүнүп жашашат.  
Ошондуктан жардамды башка жерлерден издешет, мисалы:
• Көптөгөн жаш апалар, кээде аталар, башка жаш ата-энелер ме-

нен жолугуп, тажыйырбалары жана пайдалуу маалыматтар менен 
бөлүшкөндү жакшы көрүшөт. Ушундай ата-энелердин тобу, атайын 
клубтарда, балдарды өнүктүрүү борборлорунда, ата-энелердин 
балдар менен чоогу иштөө ийримдеринде, же  балдар жана ата-э-
нелердин уюмдарында түзүлөт. Эгер сиз жашаган жерде ушундай 
сыяктуу ата-энелердин уюмдары жок болсо, анда аны өзүңүз туз-
сөңүз болот. 

• Баланын ден-соолугу боюнча сууроолор үчүн, өзүңүздүн педиа-
трыңызга же медайымга кайрылсаңыз болот.

• Ара төрөлгөн ымыркайлардын ата-энелеринин укуктары боюнча 
маалыматты, ошондой эле, жеңилдиктерди жана материалдык 
жардамдарды  социалдык камсыздоо кызматынан алса болот.
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Ара төрөлгөн баланы багуучу айым
Эгерде сиз үйдөн башка жака чыгышыңыз керек болсо, анда балаңы-
зды сиз жүз пайыз ишене ала турган жана эмчектеги балдарга кам 
көрүү боюнча таажырыйбалуу адамга гана калтырсаңыз болот. Кетип 
жатканыңызда багуучуга өзүңүздүн, кошуналарыңыздын жана педиа-
тырыңыздын телефон номерин калтырыңыз. Эгерде сиз эмчек эмиз-
сеңиз, анда бир-эки кун мурун, баланы эмизгенден кийин сүттү саап 
коюп туруңуз. Анткени сиз кеткен учурда баланы багуучу айым ошол 
сүттү берет.

Сиздин балаңыздын келечеги
Ара төрөлгөн балдардын ден-соолугу боюнча көйгөйлөр көп болот де-
ген чынбы?

Ар бир бала индивидуалдуу, ошон үчүн бардыгына бир жооп болбойт. 
Жалпысынан айтканда, көп учурда. Бала канчалык эрте төрөлсө, ошон-
чолук баланын ден соолугу начар болушу мүмкүн. 

Бизде эрте төрөлгөн балдардын өнүгүүсү жана ден соолугу боюнча 
көптөгөн изилдөөлөрдүн маалыматтары бар. Белгилей кетчү нерсе, 
изилдөөлөргө катышкан кээ бир ара төрөлгөн ымыркайлар, өспүрүм 
куракка чейин көзөмөлгө алынган. Бул изилдөөлөрдүн  жыйынтыкта-
рын жалпылаганда,  акыркы жылдары ара төрөлгөн балдардын жашап 
кетүү жана нормалдуу өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү жогорулаганын, бирок 
дагы эле мөөнөтүнөн эрте төрөлгөн ымыркайлар өнүгүү жана ден соо-
лукка байланыштуу олуттуу көйгөйлөргө туш болуп жатканын айтышат.

Ара төрөлгөн ымыркайларда ден-соолука байланыштуу 
көбүнчө кандай көйгөйлөр кездешет?

Көптөгөн ара төрөгөн  ымыркайлардын дем алуусу төрөлгөндө эле 
дароо  начарлайт. Анктени алардын өпкөсүнө толук өнүккөнгө убакыт 
жетпей калат. 

Кээ бир ымыркайлар жүрөк оорулары менен төрөлүп, операцияга мук-
таж болушат. Төрөлгөндөн кийинки алгачкы күндөрү мээге кан куюлуу, 
олуттуу инфекциялар жана ичеги оорулары болуу коркунучу чоң. Бул 
этапта дарыгерлер мүмкүн болгон оорулардын симптомдорун өз уба-
гында байкоо үчүн, ара төрөлгөн ымыркайды дайыма 
көзөмөлдөп турушу зарыл.
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Ара төрөлгөн балдардын Ретинопатиясы
Кээ бир ара төрөлгөн ымыркайларда көздүн патологи-
ялык өнүгүүсү байкалат — ретинопатия. Эгерде бала 
ара төрөлгөн болсо, торчонун «жетилүүгө» убактысы 
жок. Ошентип, эрте төрөлгөн ымыркайлар офтальмо-
логдун милдеттүү жана өз убагында текшерүүсүнө муктаж!

Эгерде бала 22–26-жумада төрөлгөн болсо, офтальмологдун биринчи 
текшерүүсү кош бойлуулуктун 28–30-жумасында, эгер бала 27-жумада 
же кийин төрөлсө, кароо жашоонун 2-жумасында жүргүзүлөт. Бирин-
чи кароо боюнча сунуштар неонатолог же педиатр тарабынан берилет. 
Экспертизанын шарттарын өз убагында сактоо оорунун активдүү өнү-
гүшүн алдына алат.

Ушул сыяктуу көйгөйлөр, ара төрөлгөн баланын ден-
соолугуна келечекте зыян болушу мүмкүнбү?

Кээ бир көйгөйлөрдү дарыгерлер дароо айтышат. Ал эми башкалары 
кийинчерээк болушу мүмкүн, күтүү жана байкоо гана керек. 

Албетте, белгисиздик ата-энелер үчүн өтө кыйын. Ушул нерселерди 
башынан өткөргөндөр, келечек жөнүндө ойлоно бербей, бүгүнкү күн 
менен гана жашоо керек деп кеңеш беришет. Ымыркай канчалык эрте 
төрөлсө, коркунуч ошончолук чоң. Бирок ар бир бала, ар башка экенин 
унутпаңыз жана алар күн сайын мүмкүн эмес нерсени жасашат.

Ара төрөлгөн бала өз теңтуштарынан кичинекей  
болушу мүмкүнбү?

Бул баланын кайсы мөөнөттө жарыкка келгенине  байланыштуу. Ара 
төрөлгөн балдарга көрсөтүлгөн медициналык жардам, барган сайын 
жакшыра баштады. Анын жардамы менен балдар жакшыраак өсүп, 
салмак топтой ала башташты. Ымыркай экиге чыккычакты, дарыгер-
лер анын салмагын жана боюн, ара төрөлгөндүгү боюнча эсептешет. 
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Менин ара төрөлгөн балам, өз теңтуштары менен чоогу 
эле эмгектеп, басып сүйлөй баштайбы?

Дайыма балаңыздын так жашын эске алыңыз. Ал төрөлгөн күндөн тар-
тып эмес, анын божомолдуу толук мөөнөттө төрөлүүчү күнүнөн баштап, 
жуманын жана айдын санын эсептеңиз. Мисалы, эгер ымыркай өз 
мөөнөтүнөн эки ай эрте төрөлсө, анда ал ошол күнү толук мөөнөттө 
төрөлгөн өзүнүн теңтушуна, өнүгүү жактан эки ай кечирээк жетет.

 Мектеп жашында көйгөйлөр болушу мүмкүнбү?
Кээ бир ара төрөлгөн ымыркайлар мектеп учурунда өзгөчө көңүл бу-
рууга жана колдоого муктаж. Бирок баары эле эмес. Кээ бир  балдар, 
тескерисинче, өнүгүүдө теңтуштарын ашып кетиши мүмкүн. Кайра 
эле, көп нерсе анын кайсы мөөнөттө төрөлгөнүнө жана ошол убактан 
баштап ага өнүгүү жактан кандай жардам бергенине байланыштуу. 
Албетте, бала канчалык эрте төрөлсө, анын мектеп жашында башка-
лардан артта калуу коркунучу ошончолук чоң болот. Балаңыз кайсы 
мөөнөттө эрте төрөлбөсүн, ошол күндөн баштап, дарыгерлер, медай-
ымдар, тарбиячылар жана мугалимдер анын өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл 
буруусун көзөмөлдөңүз, өзгөчө эрте жаш маалында. Анын өнүгүүсү 
үчүн эң жакшы шарттар түзүлүүдө сиз сөзсүз катышыңыз же аларды 
өзүңүз түзүңүз.

Кантип өзүңүздүн ара төрөлгөн балаңыздын 
кызыкчылыктарын коргоо керек?

Ата-эненин эң маанилүү милдети бул — өз баласынын кызыкчылыгын 
коргоо. Ал сүйлөй албагандыгы жана өз алдынча чечим чыгара алба-
гандыгы үчүн, сиз анын шериги жана үнү болуңуз. Анын муктаждыкта-
рын түшүнгөнгө аракет кылыңыз, ага жардам берген дарыгерлер жана 
медайымдар менен активдүү кызматташыңыз.

Бул ар бир балага тиешелүү. Бирок сиздин балаңызга өзгөчө кам көрүш 
керек болсо, анда  сиздин позицияңыз абдан маанилүү жана оор бо-
луп калат. Сиз балаңыздын өкүлү катары, ага керектүү медициналык 
жардам жана көңүл бурулуп жатканын билишиңиз керек. Эгерде сиз-
дин балаңызда өнүгүү жактан кыйынчылыктар жана кемчиликтер бол-
со, анда ошол абал  жөнүндө көбүрөөк билүүгө аракет кылыңыз. 

Сиз балага жардам бере алчу, туура специалист табышыңыз керек бо-
лот. Бул убакытты, чыдамдуулукту, билимди, жана эмоцио-
налдык жактан бекемдикти талап кылат. 
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Балким сиз сүйлөшүүнүн жаңы жөндөмдөрүн үйрөнүшүңүз керек бо-
лот:
• Дарыгерлер жана специалисттер менен сылык, бирок,  так  сүй-

лөшкөндү билишиңиз керек. Аларга белгилүү терминдерди колдо-
нуңуз. 

• Балага бардык керектүү жардамдар көрсөтүлүшүн талап кыла 
алышыңыз керек.

• Сиздин балага ылайыктуу жаңы дарылоо ыкмаларды жана окуу-
ларды изилдегенди билишиңиз керек.

Сизге жардам керек болгондо, сураңыз
Кээде балага кам көрүүдө, дарыгерди же байкоочу адисти алмашты-
рууга мажбур болосуз. Эгерде сизге дарыгер балаңызга керектүү көңүл 
бурбай жаткандай, же ага кайдыгер мамиле кылып жаткандай сезилсе, 
анда башка адисти издегениңиз туура болот. Балаңыздын күчтүү жак-
тарын көрүп, анын потенциалын байкаган адамды издеңиз. 

Көптөгөн ата-энелер ушундай учурда, өздөрүнөн мурун билбеген күчтү 
жана жөндөмдү байкашат. Кээ бирөөлөр ошону менен жаңы карьера 
үчүн мүмкүнчүлүктөрдү табышат. Бардык тынчсызданууга карабастан, 
көптөгөн ата-энелер өздөрүнүн бардык аракеттери үчүн, балдарынын 
ийгиликтери жана өнүгүүдөгү прогесстери менен сыйланышат.
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15Ара төрөлгөн балдардын ата-энелери 
башынан өткөргөн жети сезим

Балдары эрте төрөлгөндүгү үчүн,  
өздөрүн күнөөлүү сезүү

Көптөгөн апалар өзүн күнөөлөгөндүн курмандыгы болушат. Биз эмне 
себептен ымыркай өз мөөнөтүнөн эрте төрөлгөндүгүн билбейбиз. Би-
рок мындай учурда, «мен балким туура эмес бир нерсе жеп алдым 
окшойт» же «туура эмес дары ичтим» деген сыяктуу божомолдордон 
алыс боло албайбыз. Көп учурда апалар, балдарын өз мөөнөтүнө чей-
ин көтөрбөгөнүнө күнөөлөшөт.

Кантип өзүн күнөөлөгөндү токтотуу керек?
Мындай учурда ата-энелердин дарыгер менен сүйлөшүүсү жакшы 
жардам берет деп адистер айтышат. Мисалы, «Биз ымыркайдын эмне 
себептен өз мөөнөтүнөн эрте төрөлүп калганын билбейбиз. Кээде 
ушундай болуп калат, бул үчүн «сиз күнөөлүү эмессиз» деген сыяктуу 
сөздөрду угуу үчүн адис менен сүйлөшүү абдан маанилүү.

Өзүн кечке айоо, кубануу, кайра айоо
Бала үчүн тынчсыздануудан сырткары, болгон нерсеге биринчи ре-
акциялардын бири айоо сезими болушу мүмкүн. «Эмне үчүн менин 
балама ушундай болду? Мындай болушу мүмкүн эмес болчу» деген 
сыяктуу. Сиз ымыркайды үйгө алып кете албаганыңыз үчүн, кайгырып 
жаткандырсыз. Интенсивдүү терапияда сиздин ымыркайыңыз башка-
ларга салыштырмалуу дени сак болушу мүмкүн. Ал жакта жумалап, 
айлап калгандар сизге көз артышы мүмкүн. Алардын жанында сиз ку-
банып дагы, өзүңүздү ыңгайсыз дагы сезишиңиз мүмкүн. Ал эми ошол 
убакта, сиздин досторуңуз дарыкананын сыртында, сиздин башыңызга 
түшкөн оорчулука боору ооруп, баштарын чайкап турушу мүмкүн.

Өзүн-өзү айоо сезимдери менен кантип күрөшүү керек
Башка ата-энелерге өз тынчсызданууларыңызды айтып бериңиз, ошон-
до көп нерселерге обьективдуу карай аласыз. Ара төрөлгөн ата-энелер, 
ушундай абалга учураган башка ата-энелер менен тааныш болсо жакшы 
жардам берет. Жумасына бир жолу кыска убакытка сүйлөшүү босло дагы 
жакшы. Балдары бир нече жумага силерден алдыраак болгон ата-эне-
лер менен сүйлөшүү өзгөчө жардам берет. 



Нес абалда болуу
«Мен эрте болгон төрөттү, интенсивдүү терапияны, жана 
ымыркайдын жүрөгүнө жасалган операцияны тынч 
абалда өткөргөнүмө таң калгам. Мен аябай тынч көрүн-
гөм. Бирок ошол убакта мен шок абалда экенимди азыр 

түшүндүм» — дейт апалардын бири. Алыстоо сезими, изоляцияда болуу, 
бала менен байланыш түзүү кыйынчылыктары — ушул травматикалык 
тажырыйбага болгон кадимки реакция. Көптөгөн ара төрөлгөн балдар-
дын ата-энелери ушунун баарын башынан өткөрүшөт.

Нес абалдан кантип чыгуу керек
Нес абалда болуп калуу бул өзүн коргоо сезиминин иштегенин бил-
дирет. Эгер сиз ушул үчүн уялсаңыз же өзүңүздү жемелесеңиз, анда 
абалыңыз мындан дагы оор болот. Ичиңиздеги терең, басылган сезим-
дерди түшүнүү үчүн, ымыркай менен көп убакыт өткөрүңүз. Сезимде-
риңизди жакындарыңыздан жашырбаңыз. Алар сизге жардам бери-
шет, балким алар сизге колдоо группасын же психолог таап беришет, 
же жөн гана сиз менен таза абада сейилдеп келишет.

Алсыздык
Апалардын бири бул сезимди башынан өткөргөнүн, бир нече күнгө 
чейин сүт келбей, кичинекей ымыркайы арыктаганын, «бардыгы мени 
карап, «сүтүң кайда, сенин балаңдын курсагы ачып жатпайбы?» — деп 
ойлоп жатышкандай сезилчү. Качан балага атайын жасалма тамак бер-
генде, өзүмдү аябай «жүдөгөндөй» сезчүмүн деп айтып берди. Башка 
апа болсо, «Мен апа болууга көпкө даярданган болчумун, бирок менин 
эгиз балдарым төрөлгөндө, дарыгерлер менен медаймыдар мага эмне 
кылууга болот же болбойт деп дайыма айта беришкен. Үйгө келип бир 
жума өткөндөн кийин гана, балдарым меники экенин түшүндүм» деп 
айтып берди.

Алсыздыкты кантип жеңүүгө болот
Болушунча ымыркайыңызга кам көрүү менен алектениңиз. Эгерде сиз 
интенсивдүү терапия жөнүндө көп билсеңиз, анда сиз бала үчүн бир 
нерсе кылып жатканыңыз үчүн өзүңүздү жакшы сезесиз. Медицина-
лык бригада менен сүйлөшүп көрүп, медайымдардын ордуна кичи-
некей нерселерди (салмагын текшерүү, жалаягын алмаштыруу ж. б.) 
кылып баштаңыз. Апалардын бири «Мен колумдан келгенин кылып, 
бала менен көп убакыт өткөрө баштаганда, алсыздыгым үчүн, өзүмдү 
күнөөлүү сезбей калдым» деп жазды.
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Ачуулануу
«Мени бардыгы өз жайыма калтырышын каалагам. Адамдар менден 
кандайдыр бир отчётторду күткөнү мени аябай кыжырдантчу, же ме-
нин абалым жөнүндө сүйлөшүүлөр, өзгөчө мен жакшы элеминби деген 
сыяктуу суроолор аябай ачуума тийчү» — деп апалардын бири жазды. 

Кантип ачууну жеңүү керек
Сиздин айланаңыздагы адамдардын ою жакшы эле, бирок кээде жөн 
гана жалгыз болууну каалайсыз. Ошон үчүн сизди сырттагы жашоо ме-
нен, башкалар менен байланыштыруу үчүн бир адамды сураныңыз. 
Эгер сиз менен жекеме сүйлөшө албаганы үчүн кимдир бирөө капа-
ланса, коркунучтуу эмес. Алар түшүнүшөт. Сиз үчүн эң маанилүүсү — 
бул сиздин ымыркайыңыз.

Бир жака качып кетүүнү каалаган сезимдер
Өз убагында төрөлгөн ымыркайлардын ата-энелери деле, кээде ты-
ныгууну каалашат, өзгөчө алгачкы жумаларда. Ал эми ара төрөлгөн  
ымыркайлардын ата-энелери көп учурда, башында ымыркайлары үчүн 
токтоосуз кам көрүшпөйт, бирок эмоционалдык жактан, ооруканадагы 
абал, интенсивдүү терапия бөлүмү аябай чарчатат. «Мен эс алышым 
керек болчу. Бала үчүн жакшы кам көрүшөөрүн билчүмүн. Мен өзүмдү 
аябай алсыз сезгем. Бирок ооруканада бир күн болбогонум үчүн эмес, 
үйдө болгонумда өзүмдү жакшы сезгеним үчүн өзүмдү күнөөлүү  
сезгем.»—дейт апалардын бири.

Бир жака качып кетүүнү каалаган  
сезимдерди кантип жеңүү керек

Кичине болсо да, кадимки жашоого келиңиз. Маал-маалы менен сей-
илдеп туруңуз, жумушуңуз менен алектениңиз, сыйыныныз ички аба-
лынызга көңүл бурунуз. Бул нерселер жан-дүйнөңүздү калыптанды-
рганга жардам берет. Ымыркай жаткан жерде кечке отура бербеңиз. 
Тыныгууга чыгып туруңуз. Эгерде сиз күнү-түнү бала жаткан жерде чы-
кпай отура берсеңиз, стресс көбөйөт.

Ымыркайды үйгө алып кеткиси келбөө
Сиз көптөн күткөн күн келди: ымыркайды дарыканадан 
чыгарып үйгө алып кете аласыз. Анан сиз бардык медай-
ымдар жана аппараттар дарыканада калаарын түшүнөсүз. 
А балким бир нерсе туура эмес болуп кетет? Бардык ата-э- 17



нелер жаңы төрөлгөн балдарга кам көрүүдө коркушат. 
Бирок дарыгерлердин тобу күндөп, айлап, жылдап 
кам көргөн кичинекей, жаралуу ымыркайга кам көрүү 
чындап коркунучтуу. «Менин кызым тогуз күндүк те-
рапиядан кийин, торолуп, үйгө алып кетүүгө мүмкүн 
болгондо, аябай кубангам. Бирок мен аны менен жал-
гыз калаарымды түшүнгөндө, аябай коркуп кеткем.» — дейт 
апалардын бири. Мындан сырткары, интенсивдүү терапия болүмүнөн 
чыккан ара төрөлгөн ымыркайларга, дагы деле өзгөчө кам көрүү же 
атайын жабдуулар керек болгондо, абал кыйла оор болот. Өзгөчө эгиз-
дер болгондо.

Ымыркайды үйгө алып кеткиң  
келбегенде эмне кылуу керек

Башка ара төрөлгөн ымыркайлардын ата-энелери менен байланышып 
туруңуз. Бул сизге үйдөгү башкы жумаларда өзүңүздү жалгыз сезбөө-
гө жардам берет. Анткени так ушул күндөрү ата-энелер көптөгөн кара-
ма-каршы эмоцияларды башынан өткөрүшөт, ымыркай дарыканадан 
чыкканы үчүн кубануу, бирок ошол эле убакта анын ден-соолугу үчүн 
тынчсыздануу. Ара төрөлгөн ымыркайлардын ата-энелери силерди до-
сторуңар жана туугандарыңардан көбүрөөк түшүнүшөт.
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Ара төрөлгөн ымыркайлардын аталары 
үчүн кеңеш

Катуу эмоцияларга даяр болгула, чүнчүп кетпеңиз. 
Күчүңүздүн келишинче аракет кылыңыз. Башка бирөөнүн жардамынан 
баш тартпаңыз. Аялыңызды колдоңуз. Өзүңүз үчүн кам көрүңүз. 

Сиздин ымыркайыңыз жарык дүйнөгө келди. Бирок ал өз убактысынан 
эрте төрөлдү, же анын ден-соолугу боюнча көйгөйлөр бар жана ага өз-
гөчө кам көрүү керек. Мындай учурда, көбүнчө баланын төрөлүүсүнө 
кубанууга кошумча тынчсызданып кайгырасыз. Ата болууну ушундайча 
элестетпесеңиз керек. Ара төрөлгөн же оорукчан балага үй-бүлөөнүн 
баары тынчсызданат. Бирок ата үчүн бул өзгөчө оор сыноо болушу мүм-
күн. Баласына жана аялына тынчсызданууга кошулуп, үйү, улуу балда-
ры, жумушу жана үй-бүлөөлүк финансы үчүн дагы ойлонушу керек. 

Албетте, ар бир ата ара төрөлгөн же оорукчан баласын ар башкача ка-
был алат. Бирок белгилүү кеңештер, бул оор абалды кичине болсо да 
жеңилдетет.

Чүнчүп кетпеңиз
Оорукчан баланын төрөлүшү аялыңыз менен жана үй-бүлөңүздөгү 
башкалар менен болгон мамилеңизди оорлотот. Балаңыздын оорусу-
на байланыштуу тынчсызданууларыңызды аялыңыз менен бөлүшүүңүз 
абдан маанилүү. Ошондо, сыноолорду чогу өтүү менен, бири-бириңер-
ди колдоп, мамилеңерди бекемдей аласыңар.

Эсиңизде болсун: Аялдар менен эркектер кыйынчылыктардан ар баш-
кача өтүшөт. 

Кээде эркектер аялдарынын жүгүн жеңилдетиш үчүн, сезимдерин 
өзүнө катышат. Ал эми аялдар үчүн мындай мамиле көңүл коштук, 
ишенбестик катары сезилиши мүмкүн. 

Сиз менен аялыңызда окшош сезимдер болушу мүмкүн, бирок 
бир убакта эмес. Силер дайыма бир толкунда боло албарыңарды 
түшүнүшүңөр керек. 

Сиз, аялыныз, жана туугандарыңыз бир нерсеге ар башка реакция 
беришиңер мүмкүн. Эмне себептен кандайдыр бир сезимдер болуп 
жатканын сүйлөшүп, анан бири-бириңерди угуп, түшүнгөнгө аракет 
кылгыла. 
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Сиздин, аялыңыздын жана жакын туугандарыңыздын ымыркайдын 
абалы жөнүндө  канчалык досторуңарга жана туугандарыңарга маалы-
мат берүү боюнча оюңар ар кандай болушу мүмкүн. 

 Мисалы, ымыркай жөнүңдө атасы бөлүшө берчү бардык медицина-
лык маалыматты, апасы бөлүшкүсү келбейт. Анткени ал ымыркайдын 
абалы үчүн өзүн жоопкерчиликтүү сезип жатат. Ушундай сыяктуу айыр-
маларды сезип, башкаларга кайсы маалыматты айтуу керек экендигин 
чогу чечүү керек. 

Күчүңүздүн келишинче кылыңыз
Сиз балаңыздын өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойнойсуз. Бир нече жол-
дордун жардамы менен балаңызга жардам бере аласыз. Биринчиси, 
балаңыз менен убакыт өткөрүңүз. Интенсивдүү терапия бөлүмүнүн 
персоналдары менен таанышканга аракет кылыңыз. Ымыркайдын 
медициналык муктаждыгын изилдеп билиңиз. Канчалык аны менен 
көп убакыт өткөрсөңүз, ошончолук анын абалы тууралуу жана ал үчүн 
кантип кам көрүү керектиги боюнча аз тынчсызданасыз. Эгерде сизде 
дарылоо жана балага кам көрүү боюнча суроолор болсо, сөзсүз дары-
кананын персоналы менен сүйлөшүңүз.

Өзүңүздүн инстинктериңизге ишениңиз —  
анткени сиз атасыз

Суроолорду бериңиз. Ымыркайды дарылоо боюнча эмне сизди кызы-
ктырса, сурагандан уялбаңыз. Мындай учурда туура эмес суроо бол-
бойт. 

Жардамдан баш тартпаңыз
Сиз бардыгына жетишпейсиз, ошондуктан приоритеттериңизди ко-
юңуз жана жоопкерчиликтин бөлүгүн башкаларга бериңиз. Ошонун 
жардамы менен убактыңызды керектүү адамдарга бөлө аласыз. 

Эгерде улуу балдарыңар болсо, аларга убакыт бөлгөнгө аракет кыл-
гыла. Аларды жакшы көрөөрүңдү билгизгиле. Алар дагы апасы жана 
ымыркай үчүн тынчсызданып жатышат.

 Жардамды сурагыла жана кабыл алгыла. Көптөгөн тууган-
дарыңар жана досторуңар жардам бергиси келет, бирок 
кантип жардам беришти билишпейт. Башкалар жардам 
бере алчу жумуштардын так тизмесин түзгүлө: тамак жа-
соо, үй жыйноо, дүкөнгө баруу, балдарды мектепке жет-
кирүү, итти сыртка чыгаруу деген сыяктуу. Силер көбүрөөк 20



ишенген досуңарды же тууганыңарды, аялыңар экөөңөр 
айта ала турган ымыркай жөнүндөгү маалыматты баш-

кларга айтып турушун сурангыла. 

Аялыңызды колдоңуз
Ара төрөлгөн ымыркайлардын жана ооруган балдардын апа-

лары оор кыйынчылыктардан өтүшөт.  Ымыркай төрөлгөндөгү алгачкы 
күндөрү сиздин аялыңызга өзгөчө колдоо керек. Кантип жардам берсе 
болот? 

Төрөттүн алгачкы күндөрү апалар интенсивдүү терапия бөлүмүндө көп 
убакыт болушкандыктан аябай чарчашы, дискомфорт сезиши жана 
кайгырышы мүмкүн.  Кээде ымыркайга көбүрөөк жардам бериш үчүн, 
аны башка дарыканага которушу мүмкүн. Аялыңызга ымыркай жөнүн-
дө бардыгын айтып берип туруңуз. Анын сүрөттөрүн көрсөтүңүз, жана 
аны дарылоо боюнча майда-чүйдөсүнө чейин айтып бериңиз.

Чыдамдуу болуңуз
Коркунучтар, оорулар, сарсана болуулар жана гормоналдык өз-
гөрүүлөрдөн аялдар мурункудан көбүрөөк эмоционалдуу болушат 
жана кыжырданышат. Аны сооротуңуз. Ымыркай ушундай абалда бол-
гону үчүн көптөгөн апалар өздөрүн күнөөлөшөт. Аялыңызды укканга 
жана анын сезимдерин түшүнгөнгө аракет кылыңыз. Ал күнөөлүү эмес 
экенин ага айтып туруңуз.

Бала эмизүүдө жардам бериңиз
Эгерде апасы сүтүн саап жатса, жардам берсеңиз болот. Бөтөлкөнү 
стерилизация кылыңыз, аларды муздаткычка салыңыз, керек болгон 
учурда дарыканага жеткирип бериңиз. Ар бир ымыркай үчүн эмчек 
сүтү эң жакшы тамак, ал эми ара төрөлгөн же ооруп жаткан ымыркай 
үчүн өзгөчө пайдалуу. Өзү үчүн кам көрүү керектигин эскертип туруңуз. 
Анткени апалар балдары үчүн кам көрүп жатып, туура тамактануу же 
уктоо жөнүндө унутуп калышат. Аны бала менен көп убакыт өткөрүп 
жатканы үчүн, же ага сүт саап берип жатканы үчүн же дагы башка 
көп нерсе кылып жатканы үчүн мактап туруңуз. Ага жакшы апа экени 
жөнүндө сизден угуу абдан жагымдуу болот.
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Өзүңүзгө кам көрүңүз
Сизден эч ким баатырчылыкты күтпөйт. Күчтүү болуу жана үй-
бүлөөңүздү колдоо үчүн, сиз өзүңүзгө кам көрүңүз. Уктаңыз, туура 
тамактаныңыз жана эс алыңыз. Сизде азыр жумуш абдан көп. Ошент-
се дагы, стресстен чыкканга жардам берчү физикалык көнүгүүлөргө, 
спортко, хоббиңизге, улуу балдарыңыз менен ойногонго убакыт та-
бышыңыз керек. Эгереде убактысы менен өзүңүзгө тыныгууларды 
кылсаңыз, кыйын учурду оңой жеңип, үй-бүлөөңузгө жакшы кам көрө 
аласыз. Өзүңүзгө колдоо издеңиз. Балдары интенсивдүү терапияда 
жаткан аталар менен сүйлөшүү сизге жардам бериши мүмкүн. Сизди 
алардай эч ким түшүнбөйт. 

 Байкала элек болсо дагы, сиз өзүңүздүн ымыркайыңыздын жашоосу-
нда маанилүү ролду ойноп жатасыз. Балаңызды күчтүү кылуу макса-
тында, сиз интенсивдүү терапия бөлүмүнүн медперсоналы менен тең 
иштеп жатасыз. Сиз анын ден-соолугу  жана комфорту үчүн кам көрүп, 
анын кичинекей жеңиштерине кубанып жатасыз. Интенсивдүү терапи-
яда жаткан, өзгөчө ооруп жаткан баланын атасы болуу абдан кыйын. 
Балаңыз жана аялыңыз үчүн кылып жаткан нерсенин баары үчүн сый-
мыктансаңыз болот. Сиздин жардамыңыз, чындыгында чоң мааниге 
ээ!

Жардам жана кеңеш сурап кимге кайрылсаңыз болот?
Эгер силер үйгө чыккан болсонор, жардам жана кеңеш сурап поликли-
никадагы жергиликтүү педиатрыңызга же үй-бүлөөлүк медайымга кай-
рылсаңыз болот. 

Балдардын медициналык борборундагы ар кандай профилдеги ади-
стерге кайрылыңыз.

Мындан сырткары, ара төрөлгөн жана ден-соолугу начар балдардын 
үй-бүлөөсүнө жардам берген фонддордун адистери дагы сизге жар-
дам бере алат.
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Uplift-Aufwind/Аплифт Коомдук Фонду —2007-жылы катталган, жеке демилге ме-
нен негизинделип минималдуу бюджет менен иштейт. Биз, өзүбүздүн максаттуу 
топтордун муктаждыктарын эске алуу менен туруктуу программаларды иштеп 
чыктык. 

Аплифттин 9 программасы:
Балдар үйүндө:
1. «Аплифт апалар» программасы 4 мамлекеттик балдар үйүндө иштейт; 
2. Терапия жана калыбына келтирүү;
3. Өзгөчө оор жагдайларда жардам берүү;
4. Балдар үйлөрүндө тарбияланып жаткан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга би-
лим берүү.

Балдар үйүнөн тышкары:
1. Төрөт үйлөрүндө балдарды таштап кетүүнү алдын алуу;
2. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар үй-бүлөлөр үчүн, өзүнө-өзү жардам 
берүү топтору;
3. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар үй-бүлөлөр, жардам алуудан, өзүнө-өзү 
жардам берүүгө өтүү;
4. Окутуу класстары;
5. Кыргызстандагы калыбына келтирүү мекемелеринин дарыгерлеринин жана 
адистеринин кесиптик компетенттүүлүгүн өнүктүрүү.

Биздин ишибиздин негизги максаты – балдардын балдар үйүнө түшүп калуусун 
алдын алуу болуп саналат. Ошондой эле «Аплифт» мамлекеттик мекемелери 
(мамлекеттик интернаттар, балдар ооруканалары, калыбына келтирүү борборло-
ру, билим берүү мекемелери) менен иш алып барат.

Аплифт турмуштук кыйын кырдаалга туш болгон энелерге жана үй-бүлөлөргө кол-
доо көрсөтөт. Биз Кыргызстандагы социалдык жетим балдардын санын азайтууну 
каалайбыз. Анткени, ар бир бала үй-бүлөөсү менен болууга укугу бар.

www.uplift-aufwind.org
https://www.facebook.com/upliftkg/

info@uplift-aufwind.org


