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دورا نازارهت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى تۈزدى - دۆلهت يېمهكلىك



 تهشۋىقات قولالنمىسىنى تۈزۈش ھهققىده ئىزاھات

 كىشىلهرگه مهلۇمكى، دورا ئاغرىق ئازابىنى تۈگىتىدۇ، ھاياتنى قۇتقۇزىدۇ، لېكىن

 ۋاپىق ئىشلهتمىسه يېڭى كېسهللىكلهرنىمۇ كهلتۈرۈپ كىشىلهر دورىنى مۇ

 . چىقىرىدىغانلىقىنى، ھهتتا ھاياتى بىخهتهرلىكىگه خهۋپ يهتكۈزىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ

 شۇڭا كىشىلهر دورىنى مۇۋاپىق ئىشلهتمهسلىك ۋه دورىنى قااليمىقان ئىشلىتىش

 . مهسىلىسىگه يېتهرلىك ئهھمىيهت بېرىشى كېرهك

 ق ئىشلهتمهسلىك ۋه دورىنى قااليمىقان ئىشلىتىش مهسىلىسىنى ھهل دورىنى مۇۋاپى

 باشقۇرۇش ساھهلىرىدىكى كهسپى دوختۇر، - قىلىش ئۈچۈن ھۆكۈمهت دورا نازارهت قىلىش

 كهسپى دورىگهرلهرنىڭ دورىالرنى ئىلمى، مۇۋاپىق ئىشلىتىشىگه، شۇنىڭ بىلهن بىرگه،

 ۇرۇش تهشۋىقاتىنى كهڭ كۆلهمده، دورىنى مۇۋاپىق ئىشلىتش ساۋاتلىرىنى ئومۇمالشت

 سىجىل، ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق ئامما ئارىسىدا دورىنى ئىلمى، مۇۋاپىق

 ئىشلىتىش ئېڭى ۋه ھهرىكهت ئادىتىنىڭ شهكىللىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىگه توغرا

 . كېلىدۇ

 يۈكسهك پارتىيه، ھۆكۈمهت ئاممىنىڭ دورىنى بىخهتهر ئىشلىتىش ۋه تهن ساغالملىقىغا

 دورىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش بىلىملىرىنى پائال، كهڭ كۆلهمده . ئهھمىيهت بېرىپ كهلدى

 تهشۋىقات قىلىپ، ئاممىنىڭ دورىنى ئىلمى، مۇۋاپىق ئىشلىتىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ،

 دورىنى قااليمىقان ئىشلىتىشنى توسۇپ، ئاممىنىڭ دورىنى بىخهتهر، ئۈنۈملۈك ئىشلىتىشىگه

 سوتسىيالىستىك ئىناق جهمىئهت قۇرۇپ، ھاللىق - ىغا كاپالهتلىك قىلىش ۋه تهن ساغالملىق

 . جهمىئهت تهرهققىيات نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ مۇھىم تهدبىرى

 》 ئىككى تور 《 دورا نازارهت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى يېزا دورا - دۆلهت يېمهكلىك

 دورىنى مۇۋاپىق 《 ۈرۈپ، قۇرلۇشى ۋه شهھهر، مهھهللىلهرنىڭ سهھىيه خىزمىتىگه بىرلهشت

بۇ تهشۋىقات قولالنمىسى ئاساسىي . نى تۈزۈپ چىقتى 》 ئىشلىتىش تهشۋىقات قولالنمىسى



 قاتالم ئاممىنىڭ كۈندىلىك دورا سېتىۋىلىش، دورا ئىشلىتىشته دۇچ كهلگهن ئاساسلىق

 تېخنىكا ساۋاتلىرىنى ئومۇمالشتۇرۇش، دورا - قىيىن مهسىلىلهرگه قارىتىلغان بۇلۇپ، پهن

 . ىلىملىرى، دورا باشقۇرۇش بىلىملىرى ۋه دورا ئىشلىتىش بىلىملىرى نوقتىلىق كىرگۈزۈلدى ب

 جۇڭگو دورىگهرلىك جهمىيتى ۋه پروفسسور چاڭ جاڭفۇ، جاڭ شىگې، دوكتۇر ياڭ يۆ

 قاتارلىق نوقتىلىق مۇتهخهسىسلهرنىڭ مهزكۈر تهشۋىقات قولالنمىسىنى پىالنالش، تۈزۈش،

 . غا رهھمهت ئېيتىمىز ى كۈچ بىلهن قوللىغانلىق بېسىش جهريانىدا زور

باشقۇرۇش ئىدارىسى - دورا نازارهت قىلىش - جۇڭگو يېمهكلىك
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 كىيىن نى ئىشكهتكهندىن ) دىئابىت كۇمۇلىچى ( دىئابىت كېسىلى بار بىمارالر شىياۋكېۋهن . 98
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 تهسىرى ئوخشاپ كېتىدىغان تهييار جۇڭيى دورىلىرىنى بىرلهشتۈرۈپ ئىشلهتكهنده . 99

 ېرهك؟ نىمىلهرگه دىققهت قىلىش ك

 غهربچه دورا تهركىبى بولغان تهييار جۇڭيى دورىلىرىنى ئىچكهنده نىمىلهرگه دىققهت . 100

قىلىش كېرهك؟



 دورا دىگهن نىمه؟ . 1

 كېسهللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋاالش ۋه كىشىلهرنىڭ كېسىلىگه دىئاگنوز قويۇشقا

 نى مهقسهتلىك تهڭشهيدىغان ھهمده ئىشلىتىدىغان، ئادهمنىڭ فىزىئولوگىيلىك ئىقتىدارى

 مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسهللىك ياكى ئاساسلىق فونكىسىيىلىك شىپاسى، ئىشلىتىش

 بىز ئادهتته دهپ . ئۇسۇلى ۋه ئىشلىتىش مىقدارى بهلگىلهنگهن ماددا دورا دهپ ئاتىلىدۇ

 و خىمىيلىك دورا ۋه بىئ ( كېلىۋاتقان جۇڭيى دورىسى خىمىيلىك دورا ۋه غهربچه دورا

 . الرنىڭ ھهممىسى دورا دهپ ئاتىلىدۇ ) خىمىيلىك دورىالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 بۇنىڭ مهنىسى كېسهللهرنىڭ . دىگهن گهپ بار 》 كېسهلگه قاراپ دورا بېرىش 《 بىزده

 يهنى . ئالدىنى ئېلىش، داۋاالشتا چوقۇم مهقسهت ئېنىق بۇلۇش كېرهك دىگهنلىكتىن ئىبارهت

 . چى بولسا شۇنىڭغا ماس كېلىدىغان دورىالرنى ئىشلىتىش كېرهك قانداق كېسهلنى داۋاالتماق

 ئېنىق دىئاگنوز قويۇلمىغان ئهھۋالدا ئهڭ ياخشىسى ئۆزى خالىغانچه دورا ئىشلهتمهسلىك

 . كېرهك

 دورىنىڭ ئۈچ ئۆلۈشى زهھهر دىگهن گهپ بار، دورىنىڭ ئادهم داۋاالش رولىدىن باشقا

 لىتىلمىسه ياكى مىقدارى ئېشىپ كهتسه كىشىلهرنىڭ دورا مۇۋاپىق ئىش . ناچار تهسىرىمۇ بار

 شۇڭا بىز دورا ئىشلىتىشكه ئائىت بهزى ساۋاتالرنى ئېگىلهپ، . ساغالملىقىغا زىيان يهتكۈزىدۇ

 دورىنى ئىلمى ۋه مۇۋاپىق ئىشلىتىپ، ئۇنى ساغالملىقىمىزنىڭ باشپاناھىغا ئايالندۇرۇشىمىز

 . الزىم

 رىنىڭ قانداق پهرقى بار؟ دورا بىلهن ساغالملىق يېمهكلىكلى . 2

 ساغالملىق يېمهكلىك بىلهن دورىنىڭ ئهڭ نېگىزلىك پهرقى شۇكى، ساغالملىق

 يېمهكلىكىنىڭ ئېنىق بولغان كېسهل داۋاالش رولى يوق، كېسهل داۋاالشقا ئىشلىتىلمهيدۇ،

 پهقهت ساقلىقلنى ساقالش ئىقتىدارى بار، ھازىر بهزى ساغالملىق يېمهكلىكى قانۇنسىز

دهپ تهشۋىق قىلىنىۋاتىدۇ، بىز 》 ھهر قانداق كېسهلنى داۋااليدۇ 《 الردا كۆپتۈرۈپ ئېالن



 بۇنداق قانۇنسىز ئېالنالرغا ئالدىنىپ يۈرمهستىن، نورمال داۋاالشقا تهسىر يهتكۈزۈپ،

 كېسهلنى ئېغىرالشتۇرۇپ قويۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئاغرىپ قالساق، دهرھال

 . الزىم دوختۇرخانىغا بېرىپ داۋالىنىشىمىز

 ساغالملىق يېمهكلىكى بىلهن دورىالرنى قانداق پهرقلهندۈرۈش كېرهك؟ . 3

 پهرقلهندۈرۈشنىڭ ئهڭ ئاددى ئۇسۇلى شۇكى، سىز دورا سېتىۋالغاندا چوقۇم ئالدى بىلهن

 دورا تهستىق . غا قارىشىمىز كېرهك 》 تهستىق نۇمۇرى 《 دورىنىڭ ئورالما قېپىدىكى

 دىگهن خهت يېزىلىدۇ، ساغالملىق يېمهكلىكلىرىنىڭ 》 دۆلهت دورا تهستىق نۇمۇرى 《 نۇمۇرىغا

 سهھىيه ساغالملىق يېمهكلىكى X تهستىق نۇمۇرىغا دۆلهت ساغالملىق يېمهكلىكى ياكى

 سىز دورا سېتىۋالماقچى بولغاندا ئالدى بىلهن تهستىق . دىگهن خهت يېزىلغان بولىدۇ

 ۈن تهستىق نۇمۇرى نۇمۇرىغا ئوبدان قارىشىڭىز، ئالدىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچ

 . بولمىغان دورىنى ھهرگىزمۇ سېتىۋالماسلىقىڭىز كېرهك

 رېتسېپلىق ۋه رېتسېپسىز دورا دىگهن نىمه؟ . 4

 بىمارالرنىڭ دورا ئىشلىتش بىخهتهرلىكىگه كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن دورىنىڭ

 ئىشلىنىش جهريانى، بىخهتهرلىكى، دورا شهكلى، ئۆلچىمى ۋه ئىشلىتىش يوللىرىنىڭ

 . دهپ ئىككى تۈرگه بۆلىنىدۇ رېتسېپلىق ۋه رېتسېپسىز دورا خشىماسلىقىغا ئاساسهن، دورا ئو

 دوختۇر رېتسىپ يازغان، بىمارالر دوختۇرنىڭ رېتىپى بويىچه - دورا رېتسېپلىق

 . سېتىۋالغان دورىالرنى كۆرسىتىدۇ

 دورا دوختۇر رېتسىپ يازمىسىمۇ بولىدىغان، ئىستىمالچىالر ئۆزلىرى - رېتسېپسىز دورا

 . دۇكانلىرىدىن سېتىۋالىدىغان ياكى ئىشلىتىدىغان دورىالرنى كۆرسىتىدۇ

 رېتسېپسىز تۈرىدىكى A ىالر بىخهتهرلىكىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسهن رېتسېپسىز دور

 رېتسېپسىز تۈرىدىكى A . دهپ ئىككى تۈرگه بۆلىنىدۇ رېتسېپسىز دورا تۈرىدىكى B ۋه دورا

كى كهسپى پراۋىزورالرنىڭ يېتهكچىلىكىده سېتىۋىلىش ۋه ىالرنى چوقۇم دورا دۇكىنىدى دور



 ىنى دورا دۇكانلىرىدا ساتقاندىن سىرت، يهنه رېتسېپسىز دور تۈرىدىكى B . ئىشلىتىش كېرهك

 باشقۇرۇش تارماقلىرى تهستىقلىغان تالال بازىرى، مىھمانساراي، تۈرلۈك - دورا نازارهت قىلىش

 . ىۋىلىشقا بولىدۇ مالالر دۇكىنى قاتارلىق جايالردىنمۇ سېت

 رېتسېپلىق ياكى رېتسېپسىز دورا ئىكهنلىكىنى قانداق ئۆزىڭىز سېتىۋالغان دورىنىڭ . 5

 بىلىسىز؟

 رېتسېپسىز ياكى رېتسېپلىق دۇكاندىن دورا سېتىۋالغاندا سىز ئالدى بىلهن دورا دۇكىنىدىن

 . دورا دىگهن دورا پۇكىيىنى تېپىشىڭىز كېرهك

 دىگهن يېشىل بهلگه يېزىلمىغان OTC ه چېلىقىدىغان يېرىگه ئهگهر دورا پۇكىيىنىڭ كۆزگ

 ئهگهر دورا پۇكىيىده . بولسا، ئۇنداق دورا پۇكىيى رېتسىپسىز دورا پۇكىيى بولىدۇ

 ئهگهر . رېتسىپلىق دىگهن بهلگه بولغان بولسا، بۇ پۇكهيدىكىسى رېتسىپلىق دورا بولىدۇ

 ساتقۇچىدىن دورىنىڭ ئورالمىسى ۋه دۇكاندا يوقارقىدهك بهلگىلهر بولمىسا، سىز دورا

 رېتسىپسىز دورىالرنىڭ . چۈشهندۈرۈسىنى كۆرۈپ بېقىشنى تهلهپ قىلسىڭىز بولىدۇ

 . بولىدۇ ) OTC ( ئورالمىسىدا دۆلهت بېكىتكهن رېتسىپسىز دورا مهخسۇس بهلگىسى

 بۇنىڭدىن باشقا، ئهگهر سىز رېتسىپسىز دورىنىڭ چۈشهندۈرۈشىنى كۆرگهنده يهنه مۇنداق

 دورىنىڭ چۈشهندۈرۈلىشىنى تهپسىلى كۆرۈپ چىقىڭ ھهمده « گاھالندۇرۇشنى كۆرىسىز ئا

 چۈشهندۈرۈشى بويىچه ئىشلىتىڭ ياكى كهسپى پراۋىزورنىڭ يېتهكچىلىكىده سېتىۋىلىپ

 ئىشلىتىڭ، رېتسىپلىق دورىالنىڭ چۈشهندۈرۈلىشىگه دوختۇرنىڭ رېتسىپىغا ئاساسهن

 . ېزىلغان بولىدۇ دىگهن خهت ي » سېتىۋېلىڭ ۋه ئىشلىتىڭ

 دورىنى قهيهردىن سېتىۋالسا سۈپىتىگه كاپالهتلىك قىلغىلى بولىدۇ؟ . 6

 ئهگهر ئۆزىڭىزنىڭ قانداق كېسهلگه گىرىپتار بولغانلىقىڭىزنى ئېنىق بىلمىسىڭىز، دورا

 دۇكانلىرىدىن ھهرگىز قارىغۇرالرچه دورا سېتىۋالماڭ، ئهڭ ياخشىسى دوختۇرخانا،

كېسهل كۆرسىتىڭ ياكى دوختۇرلۇق ساالھىيىتىگه ئىگه يېزا، كهنىت شىپاخانىالغا بېرىپ



 دوختۇرلىرىنى تېپىپ كېسهل كۆرسىتىڭ، ئاندىن كىيىن دوختۇرنىڭ رېتسىپى بويىچه دورا

 ئهگهر كېسهل ئېغىر بولمىسا، يهنه كېلىپ قانداق دورا . سېتىۋىلىپ ئشلهتسىڭىز بولىدۇ

 بىلسىڭىز قانۇنلۇق دورا دۇكانلىرىدىن ئىشلهتسه بولىدىغانلىقىنى ئۆزىڭىز ئېنىق

 . سېتىۋالسىڭىزمۇ بولىدۇ

 دورا دۇكانلىرىدىن دورا سېتىۋىلىپ مهسىلىلهرگه يولۇققاندا كىمدىن مهسلىھهت سوراش . 7

 كېرهك؟

 ئهگهر سىز دورا دۇكىنىدىن قايسى خىل دورىنى سېتىۋالماقچى بولغاندا ياكى دورا

 ا تېگىشلىك ئىشالردا ئىككىلىنىپ قالغاندا، ئهڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋه دىققهت قىلىشق

 كهسپى پراۋىزور سىزگه . ياخشىسى دورا دۇكىنىدىكى كهسپى پراۋىزوردىن مهسلىھهت سوراڭ

 . دورا ئىشلىتىش جهھهتته يېتهكچىلىك قىلىدۇ ۋه مهسلىھهت سوراش مۇالزىمىتى قىلىدۇ

 پ ئهمهس، يېزىالردىكى نۆۋهتته دۆلىتىمىزده كهسپى پراۋىزورالرنىڭ سانى يهنىال كۆ

 پراۋىزورالنىڭ سانى تىخمۇ ئاز، ئهگهر دورا دۇكىنىدىكى كهسپى پراۋىزور بولمىسا، پراۋىزور

 ياكى باشقا دورا تېخنىك خادىملىرىدىن مهسلىھهت سوراش الزىم ياكى دورا ئىشلىتىشتىن

 . بۇرۇن دورىنىڭ چۈشهندۈرۈشىنى ئهستايىدىل، تهپسىلى كۆرۈپ چىقىش الزىم

 ورا دۇكانلىرىدىن دورا سېتىۋالغاندا نېمىلهرگه دىققهت قىلىش كېرهك؟ د . 8

 : دورا دۇكانلىرىدىن دورا سېتىۋالغاندا تۆۋهندىكى بىر قانچه نوقتىغا دىققهت قىلىش كېرهك

 قانۇنلۇق دورا دۇكىنىغا . دورىنى چوقۇم قانۇنلۇق دورا دۇكىنىدىن سېتىۋىلىش كېرهك ) 1

 رۇش تارماقلىرىنىڭ تهستىقلىشى ئارقىلىق دورا دۇكىنى ئىچىگه باشقۇ - دورا نازارهت قىلىش

 . ئېسىلغان بولىدۇ » تىجارهت كىنىشكىسى « ۋه » دورا تىجارهت ئىجازهت كىنىشكىسى «

 ئهگهر قايسى خىل دورىنى سېتىۋالماقچى بولغانلىقى ئېنىق بولسا بىۋاسته شۇ دورىنىڭ ) 2

 ۋىلىشنى بىلمىگهنده، دورا دۇكىنىدىكى ئهگهر قانداق دورا سېتى . نامىنى ئېيتسا بولىدۇ

كهسپى پراۋىزورالرغا ئۆزىنىڭ دورا سېتىۋىلىش مهقسىدى، ئۆزى ئىشلىتىدىغان ياكى بالىالر



 ۋه چوڭالر ئىشلىتىدىغانلىقىنى ۋه ياكى قانداق كېسهلگه ئىشلىتىدىغانلىقىنى ئېنىق ئېيتىش

 . كېرهك

 دوختۇرنىڭ رېتسىپىغا ئاساسهن رېتسىپلىق دورا سېتىۋالماقچى بولغاندا چوقۇم ) 3

 دوختۇرنىڭ رېتسىپى بولمىسا دورا دۇكانلىرى سىزنىڭ . سېتىۋىلىش ۋه ئىشلىتىش كېرهك

 دورا ئىشلىتىش بىخهتهرلىكىڭىزنى نهزهرده تۇتۇپ، سىزگه رېتسىپلىق دورىالرنى خالىغانچه

 . سېتىپ بهرمهيدۇ

 : مهسىلهن . نى ئېنىق بىلىش رېتسىپسىز دورىالرنى سېتىۋالغاندا بىمارنىڭ كېسىلى ) 4

 ئىلگىرى قانداق دورىالرنى ئىشلهتكهنلىكى، ئۈنۈمىنىڭ قانداق بولغانلىقى، دورا رىئاكسىيه

 . كۆرۈلمىگهنلىكىنى ئېنىق بىلىش كېرهك - بېرىش ئهھۋالى كۆرۈلگهن

 مهلۇم خىلدىكى دورىنى سېتىۋىلىشتىن ئىلگىرى، دورىنىڭ چۈشهندۈرۈلىشىنى تهپسىلى ) 5

 ئهگهر . كهلمهيدىغانلىقىغا قاراش كېرهك - ىش، كېسهلگه ماس كېلىدىغان كۆرۈپ چىق

 دورىنىڭ چۈشهندۈرۈش مهزمۇنىنى بىلمىگهنده، دورا دۇكىنىدىكى كهسپى پراۋىزورالردىن

 . مهسلىھهت سوراپ، دورىنى خاتا ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش كېرهك

 قىتى، ئىناۋهتلىك مۇددىتى دورا سېتىۋالغاندا دورا ئورالمىسىدىكى ئىشلهپچىقارغان ۋا ) 6

 . قاتارلىق مهزمۇنالرغا قاراش، ۋاقتى ئۆتۈپ كهتكهن دورىالرنى سېتىۋالماسلىق كېرهك

 ناۋادا دورا . دورا سېتىۋالغاندىن كىيىن دورا سېتىۋالغان تالۇننى ئوبدان ساقالش كېرهك ) 7

 زىياننى تۆلىتىپ سۈپىتىده مهسىله كۆرۈلسه، دورا سېتىۋالغان تالۇنغا ئاساسهن پاش قىلىپ،

 دورا سېتىۋىلىش تالۇنى ئۆزىنىڭ . ئۆزىنىڭ قانۇنلۇق ھوقوق مهنپهئهتىنى قوغداش كېرهك

 . قانۇنلۇق ھوقوق مهنپهئهتىنى قوغداشنىڭ موھىم ئاساسى

 دورىنىڭ ئورتاق نامى بىلهن تاۋار نامىنى قانداق پهرقلهندۈرۈش كېرهك؟ . 9

 هر شارى دائىرىسىده ئورتاق قوللىنىدىغان ۋه دورا دۇنيا سودا تهشكىالتى بېكىتكهن پۈتۈن ي

ئاسپىرىن، : مهسىلهن . ئۆلچىمىگه كىرگۈزۈلگهن نامى دورىنىڭ ئورتاق نامى دىيىلىدۇ



 ھهرقانداق دورىنىڭ ئورالمىسى . تۇباۋچۈشۇڭنا، مۇرهككهپ رېتسىپلىق ۋىيماپيهن قاتارلىقالر

 ئادهتتىكىچه قىلىپ . بولىدۇ ۋه چۈشهندۈرۈلىشىده ئۆلچهملىك ئورتاق نامى يېزىلغان

 ئېيتقاندا، دورىنىڭ ئورتاق نامى ئهڭ روشهن، كۆزگه چېلىقىپ تۇرۇشى، دورا سېتىۋالغاندا

 . ئىستىمالچىالر دورىنىڭ ئورتاق نامىنى ئېنىق پهرقلهندۈرۈشى كېرهك

 دورا ئىشلهپچىقىرىش كاخانىلىرى بازار رىقابىتى ۋه بىلىم مۈلۈك ھوقوقىنى : تاۋار نامى

 وغداش يۈزىسىدىن ئۆزلىرى ئىشلهپچىقارغان دورىالرنى رويخهتكه ئالدۇرۇپ تاۋار نامى ق

 لوئېرىترومىتسىن “ يهندى ” ئاسپىرىننىڭ تاۋار نامى؛ “ بامىر ” : مهسىلهن . قىلىدۇ

 بىر خىل دورىنى ئىشلهپچىقارغان كارخانا، تىزىمغا ئالدۇرغان . تابلىتكىسىنىڭ تاۋار نامى

 ۆلچىمى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن، كۆپ خىل تاۋار نامى بولۇشى ماركا ۋه دورا شهكلى ئ

 . مۇمكىن

 بىرىنىڭ ئورنىغا - ئورتاق نامى ئوخشاش، تاۋار نامى ئوخشاش بولمىغان دورىالرنى بىر . 10

 دهسسىتىشكه بوالمدۇ؟

 ئورتاق نامى ئوخشاش بولغانلىقى دورا تهركىبىنىڭ پۈتۈنلهي ئوخشاش بولىدىغانلىقىنى

 ئهگهر تاۋار نامى ئوخشاش بولماي، ئورتاق نامى ئوخشاش بولسا . پ بېرىدۇ چۈشهندۈرۈ

 ئۇنداقتا دورىنىڭ مىقدارىدا ئوخشىماسلىق بولۇشى مۇمكىن، ئېھتىمال ئىشلىتىلىشىمۇ

 بىرىنىڭ ئورنىغا - شۇڭا ئورتاق نامى ئوخشاش بولغان دورىالرنى بىر . ئوخشىمايدۇ

 نه دورا ئىشلىتىش مىقدارىنىڭ كۆپ بولۇپ بۇنىڭدىن باشقا يه . دهسستىتىشكه بولمايدۇ

 كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن دورا چۈشهندۈرۈلمىسىدىكى دورا ئىشلىتىش مىقدارىنىڭ

 ئورتاق نامى ئوخشاش . ئوخشاش ياكى ئوخشاش ئهمهسلىكىگه ئوبداق قاراش كېرهك

 دورىالرنىڭ ئهگهر دورا شهكلى، ئۆلچىمى تامامهن ئوخشاش بولسا ئادهتته ئورنىغا

 زۆرۈر تېپىلغاندا دورا دۇكىنىدىكى كهسپى پراۋىزورالردىن مهسلىھهت . دهسسىتىشكه بولىدۇ

. سوراش كېرهك



 نىمه ئۈچۈن دورىنىڭ سۈپىتىگه ئهھمىيهت بېرىش كېرهك دهيمىز؟ . 11

 قانۇندا بهلگىلهنگهن سۈپهت . كېسهل داۋاالپ ئادهم قۇتقۇزىدىغان ئاالھىده تاۋار - دورا

 ن كېلىدىغان الياقهتلىك دورىالر داۋاالش ئۈنۈمى ۋه دورا ئىشلىتىش ئۆلچىمىگه ئۇيغۇ

 دورا زاۋۇتتىن چىقىرىلىشتىن ئىلگىرى چوقۇم . بىخهتهرلىكىگه كاپالهتلىك قىالاليدۇ

 تهكشۈرۈلگهن، دورا ئورالمىسىدا سۈپهت جهھهتتىن الياقهتلىك ئىسپاتى بولغان بولۇشى

 ئۇ باشقا تاۋارغا . بولسىال بولىدۇ دورا سۈپهت جهھهتتىن الياقهتلىك . كېرهك

 دهرىجىلىك مهھسۇالت، دهرىجىدىن تاشقىرى مهھسۇالت ۋه ناچار - 2 ، - 1 ئوخشاش

 . مهھسۇالت دهپ ئايرىلمايدۇ

 ئادهتتىكى ئىستىمالچىالرنىڭ دورىنىڭ سۈپىتىگه ھۆكۈم قىاللىشى قىيىن، شۇڭا،

 . ن سېتىۋىلىشى  كېرهك كۆپچىللىك دورا سېتىۋالغاندا چوقۇم قانۇنلۇق دورا دۇكىنىدى

 ساختا دورا دىگهن نىمه؟ . 12

 دىكى بهلگىلىمىگه ئاساسالنغاندا، تۆۋهندىكى ئهھۋالالنىڭ » دورا باشقۇرۇش قانۇنى «

 . بىرهرسى مهۋجۇت دورا ساختا دورا دهپ ھېسابلىنىدۇ

 تهركىبى دۆلىتىمىزنىڭ دورا ئۆلچىمىده بهلگىلهنگهن تهركىبكه ئۇيغۇن كهلمهيدىغان ) 1

 . جۇڭيى دورىغا غهربچه دورا تهركىبىنى خالىغانچه قوشۇش : مهسىلهن . ورا د

 . دورا دهپ كۆرسىتىلگهن غهيرى دورا ياكى شۇ دورا دهۋېلىنغان باشقا خىلدىكى دورا ) 2

 كراخمالدىن ياسالغان تابلېت دورىالرنى زۇكام داۋااليدىغان دورا دهۋېلىش، : مهسىلهن

 . ىالرنى ئادهمگه ئىشلىتىدىغان دورا دهۋېلىش مالالرغا ئىشلىتىدىغان دور - چارۋا

 قانداق ئهھۋالدا ساختا دورا قاتارىدا بىر تهرهپ قىلشىقا بولىدۇ؟ . 13

 دا تۆۋهندىكى ئهھۋالالنىڭ بىرهرسى مهۋجۇت دورا ساختا دورا » دورا باشقۇرۇش قانۇنى «

 . قاتارىدا بىر تهرهپ قىلىنىدۇ دهپ بهلگىلهنگهن

تچىلىك تارمىقى ئىشلىتىشنى مهنئى قىلغان دورا؛ گوۋۇيۈهننىڭ دورا نازاره ) 1



 بۇ قانۇنغا بىنائهن جهزمهن تهستىقالشقا تېگىشلىك بولسىمۇ تهستىقالتماي ) 2

 ئىشلهپچىقارغان، ئىمپورت قىلغان ياكى بۇ قانۇنغا ئاساسهن جهزمهن تهكشۈرتۈشكه

 تېگىشلىك بولسىمۇ تهكشۈرتمهي ساتقان دورا؛

 سۈپىتى ئۆزگهرگهن دورا؛ ) 3

 بۇلغانغان دورا؛ ) 4

 بۇ قانۇنغا بىنائهن جهزمهن تهستىق ئېلىشقا تېگىشلىك بولسىمۇ تهستىق ئالمىغان خام ) 5

 ماتىرىيالدىن ئىشلهپچىقىرىلغان دورا؛

 يېزىلغان مۇۋاپىق كېسهللىك ياكى ئاساسلىق فونكىسىيلىك شىپاسى بهلگىلهنگهن ) 6

 دائىرىدىن ئېشىپ كهتكهن دورا؛

 ىمه؟ ناچار دورا دىگهن ن . 14

 دىكى بهلگىلىمىلهرگه ئاساسالنغاندا، تهركىبى بىلهن مىقدارى » دورا باشقۇرۇش قانۇنى «

 دورا : مهسىلهن . دۆلهتنىڭ دورا ئۆلچىمىگه ئۇيغۇن كهلمهيدىغان دورا ناچار دورا ھېسابلىنىدۇ

 . مىقدارى تهلهپكه يهتمىگهن، تهركىبى بهلگىلهنگهن دائىرىدىن ئېشىپ كهتكهن دورىالر

 اق ئهھۋالدا ناچار دورا قاتارىدا بىر تهرهپ قىلىنىدۇ؟ قاند . 15

 ئىناۋهتلىك مۇددىتى يېزىلمىغان ياكى ئۆزگهرتىلگهن دورىالر؛ ) 1

 ئىشلهپچىقىرىش تهستىق نۇمۇرى يېزىلمىغان ياكى ئۆزگهرتىلگهن دورىالر؛ ) 2

 ئىناۋهتلىك مۇددىتى ئۆتۈپ كهتكهن دورىالر؛ ) 3

 ىدىغان ئوراش ماتىرىيالى ۋه قاچىسى دورا بىلهن بىۋاسته ئۇچىرىشىپ تۇر ) 4

 تهستىقالنمىغان دورىالر؛

 رهڭ خۇرۇچى، چىرىشتىن ساقالش خۇرۇچى، خۇشپۇراق ماتىرىيالى، تهم خۇرۇچى، ) 5

 شۇنىڭدهك قوشۇمچه ماتىرىيالالر خالىغانچه قوشۇلغان دورىالر؛

دورا ئۆلچىمىدىكى بهلگىلىمىگه ئۇيغۇن كهلمهيدىغان باشقا دورىالر؛ ) 6



 اچار دورا ياكى گۇمانلىق دورا سېىۋالغاندا قانداق قىلىش كېرهك؟ ن . 16

 ئهگهر سېتىۋالغان دورىنىڭ سۈپىتىدىن گۇمانالنسىڭىز ياكى سۈپهتسىز دورا ئىكهنلىكىنى

 بايقىسىڭىز ئاالقىدار ئىسپاتالرنى، جۈملىدىن، سېتىۋالغان دورا ۋه دورا ئورالمىسى، دورا

 پ، ئۆزىڭىز تۇرۇشلۇق جايدىكى ناھىيه دهرىجىلىك ياكى سېتىۋالغان تالۇننى ئوبدان ساقال

 باشقۇرۇش تارماقلىرىغا ئهھۋال مهلۇم - شهھهر دهرىجىكىك يېمهكلىك دورا نازارهت قىلىش

 . قىلىڭ

 قانداق دورىالر ۋاقتى ئۆتكهن دورا بولىدۇ؟ . 17

 . دورا ماركىسىدىكى ئىناۋهتلىك مۇددىتى يىل، ئاي،كۈن تهرتىپى بويىچه ئىزاھلىنىدۇ

 . يىل تۆت خانىلىق سان بويىچه، ئاي ۋه كۈن ئىككى خانىلىق سان بويىچه كۆرسىتىلىدۇ

 : كونكىرىت ئۆلچىمى مۇنداق بولىدۇ

 يىلى - XXXX ئايغىچه ياكى ئىناۋهتلىك مۇددىتى - XX يىلى - XXXX ئىناۋهتلىك مۇددىتى

XX - ئاينىڭ XX - كۈنىگىچه؛ سان ياكى باشقا بهلگىلهر ئارقىلىقمۇ ئىپادىلىنىدۇ؛ 

 . قاتارلىقالر XXXX \ XX \ XX ياكى ئىناۋهتلىك مۇددىتى XX . XXXX ئىناۋهتلىك مۇددىتى

 كۈنى، دورا - 15 ئاينىڭ - 3 يىلى - 2003 مهلۇم دورىنىڭ ئىشلهپچىقارغان ۋاقتى : مهسىلهن

 ئىناۋهتلىك مۇددىتى . ماركىسىدىكى ئىناۋهتلىك مۇددىتى كۆپ خىل ئۇسۇلدا بولىدۇ

 ئاينىڭ - 2 يىلى - 2006 ن بولسا، ئۇنداقتا بۇ دورىنى ئايغىچه دهپ يېزىلغا - 2 يىلى - 2006

 : مهسىلهن . ئايدا ۋاقتى ئۆتكهن بولىدۇ - 3 يىلى - 2006 ئاخىرىغىچه ئىشلىتىشكه بولىدۇ،

 كۈنى دهپ يېزىلغان بولسا، ئۇنداقتا بۇ - 14 ئاينىڭ - 3 يىلى - 2006 ئىناۋهتلىك مۇددىتى

 . ۋاقتى ئۆتكهن بولىدۇ كۈنى - 15 كۈنىگىچه ئىشلىتىشكه بولىدۇ، - 14 ئاينىڭ - 3 دورىنى

 دورا سېتىۋالغاندا دورا ئورالمىسى ئۈستىگه يېزىلغان ئىناۋهتلىك مۇددىتىگه ئوبدان قاراش،

 . ۋاقتى ئۆتكهن دورىالرنى ھهرگىزمۇ سېتىۋالماسلىك كېرهك

ئادهم ئالدايدىغان، قانۇنغا خىالپ دورا ئېالنلىرىنى قانداق پهرقلهندۈرۈش كېرهك؟ . 18



 ش ئۈنۈمى ئهڭ ياخشى، كېسهلنى يىلتىزىدىن داۋااليدۇ، بىخهتهر، داۋاال « : كۆپچىللىك

 ئهڭ يېڭى، ئهڭ يوقىرى « ، » كېسهللىكنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ، ئهكىس تهسىرى يوق

 دۆلهت دهرىجىلىك « ، » دورا شاھى « ، » تېخنىكا، ئهڭ ئىلغار ئۇسۇل بىلهن ئىشلهنگهن

 گه يېتىدۇ، 100 % ىسبىتى تىن يوقىرى، ئۈنۈملۈك ن 90 % ساقىيىش نىسبىتى « ، » يېڭى دورا

 دىگهنگه » سۇغۇرتا شېركىتى سۇغۇرتىغا قاتناشتۇرغان « ، » مهنپهت قىلمىسا پۇلى قايتۇرۇلىدۇ

 بۇنداق . ئوخشاش قانۇنغا خىالپ دوا ئېالنلىرىغا ھهرگىزمۇ ئىشىنىپ قالماسلىق كېرهك

 خهسىس، ئومومهن مۇته . ئېالنالر كۆپتۈرۈلۈپ تهشۋىق قىلىنىپ ئىستىمالچىالرنى ئالدايدۇ

 دوختۇر، بىمار، بالىالرنىڭ نامى ۋه ئوبرازىدىن پايدىلىنىپ قىلىنغان تهشۋىقاتمۇ قانۇنسىز

 بۇنداق ئېالنالرنىڭ سۆزلىرى كىشىلهرنى ھهر قانچه جهلىپ قىلسىمۇ، . ئېالن ھېسابلىنىدۇ

 . كۆپچىللىك ئۇنىڭغا ئىشهنمهسلىكى كېرهك

 غچا، تىياتىرخانا، مېھمانساراي، با : بۇنىڭدىن باشقا جامائهت سورۇنلىرى، مهسىلهن

 مهيدان قاتارلىقالردا ساغالملىق لېكسىيىسى، مهسلىھهت بېرىش، دورىنى ھهقسىز بېرىش،

 دورىالرنى قوشۇپ ھهدىيه قىلىش ياكى سوۋغات بېرىش ھهتتا ئائىلىلهرگىچه كېلىپ دورا

 ارلىق ھهدىيه قىلىش قاتارلىق نامالر بىلهن دورا تهشۋىق قىلىش، تونۇشتۇرۇش قات

 پائالىيهتلهرنى ئېلىپ بارىدۇ، بۇنداق چاغالردا ئېھتىياتچان بولۇش، ئالدىنىپ قېلىشتىن

 . ساقلىنىش كېرهك

 قانۇنغا خىالپ دورا ئېالنلىرى بايقالسا قانداق قىلىش كېرهك؟ . 19

 سانائهت مهمۇرى - قانۇنغا خىالپ دورا ئېالنلىرى بايقالغاندا، دهرھال شۇ جايدىكى سودا

 پاش قىلىش تېلېفۇنىغا تېلېفۇن 12315 . رماقلىرىغا مهلۇم قىلىش كېرهك باشقۇرۇش تا

 . قىلسىمۇ بولىدۇ

 باھاسى قىممهت دورىالر تېخىمۇ بىخهتهر، ئۈنۈملۈك بوالمدۇ؟ . 20

دورا باھاسى تهتقىق قىلىش جهريانىدا سهرپ قىلىنغان پۇل ئىشلهپچىقىرىش تهننهرخى



 ياكى ( دورىنىڭ ناچار رىئاكسىيىسى بىلهن مۇناسىۋهتلىك، دورىنىڭ بىخهتهرلىكى

 بىرى بىلهن - بۇ ئىككىسى بىر . ۋه كېسهل داۋاالش ئۈنۈمىگه باغلىق ) زهھهرلىكى

 شۇڭا باھاسى قىممهت دورىالرنىڭ تېخىمۇ بىخهتهر، . مۇناسىۋهتسىز بولغان ئىككى مهسىله

 . ئۈنۈملۈك بولۇشى ناتايىن

 ش كېرهك؟ دورا باھاسىدا مهسىلىگه يولۇققاندا قانداق قىلى . 21

 دورا باھاسىدىن گۇمانالنغاندا ياكى دورا دۇكىنى، دورىخانا ياكى شىپاخانىالرنىڭ دورا

 باھاسىنى باشقۇرۇش بهلگىلىمىسىگه خىالپلىق قىلغانلىقى بايقالغاندا، شۇ جايدىكى باھا

 . باشقۇرۇش تارماقلىرىغا پاش قىلىش كېرهك

 ئۇكۇلنىڭ ئۈنۈمى دورىدىن ياخشىمۇ؟ . 22

 الرنىڭ ئوكۇل دورىدىن تېز ئۈنۈم بېرىدىكهن، ئوكۇل ئۇردۇرسا دورا يېگهندىن بىز بىمار

 ئهمهلىيهتته بۇ خىل قاراش دىگهندهك . تېز ساقىيىدىكهن دىگهنلىكىنى دائىم ئاڭالپ تۇرىمىز

 دورىنىڭ سۈمۈرۈلۈپ رولىنى جارى قىلدۇرۇش سۈرئىتىدىن قارىغاندا، ئوكۇل . توغرا ئهمهس

 لېكىن كېسهلنىڭ ھهممىسىدىال ئوكۇل ئۇرۇپ . ئۈنۈم بېرىدۇ ھهقىقهتهن دورىدىن تېز

 : مهسىلهن . بهزى كېسهللهرگه دورا ئوكۇلدىن تېز ئۈنۈم بېرىدۇ . داۋاالش زۆرۈر بولىۋهرمهيدۇ

 ھهزىم قىلىش يولى كېسهللىرىگه دورا ئىچكۈزۈلسه،دورىنىڭ ئاشقازان ۋه ئۈچهيدىكى يهرلىك

 ئادهتتىكى زۇكام قاتارلىقالرغا . ياخشى شىپا بولىدۇ قويۇقلۇقى يوقىرى بولىدىغان بولغاچقا

 ئوكۇل ئۇرۇش ھاجهتسىز، ئوكۇل ئۇردۇرغان تهقدىردىمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىشى ناتايىن، دورا

 ئىچسىال بولىدىغان، ئوكۇل ئۇردۇرسا بولمايدىغان ئهھۋالدا، ئوكۇل ئۇردۇرىمهن دهپ ئاۋاره

 ڭدىن باشقا ئوكۇل ئۇردۇرۇش كىشىگه ئۇنى . بولۇش تېخىمۇ ئارتۇقچه ئىش ئهلۋهتته

 . بهلگىلىك ئازاپ كهلتۈرمهيمۇ قالمايدۇ

 ئوكۇل ياسالمىسىنى ئىچىشكه بوالمدۇ؟ . 23

ئوكۇل ياسالمىسى ئوكۇل قىلىنغاندا دائىرىلىك ئاغرىق پهيدا قىلىدىغان بولغاچقا،



 ىمدىكى ئۇالرنىڭ قارىشىچه، ئۇنى ئورگانىز . بىمارالرنىڭ بهزىسى ئۇنى ئۇرماي ئىچىدۇ

 توقۇلمىغا ياكى قان تومۇرغا بىۋاسته كىرگۈزسه بولىدىغان يهرده، ئىچسه تېخىمۇ ياخشى

 چۈنكى . بۇنداق قاراش خاتا . بوالرمىش

 دورىنىڭ تولىسى شۇنىڭ ئۈچۈن ئوكۇل ياسالمىسى قىلىپ ئىشلىتىلىدۇكى، بۇ دورىالر ) 1

 زغۇنچىلققا ئۇچراپ ئۈنۈمىنى ھهزىم قىلىش يولىدا تۇراقالنمايدىغانلىقى ئۈچۈن، ئاسانال بۇ

 يوقىتىدۇ ياكى ياخشى سۈمۈرۈلمهسلىكى سهۋهبلىك قان دورىسىنىڭ ئۈنۈملۈك قويۇقلۇق

 ) شىنشايشيهنسۇ ( ، ئادرېنالىن ) چىڭمىيسۇ ( پىنتسىلىن : مهسىلهن . دهرىجىسىگه يېتهلمهيدۇ

 قاتارلىقالر ئىچىلگهندىن كىيىن ئاشقازان، ئۈچهيدىكى ھهزىم فېرمېنتى تهرىپىدىن

 قاتارلىقالر ئاشقازان ۋه ) گهنسۇ ( ، ھېپارىن ) چىڭدامىيسۇ ( بۇزۇۋېتىلىدۇ، گېنتامىتسىن

 . ئۈچهيده ئاسان سۈمۈرهلمهيدۇ

 دورىالرنىڭ بهزىسى ئاشقازان ۋه ئۈچهينى كۈچلۈك غىدىقالش رولىغا ئىگه بولغاچقا، ) 2

 ئىچىلگهندىن كىيىن ئادهمنىڭ كۆڭلىنى ئېلىشتۇرۇش، قۇستۇرۇش قاتارلىق ئهكىس

 . تهسىرلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 بهزى دورىالرنىڭ ئىچىلگهندىكى رولى بىلهن ئوكۇل قىلىنغاندىكى رولى تامامهن ) 3

 سۇيۇق دورىسى ئىچىنى سۈرۈش ) ليۇسۈهنمېي ( ماگنىي سۇلفات : مهسىلهن . ئوخشىمايدۇ

 رولىنى ئوينىسا، ئۇنىڭ ئوكۇل ياسالمىسى تىنچالندۇرۇش ۋه چۆچۈشكه تاقابىل تۇرۇش

 . لىنى ئوينايدۇ، شۇڭا بۇ ئىككىسىنى ئالماشتۇرۇۋېتىشكه بولمايدۇ رو

 ئوكۇل ياسالمىسىنىڭ بهزىسىنىڭ ئېرىتكۈچىسى ئوكۇلغا ئىشلتىلىدىغان سۇ بولماستىن ) 4

 بهلكى ئىسپىرت، گىلىتسىرىن، پروپىلىن گلىكول، پولى گلىكول يكى بولمىسا باشقا

 . ىقالش رولى بولغاچقا، ئىچىشكه بولمايدۇ خىمىيىلىك ئېرىتكۈچىلهر، ئۇالنىڭ ئۈچهينى غىد

 ئوكۇل ياسالمىسىنىڭ مىقدارى ئىچىدىغان تابلىېتكا مىقدارىنىڭكىدىن نۇرغۇن ھهسسه ) 5

ھهسسه ئهتراپىدا 10 كۆپ بولغاچقا، ئېگىلهش قىيىن، ئۇنىڭ ئۈستىگه باھاسىمۇ



 . پهرقلهنگهچكه، ئىسراپچىلىق پهيدا بولىدۇ

 ئهگهر ئۇ ئۆز . ى ئۇرغاندا تېره ئاستى سىنىقى ئىشلىنىدۇ ئوكۇل ياسالمىسىنىڭ بهزىسىن ) 6

 . مهيلىچه ئىچىلسه، ئهجهللىك زىياده سېزىمچان شوكنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن

 شۇڭا دورىنى ئىلمى، بىخهتهر، مۇۋاپىق، ئۈنۈملۈك ۋه تېجهشلىك ئىشلىتىش ئۈچۈن،

 . ئوكۇل ياسالمىسىنى ئىچىشكه بولمايدۇ

 غا قويۇلىدىغان ئاالھىده تهلهپلهر قايسىالر؟ دورا ئىچىش ۋاقتى . 24

 دورىنى تاماقتىن بۇرۇن ياكى كىيىن ئىچىش توغرىسىدا دائىملىق بهلگىلىمىدىن

 : باشقا،دورا ئىچىش ۋاقتى توغرىسىدا يهنه مۇنداق ئاالھىده تهلهپلهر بار

 مىنۇت بۇرۇن 30 - 15 بۇ ئادهتته دورىنى ئۇخالشتىن : ئۇخالشتى ئاۋۋال ئىچىش ) 1

 ئۇخلىتىش دورىسى، ئۇ ئۈمۈمىنى كۆرسهتكهنده بىمارنى : مهسىلهن . ىشنى كۆرسىتىدۇ ئىچ

10 - 8 ، فنول فتالىن قاتارلىقالر ئىچىپ ) داخۇاڭ ( رهۋهن - سۈرگۈ دورىسى . شۇئان ئۇخلىتىدۇ

 سائهتتىن كىيىن ئۈنۈم بېرىدۇ، شۇڭا ئۇخالشتىن بۇرۇن ئىچسه، ئىككىنچى كۈنى

 خالتىسىنى سايىالندۇرۇش دورىسى، ئۇنى ئىچىپ ئهتىگهنده كۈچىنى كۆرسىتىدۇ؛ ئۆت

 شۇنىڭغا . ئۇنىمۇ ئاخشىمى ئىچىش كېرهك . سائهتته ئاندىن ئۈنۈم پهيدا بولىدۇ 14 - 12

 دىققهت قىلىش كېرهككى، دورىنىڭ قىزىلئۆڭگهچنى يارىالندۇرۇشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن،

 . كېرهك مۇنچه ھهرىكهت قىلىپ ئاندىن يېتىش - دورا ئىچىپال ياتماي، ئانچه

 كۆپ . بۇ ئادهتته سهھهرده ئاچ قورساق ئىچىشنى كۆرسىتىدۇ : ئاچ قورساق ئىچىش

 ساندىكى قۇرت چۈشۈرىدىغان دورىالرنى ئاچ قورساق ئىچىش تهلهپ قىلىنىدۇ، ئهگهرده ئۇ

 ده داۋاالش مهقسىتىگه يېتىش - تاماقتىن كىيىن ئىچىلسه، دورىنى يېمهكلىك توسۇۋالىدۇ

 تسىللىن، نوفوشاشىڭ قاتارلىقالرنى تاماقتىن ئاۋۋال ياكى تاماق يهپ ئامپى . قىيىنغا چۈشىدۇ

 دىمهك، يېمهكلىك . ئىككى سائهتتىن كىيىن يېرىم ئاچ قورساق ھالهتته ئىچسه شىپا بولىدۇ

. بىئو ماددىالردىن پايدىلىنىش دهرىجىسىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ



 سىمى ئهتىگهن ۋه چۈشته ئادهم بهدىنىدىكى قان بې : قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش دورىسى ) 2

 شۇڭا قان بېسىمنى ئۈنۈملۈك تېزگىنلهش ئۈچۈن قان بېسىمىنى . بىر قېتىمدىن ئۆرلهيدۇ

 ئهنلۇدىپىڭ، : مهسىلهن . چۈشۈرۈش دورىسىنى بىر كۈنده پهقهت بىر قېتىم ئىچىش كېرهك

 . لىقالر يىنا پۇلىن، سوتالور، مۇرهككهپ رېتسېپلىق قاننى راۋانالشتۇرغۇچى ترىئامېترىن قاتار

 . ئهتىراپىدا بولىدۇ 7 بۇ دورىالرنى ئىچىشنىڭ ئهڭ ياخشى ۋاقتى ئهتىگهن سائهت

 غهمكىنلىك، تهشۋىشلىنىش، گۇمانسىراش، قاتارلىقالر : خامۇشلۇققا قارشى دورىالر ) 3

 فۇشىدىن، . خامۇشلۇقنىڭ ئاالمىتى بولۇپ، ئادهتته سهھهرده ئېغىر، كهچته يهڭگىل بولىدۇ

 . دورىالرنى سهھهرده ئىچىشكه ماس كېلىدۇ پالوشىدىن قاتارلىق

 ماگنىي سۇلفات تۇزى تۈرىدىكى سۈرگه دورىسىنى سهھهرده ئىچسه : سۈرگۈ دورىسى ) 4

 . دورا ئىچىپ بهش سائهتتىن كىين ئىچى سۈرۈش توختايدۇ . شۇئان تهسىر پهيدا بولىدۇ

 دورىنى تاماق بىلهن بىرگه ئىچىش

 ، ئاكا پوتاڭ، ) ئهرجيا شۇاڭگۇا ( ېلىبىن م : قان شېكىرىنى تۆۋهنلهتكۈچى دورىالر ) 1

 ئاكا پوتاڭنى تۇنجى . كېلىمېينياۋ قاتارلىق دورىالر تاماق بىلهن بىرگه ئىچىشكه ماس كېلىدۇ

 . يېگهن تاماق بىلهن تهڭ يۇتۇۋهتسه ئاشقازان، ئۈچهينىڭ غىدىقلىشىنى ئازايتقىلى بولىدۇ

 . هك كېلىمىينىياۋنى بىرىنچى قېتىم تاماق يېگهنده ئىچىش كېر

 ئهگهر مايلىق تاماق . گىرىزىئوفولۋىن سۇدا ئاسان ئېرىمهيدۇ : باكتىرىيىگه قارشى دورىالر ) 2

 ئادهم . بىلهن بىرگه ئىچىلسه، ئۆت سويۇقلۇقىنىڭ ئاجىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

 قان پالزمىسىنىڭ قويۇقلۇق دهرىجىسىنى . بهدىنىنىڭ قۇبۇل قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

 . ىن ئاشۇرغىلى بولىدۇ ئىككى ھهسسىگه يېق

 بىياۋفىيمىڭ، فېرمېنت، بانكرىئاتىن، : ھهزىم قىلىشقا ياردهم بېرىدىغان دورىالر ) 3

 بىرىنچىدىن، . كراخمال فېرمېنت قاتارلىق دورىالرنى تاماق بىلهن ئىچىشكه ماس كېلىدۇ

ن، يېمهكلىك بىلهن بىرلىشىپ، ھهزىم قىلىشقا ياردهم بېرىش رولىنى ئوينايدۇ؛ ئىككىنچىدى



 . ئاشقازان سويۇقلۇقىدىكى كىسالتانىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشىدىن ساقالنغىلى بولىدۇ

 دورىنى نىمه ئۈچۈن ۋاقتىدا مىقدارى بويىچه ئىچىش كېرهك؟ . 25

 بهزىلهر دورىنى كۆپرهك ئىچسه تېزراق . بىمارالرنىڭ بهزىسى دورىنى خالىغانچه ئىچىدۇ

 انچه قېتىم كۆپ ياكى ئاز ئىچكهننىڭ كارايىتى ساقىيىدۇ دهپ قارىسا؛ يهنه بهزىسى بىر ق

 ئهمهلىيهتته ئۇنداق قىلسا دورىنىڭ ئۈنۈمىگه تهسىر يېتىپال قالماستىن . چاغلىق دهپ قارايدۇ

 . بهلكى ئادهم بهدىنىگه زىيان يېتىشىمۇ مۇمكىن

 دورىنىڭ ئىشلىتىش مىقدارى  قاندىكى دورىنىڭ قويۇقلۇق دهرىجىسىگه بىۋاسته

 ھالبوكى، ئۇنىڭ قويۇقلۇق دهرىجىسىنىڭ مۇئهييهن دهرىجىگه يېتىشى . مۇناسىۋهتلىك

 دورا مىقدارى بهك ئاز بولۇپ قالسا، . دورىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇشتىكى زۆرۈر شهرت

 ئهكسىچه، دورىنىڭ ناچار رىئاكسىيىسى ئېغىرالپ . داۋاالش ئۈنۈمىنىڭ ئېشىشى ناتايىن

 مۇمكىن، بولۇپمۇ شىپالىق مىقدارى بىلهن كېتىشى ھهتتا دورىدىن زهھهرلىنىپ قېلىش

 . زهھهرلهش مىقدارى بىر قهدهر يېقىن دورىالر تېخىمۇ شۇنداق

 بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، دورىنىڭ ئىشلىتىش مىقدارى ۋه دورا ئىچىش

 ۋاقىت ئارىلىقى ئىختىيارهن بهلگىلهنگهن بولماستىن، بهلكى مۇئهييهن ئىلمى ئاساسقا ئىگه،

 شۇڭا، بىمار دورا ئىچكهنده ئۇنى . بىرى بىلهن ئوخشىمايدۇ - نه كېلىپ دورىالر بىر يه

 دوختۇرنىڭ كۆرسهتمىسى ياكى دورا چۈشهندۇرۇشىگه ئاساسهن ۋاقتىدا، مىقدارى بويچه

 . ئىچىش كېرهك

 دورىنىڭ ناچار رىئاكسىيىسى دىگهن نىمه؟ . 26

 رىالرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، الياقهتلىك دو - دورىنىڭ ناچار رىئاكسىيىسى دېگىنىمىز

 دىئاگنوز قويۇش، داۋاالش ياكى فىزىئولوگىيلىك ئىقتىدارىنى تهڭشهش جهريانىدىكى

 نورمال مىقدارى بويىچه دورا ئىشلىتىشتىن كېلىپ چىققان دورا ئىشلىتىش مهقسىتى بىلهن

ئۇ دورا . مۇناسىۋىتى بولمىغان زهھهرلىك ۋه كۈتۈلمىگهن ئهكىس تهسىرىنى كۆرسىتىدۇ



 مىقدارىنى  مهقسهتسىز ياكى قهستهن ئاشۇرۇۋېتىشتىن كېلىپ چىققان ئهكىس تهسىر ۋه

 . دورا ئىشلىتىش مۇۋاپىق بولماسلىقتىن كېلىپ چىققان ئهكىس تهسىرنى ئۆز ئىچگه ئالمايدۇ

 رىئال تۇرمۇشتا دورا ناچار رىئاكسىيىسىنىڭ يۈز بېرىش نىسبىتى خېلىال يوقىرى، بولۇپمۇ ئۇ

 ھهتتا ئېغىر زهھهرلىك . پ مىقداردا ئىشلىتىلسه، ئهھۋال تېخىمۇ ئېغىرلىشىدۇ ئۇزاق ياكى كۆ

 قاتتىق ئىيتقاندا، دورىالرنىڭ ھهممىسىال . ۋه قوشۇمچه رىئاكسىيه كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 لېكىن ئۇ مۇۋاپىق . دېگۈدهك مۇئهييهن شارائىتتا ناچار رىئاكسىيه پهيدا قىلىشى مۇمكىن

 . قالنغىلى ياكى زىيىنىنى ئهڭ تۆۋهن چهككه چۈشۈرگىلى بولىدۇ ئىشلىتىلسىال، ئۇنىڭدىن سا

 بۇ بىزنىڭ دورىنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭ فارماكولوگىيلىك خۇسۇسىيىتىنى

 ئومومىيۈزلۈك چۈشىنىپ، دورا مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسهللىكنى قاتتىق ئېگىلهپ، مۇۋاپىق

 رىالشتۇرۇپ ئىشلىتىشته مىقداردا ۋه داۋاالش كۇرسى بويىچه ئىشلىتىشىمىز، ئا

 دورا ئىشلىتىش جهريانىدا . چهكلىنىدىغان ئهھۋالالرنى ئايدىڭالشتۇرۇشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ

 يهنه كېسهللىكنىڭ ئۆزگىرىش ئهھۋالىنى يېقىندىن كۆزىتىپ، دورا پهيدا قىلغان ناچار

 رىئاكسىيىسىنى ۋاقتىدا سېزىپ ۋه بىر تهرهپ قىلىپ، يامان ئاقىۋهتلهنىڭ كېلىپ

 يېڭى دورىالرغا قارىتا، كلىنكىلىق تهجىرىبه ۋه ئۇنىڭ . چىقىشىدىن ساقلىنىش كېرهك

 زهھهرلىك رىئاكسىيىسى، قوشۇمچه تهسىرى قاتارلىقالرنى كۆزىتىش ھهم چۈشىنىش كهمچىل

 . بولغاچقا، ئۇنى ئىشلهتكهنده تېخىمۇ ئىھتىياتچان بولۇش كېرهك

 دورىنىڭ قوشۇمچه تهسىرى دىگهن نىمه؟ . 27

 ىنىڭ قوشۇمچه تهسىرى دورىنى داۋاالش مىقدارى بويىچه ئىشلىتىش جهريانىدا يۈز دور

 بهرگهن داۋاالش نىشانىدىكى كېسهللىك بىلهن مۇناسىۋهتسىز بولغان، يهنه كېلىپ يۈز

 بۇ خىل دورا كۆپىنچه ھالالردا  كۆپ . بېرىشى مۇقهررهر بولغان باشقا تهسىرنىمۇ كۆرسىتىدۇ

 ئۇنىڭ ئادهم پايدىالنغاندا كۆرسىتىدىغان . غا ئىگه بولغان بولىدۇ خىل تهسىر كۆرسىتىش رول

. مهلۇم بىر تهسىرىدىن باشقا قوشۇمچه تهسىرى قوشۇمچه تهسىرى دهپ ئاتىلىدۇ



 دورىنىڭ شىپالىق تهسىرى بىلهن قوشۇمچه تهسىرى شۇ دورىنىڭ خاس فارماكولوگىيىلىك

 شۇڭا ئۇ كېسهللىكنى داۋاالش . بۇ بىر نىسبى ئۇقۇم . خۇسۇسىيىتى سهۋهبلىك بولىدۇ

 . مهقسىتىگه يارىشا ئۆزگىرىدۇ

 . دورىنىڭ قوشۇمچه تهسىرى ناھايتى كهڭ دائىرىگه چېتىلىدۇ ۋه ھهرخىل ئىپادىلىنىدۇ

 ئادهتته ئۇنىڭ ئاالمىتى بىر قهدهر يېنىك بولۇپ، بىمار بهرداشلىق بېرهلهيدىغان دائىرىده

 مۇئهييهن مهنىدىن ئېيتقاندا، دورا . ى بولىدۇ بولغان بولىدۇ ۋه ئۇنى ئهسلىگه كهلتۈرگىل

 . ئىشلىتىش جهريانىدا بهزى قوشۇمچه تهسىرنىڭ يۈز بېرىشىدىن ساقالنغىلى بولمايدۇ

 زىياده سېزىمچانلىققا تاقابىل تۇرۇش دورىسى خلروفېنىرامىننى ئىچكهنده ئۇيقۇ : مهسىلهن

 نى بوشاشتۇرغۇچى دورا خۇمارلىق، ھارغىنلىق قاتارلىق كېسهللىك ئاالمىتى، سىپازمى

 لېكىن، . بىلالدوننانى ئىچكهنده ئاغزى قۇرۇش قاتارلىق ئاالمهتلهرنى ئاسانال پهيدا قىلىدۇ

 دورا بىر قهدهر كۈچلۈك قوشۇمچه تهسىر كۆرسهتكهن ياكى ئۇنىڭ قوشۇمچه تهسىرى

 سهۋهبلىك بىماردا باشقا كېسهللىك پهيدا قىلىش ياكى كېسهللىك ئهھۋالىنى

 رۇۋېتىش ئېھتىمالى تۇغۇلغان بولسا، دورا ئىشلىتىشنى توختىتىش، ۋاقتىنچه ئېغىرالشتۇ

 توختىتىش ياكى باشقا دورىالرنى ئىشلىتىشنى ئويلىشىش كېرهك، قوشۇمچه تهسىرنى

 ئاجىزالشتۇرىدىغان ياكى يوق قىلىۋېتىدىغان باشقا دورىالرنى قاراتمىلىق ھالدا ئىشلهتسىمۇ

 . بولىدۇ

 يىسى يۈز بهرسه قانداق قىلىش كېرهك؟ دورا ناچار رىئاكسى . 28

 دورا ناچار رىئاكسىيىسى يۈز بهرسه، بىمار ناچار رىئاكسىيه بهرگهن گۇمانلىق دورىنى

 ئىچىشنى توختىتىشى ھهمده دوختۇردىن مهسلىھهت سورىشى، گۇمان قىلغان كېسهللىك

 شۇنىڭدىن ئاالمىتى ھهقىقهتهن دورىنىڭ ناچار رىئاكسىيىسىگه تهۋه بولسا، ئۇ دورىنى

 كىيىن ئىچىشتىن ئېھتىيات قىلىشى، ناچار رىئاكسىيىسى بهرگهن ھهمده ئۇ ناھايتى ئېغىر

بولغان بولسا، ئۇ دورىنى قايتا ئىچىشتىن ساقلىنىش، ئهگهر ناچار رىئاكسىيه بهرگهن ھهمده



 ئۇ ناھايتى ئېغىر بولسا، دوختۇرخانىغا بېرىپ داۋالىنىپ، ئۇ دورىنى بهدهندىن چىقىرىپ

 القىدار ئهزاالرنىڭ ئىقتىدارىنى قوغداشقا ياردهم بېرىدىغان باشقا دورىالرنى ۋاقتىدا ئا

 دورىنىڭ ناچار رىئاكسىيىسىنى دوكىالت قىلىش ۋه كۆزىتىشنى « . ئىشلىتىش كېرهك

 دىكى بهلگىلىمىلهرگه ئاساسالنغاندا، شهخىسلهر دورىنىڭ گۇمانى » باشقۇرۇش چارىسى

 ، ئۇنى ھهر دهرىجىلىك يېمهكلىك دورا نازارهتچىلىك ناچار رىئاكسىيىسىنى سهزگهنده

 . ئىدارىسىنىڭ ناچار رىئاكسىيىنى كۆزىتىش مهركىزىگه دوكىالت قىلىش كېرهك

 دهرىجه قهرهللىك دوكىالت قىلىش - دۆلهت دورىنىڭ ناچار رىئاكسىيىسىنى دهرىجىمۇ

 ئاكسىيىسىنى دورىنىڭ ئېغىر ياكى ئاز ئۇچرايدىغان ناچار رى . تۈزۈمىنى يولغا قويىدۇ

 زۆرۈر تېپىلغاندا دهرىجه ئاتالپ دوكىالت قىلىشقا، يهنى . ئۇدۇللۇق دوكىالت قىلىش كېرهك

 . دۆلهت يېمهكلىك دورا نازارهتچىلىكى ئىدارىسىغا بىۋاسته دوكىالت قىلىشقىمۇ بولىدۇ

 ھاراق ئىچسه قايسى دورىالرنىڭ ناچار رىئاكسىيىسىنى  ئاشۇرۇۋېتىدۇ؟ . 29

 ھىيهت جهھهتتىن ئېيتقاندا بىر خىل تىنىچالندۇرۇش دورىسى، بىراق ئاق ھاراق ما ) 1

 تىنىچالندۇرۇش دورىسى، ئۇيقۇ دورىسى، خامۇشلۇققا قارشى دورا ۋه روھى كېسهللهرگه

 مهركىزى . تاقابىل تۇرۇش دورىسىنىڭ مهركىزى نېرۋىنى تورمۇزالش رولىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ

 ىدۇ، بۇنىڭ بىلهن ئۇيقۇسى كېلىش، ھوشىدىن نېرۋىنىڭ تورمۇزلىنىشىنى ئېغىرالشتۇرۇۋېت

 كېتىش ئهھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ، فىنوباربېتال، زوپىكېلوڭ، دىسىپهن، لىپىيتوڭ قاتارلىق

 . دورىالرنى ئىچكهنده ھاراق ئىچىشكه بولمايدۇ

 ئاق ھاراق ئاشقازان، ئۈچهينىڭ شىلىملىق پهردىسىنى غىدىقالپ سۇلۇق ئىششىق پهيدا ) 2

 شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئاشقازان كېسالتاسى ۋه . ى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ قىلىدۇ ۋه قاناشن

 ئاسپىرىن، : مهسىلهن . ئاشقازان ئاقسىل فېرمېنتىنىڭ ئاجىرىلىشىشىغا تهسىر كۆرسىتىدۇ

 ئىندول ئاشىن، بۇلۇفىن، ئاشىمىيسىن قاتارلىق قىزىتمىنى ياندۇرۇپ ئاغرىق پهسهيتىدىغان

اشقازان ئۈچهي شىللىق پهردىسىنىڭ غىدىقلىنىشىنى دورىالرنى بىرال ۋاقىتتا ئىچكهنده ئ



 . ئېغىرالشتۇرۇپ، ئاشقازان يارىسى ياكى ئاشقازان قاناشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 قان شېكىرىنى تۆۋهنلىتىدىغان بىنيى شۇاڭگۇا، گېلىننبېنناۋ، گېلىنكۇيتۇڭ، ) 3

 چۈنكى ھاراق قان . تولبۇتامىد قاتارلىق دورىالرنى ئىچكهنده ئاق ھاراق ئىچمهسلىك كېرهك

 شۇنىڭ بىلهن بىرگه مهركىزى نېرۋىنى تورمۇزالشنى . شېكىرىنى تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ

 ئېغىرالشتۇرۇپ، ھوشىدىن كېتىش، شۈك بولۇپ قېلىش، قان شېكىرى تۆۋهنلهپ كېتىش

 . قاتالىق كېسهللىكلهرنى ئاسانال كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 راق ھاراق ئىچكهن تهقدىردىمۇ يۈزى فۇرازولىدۇننى بىر ھهپته ئىچكهندىن كىيىن ئاز ) 4

 قىزىرىش، يۈرهك رېتىمى تېزلىشىش، كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، باش ئاغرىش قاتارلىق

 ئاالمهتلهر كۆرۈلىدۇ، چۈنكى ئىسپىرت دورىنىڭ بهدهنده ئاجىرىلىشىشىنى تورمۇزالپ،

 نى ئاسېتالىدېگىدنىڭ بهدهنده زور مىقداردا يىغىلىپ قېلىشى سهۋهبلىك زهھهرلىنىش

 . كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 بۇنىڭدىن باشقا ئۇزاق مۇددهت ياكى زىياده ھاراق ئىچكهنده جىگهرنىڭ زهھهر تازىالش

 بېسىمى ئېشىپ كېتىپ جىگهرنى زىيانغا ئۇچىرىتىپ، جىگهر قېتىشىش ياكى جىگهرنى ياغ

 . دورىنىڭ تهنده ئالمىشىشى ئاستىاليدۇ . قاپالش ئاالمىتى كۆرۈلىدۇ

 نىڭ ناچار رىئاكسىيىسى قايسىالر؟ ) كاڭشىڭسۇ ( ئانتىبىئوتىن . 30

 ئانتىبىئوتىن نۆۋهتته ھهرخىل يۇقۇمالرنى تېزگىنلهشتىكى ئۈنۈملۈك، ئهڭ كۆپ

 باشقا . يىلچه بولدى 100 ئىشلىتىدىغان دورا تۈرىنىڭ بىر بۇلۇپ، ئىشلىتىلىۋاتقىنىغا

 : ى مۇنۇالر ئاساسلىق . دورىالرغا ئوخشاش، ئۇنىڭمۇ مۇئهييهن ناچار رىئاكسىيىسى بار

 پىنىتسىللىن، سېتېپىئومىتسىن، كېفۇلۇتىن . زىياده سېزىمچانلىق رىئاكسىيىسى ) 1

 ئېغىر بولغاندا . قاتارلىقالر ئادهمده زىياده سېزىمچانلىق رىئاكسىيىسىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 ئانتىبىئوتىنالرنىڭ زىياده سېىمچانلىق رىئاكسىيىسى كۆپىنچه . جانغا خهۋپ يهتكۈزىدۇ

. دا دورا ئهسۋىسى، تېره ياللۇغى ۋه دورا قىزىتمىسى قاتارلىقالرنى پهيدا قىلىدۇ ھالالر



 ئانتىبىئوتىنالر كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان دائىملىق زهھهرلىك : زهھهرلىك رىئاكسىيسى ) 2

 رىئاكسىيه ئاڭالش سېزىمى نىرۋىسى زىيانغا ئۇچىراش، قان ھاسىل قىلىش سېستىمىسى

 - زهخمهتكه ئۇچىراش، شۇنىڭدهك ئاشقازان - ۋه جىگهر زىيان بۆرهك . توسالغۇغا ئۇچىراش

 . ئۈچهي رىئاكسىيىسى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 ياشانغانالر، بوۋايالر، بالىالر، تېنى ئاجىزالر، قورساق . ئىككى ياقىلىمىلىق يۇقۇملىنىش ) 3

 مهس كهل - قىسمى ئوپراتسىيه قىلىنغانالر، شۇنىڭدهك ئانتىبىئوتىنالرنى كهلسه

 ئادهتته ئىككى ياقىلىمىلىق يۇقۇملىنىشنى تېزگىنلهش بىر . ئىشلهتكهنلهرده ئاسان كۆرۈلىدۇ

 . ئاز قىيىن، يهنه كېلىپ خهتىرى بىر قهدهر چوك

 باكتىرىيىلهرنىڭ تولىسىدا ئانتىبىئوتىنالرغا چىدامچانلىق پهيدا . دورىغا چىدامچانلىقى ) 4

 كهلمهس ئىشلىتىۋهرسه، دورىغا چىداملىق - ئانتىبىئوتىنالرنى كهڭ ۋه كهلسه . بولىدۇ

 باكتىرىيه تۈپى كۈنسايىن كۆپىيىپ، كېسهلنى داۋاالشقا تهسىر يهتكۈزىدۇ ھهتتا

 يۇقۇملىنىشنى تېزگىنلهيدىغان سېزىمچان ئانتبىئوتىننىڭ يوقلۇقى سهۋهبلىك ئېغىر

 . ئاقىۋهتلهر كېلىپ چىقىدۇ

 ئوكۇل قىلىپ ئۇرغاندا، تولىسى دائىرىلىك غىدىقالش، ئانتىبىئوتىننى مۇسكۇلغا ) 5

 دائىرىلىك ئاغرىتىدۇ، ۋىنادىن ئوكۇل قىلىپ ئۇرغاندا قان نوكچىسى خاراكتىرلىك كۆك قان

 بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئۇنى . تومۇرى ياللۇغىنى پهيدا قىلىش مۇمكىن

 الىغانچه دهپ چاغالپ خ » ھهممىگه قادىر دورا « چوقۇم مۇۋاپىق ئىشلىتىش، ھهرگىزمۇ

 . ئىشلهتمهسلىك كېرهك

 مىكرۇبقا قارشى دورىالرنى قااليمىقان ئىشلهتكهننىڭ قانداق زىيىنى بار؟ . 31

 مىكرۇبقا قارشى دورىالرنى قااليمىقان ئىشلهتكهننىڭ زىيىنى كۆپ ھهم چوڭ، يېنىك

 ئۇ ئاساسلىقى . بولغاندا شهخىشكه، ئېغىر بولغاندا ئىنسانىيهتكه زىيان يهتكۈزىدۇ

ئادهمنىڭ ئورگانىزىمى ۋه ئهزالىرىغا زىيان . بالرنى  دورىغا چىداملىق قىلىپ قويىدۇ مىكرۇ



 تىببى دورا مهنبهسىنى . ئىككى ياقىلىمىلىق يۇقۇملىنىشقا سهۋهبچى بولىدۇ . يهتكۈزىدۇ

 . شۇڭا، ئۇنى چوقۇم ئىلمىي، مۇۋاپىق ئىشلىتىش كېرهك . ئىسراپ قىلىدۇ

 ىتن بۇرۇن تېره ئاستى سىنىقى ئىشلىنىدۇ؟ نىمه ئۈچۈن بىنتسىللىن ئىشلىتىش . 32

 پىنىتسىللىن، سىترېپئومىتسىن، سىفالوسپىرىن، ۋىتامىن يود : بهزى دورىالر مهسىلهن

 دائىرىلىك مهست قىلىش دورىسى، ئىممونىتنى تهڭشهش دورىسى، بىئو ماددىالرنى

 ھهتتا زىياده . ئىشلهتكهندىن كىيىن ئاسانال زىياده سېزىمچانلىق رىئاكسىيىسى يۈز بېرىدۇ

 بىخهتهر بولسۇن ئۈچۈن ئوكۇل . سېزىمچانلىق شۈك بولۇپ قېلىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 سېلىپ دورا بېرىشتىن بۇرۇن تېره ئاستى سهزگۈرچانلىق سىنىقى ئىشلىنىدۇ، تېره ئاستى

 مىنۇت كۆزىتىپ، پىلوس ياكى مىنۇس 20 - 15 سىنىقى ئىشلىگهندىن كىيىن

 چۈنكى پىنتسىلىن ئاسان زىياده سېزىمچانلىق . رهك رىئاكسىيىسىنى بېكىتىش كې

 رىئاكسىيسى پهيدا قىلىدۇ، يېنىكرهك بولغاندا قىزىتمىسى ئۆرلهيدۇ ۋه تېره ئهسۋىسى

 چىقىدۇ، ئېغىر بولغاندا سىرغىتمىلىق كۆپ شهكىللىك قىزىل داغ، سويۇلۇشچان تېره

 تىرلىك زهھهرلىنىش ياللۇغى ھهمده ئهگهشمه قىزىتما، شۇنىڭدهك پۈتۈن بهدهن خاراك

 ئاالمىتى پهيدا بولىدۇ، ئهڭ قورقۇنچلىقى زىياده سېزىمچانلىق شۈك بولۇپ، ۋاقتىدا

 شۇڭا دوختۇرمۇ بىمارمۇ زىياده سېزىمچانلىق . قۇتقۇزۋېلىنمىسا جېنىدىن ئايرىلىپ قالىدۇ

 كىشىلهرنىڭ تولىسى بۇنى ئانچه بىلىپ . تارىخنىڭ بار يوقلۇقىنى ئېگىلىشى كېرهك

 يدۇ، شۇڭا، پىنىتسىللىن ئىشلىتىشتىن بۇرۇن چوقۇم تېره ئاستى سىنىقى ئىشلهش كهتمه

 تېره ئاستى سىنىقىدا مۇسبهت رىئاكسىيه كۆرۈلگهنلهرگه پىنىتسىللىن ئىشلىتىشكه . كېرهك

 ئاز . تېره ئاستى سىنىقى كۆپ ساندىكى بىمارالرنىڭ ئهھۋالىنىال ئىنكاس قىلىدۇ . بولمايدۇ

 ېره ئاستى سىنىقىدا گهرچه مهنپى رىئاكسىيه كۆرۈلسىمۇ، زىياده ساندىكى كىشىلهرنىڭ ت

 . سېزىمچانلىق رىئاكسىيىسى پهيدا بولۇشى مۇمكىن

قايسى خىلدىكى مىكرۇبقا قارشى دورىالر بالىالرنى ساغالملىقىغا پايدىسىز؟ . 33



 . يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقالرنىڭ جىگهر فېرمېنت سېستىمىسى نىسبى تولۇق بولمايدۇ ) 1

 بىلهن بىرگه بۆرهكنىڭ چىقىرىش ئىقتىدارى ناچار ھهم مىكرۇبقا قارشى زهھىرى شۇنىڭ

 جىگهر ئارقىلىق ئالمىشىدىغان خلرومىتسىن، سۇلفامىد : مهسىلهن . كۈچلۈك، بهزى دورىالر

 قاتارلىق دورىالر ئاساسلىقى بۆرهكتىن چىقىرىلىدىغان ئامىنو شېكىرى، ۋانكومىتسىن،

 فۇران تۈرىدىكى دورىالرنى بالىالرغا بېرىشتىن ساقلىنىش پولىمىكسىن، تېتراتسىكلىن،

 . كېرهك

 تېتراتسىكلىن تۈرىدىكى يېڭىدىن شهكىللهنگهن ئۇستخان ۋه چىشته ئورۇنلىشىدىغان ) 2

 كالتىسىينى زىيانغا ئۇچىرىتىدۇ، شۇنىڭ بىلهن چىش پېگمىنتى چىش سىرتىغا

 لهن چىشنى ئاسانال قۇرت يېپىشىۋېلىپ چىشنىڭ يېتىلىشى تولۇق بولمايدۇ، شۇنىڭ بى

 ياشتىن تۆۋهن بالىالرغا يوقىرىقى دورىالرنى 8 يهيدۇ، شۇڭا يېڭى تۇغۇلغان بوۋاق ياكى

 . ئىشلهتمهسلىك كېرهك

 ئامىنو شېكىرى تۈرىدىكى ئانتىبىئوتىن دورىالر بالىالرنىڭ بۆرهك ۋه ئاڭالش نېرۋىسىغا ) 3

 نىڭ بۆرىكىنڭ يېتىلىشى ناچار ئېغىر زىيان يهتكۈزىدۇ، يېشى كىچىك بوۋاق ۋه بالىالر

 شۇڭا دائىم دورا مهنبهلىك بۆرهك ياللۇغىغا . بولغاچقا، دورىالنىڭ چىقىرىلىشىمۇ ئاستا بولىدۇ

 گىرىپتار بولۇش ۋه ئاڭالش نېرۋا ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچراپ گاس بۇلۇپ قېلىش ئهھۋالى

 ۋه ئاڭلىيالماس بولۇپ بهزى بالىالرنىڭ ئاڭالش ئىقتىدارى تۆۋهنلهپ كېتىدۇ . كۆرۈلىدۇ

 . قالىدۇ

 فۇگۇينوتۇڭ تۈرىدىكى دورىالرنىڭ ئهڭ گهۋدىلىك ناچار رىئاكسىيىسى ياش ) 4

 ھايۋانالرنىڭ كۆمۈرچىكىنى زىيانغا ئۇچىرىتىدۇ، ئېغىر بولغانلىرىدا، سۆڭهك بوغۇمى

 گهرچه . ھۈجهيرىلىرىده سۇ پۈۋهكچىسى پهيدا قىلىدۇ ۋه سۆڭهك بوغۇمىغا زىيان يېتىدۇ

 نسانالردا بۇ خىل ئهھۋال كۆرۈلمىگهن بولسىمۇ، لېكىن ئاز ساندىكى كېسهللهرده بوغۇم ئى

شۇڭا، سۆڭهك سېستىمسى تولۇق . قاتتىق ئاغرىش ۋه ياللۇغلىنىش ئهھۋالى كۆرۈلىدۇ



 . ياشتىن تۆۋهن بالىالرغا ئىشلىتشكه ماس كهلمهيدۇ 18 يېتىلمىگهن

 لىك قان ئازلىق، ئاق قان ھۈجهيرىسى خلرومىتسىن تۈرىدىكى دورىالر توسالغۇ مهنبه ) 5

 بولۇپمۇ، ئۇزاق مۇددهت كۆپ مىقداردا . ئازالپ كېتىش قاتارلىق ناچار رىئاكسىيه پهيدا قىلىدۇ

 . شۇڭا بالىالرغا ئىشلىتىشكه ماس كهلمهيدۇ . ئىشلهتكهنده زىيىنى تېخىمۇ كۆپ بولىدۇ

 زۇكام دورىلىرى قايسىالر؟ زۇكام بولغۇچىالر ئۆزى تالالپ ئىشلىتىشكه بولمايدىغان . 34

 زۇكامنى داۋااليدىغان دورىالر . زۇكام دائىم كۆرۈلىدىغان، كۆپ قوزغىلىدىغان كېسهللىك

 ناھايتى كۆپ، بىمارالر ئۆزى بىلگهنچه دورا سېتىۋېلىپ ئىشلىتىدىغان ئهھۋالالر ناھايتى

 ىنى يهپ لېكىن زۇكام بولغۇچىالرنىڭ ھهممىسى ئۆزى خالىغانچه سېتىۋالغان دور . كۆپ

 تۆۋهندىكىدهك زۇكام بولغۇچىالر دوختۇرنىڭ يېتهكچىلىكىده دورا . ساقىيىپ كېتىشى ناتايىن

 . ئىشلىتىشى كېرهك

 بۇ خىلدىكى بىمارالرنىڭ ئادهتته تېنى ئاجىز، : تېنى ئاجىز، ئاسانال زۇكام بولىدىغانالر ) 1

 لىنىدۇ، ئۇزاققىچه تېنىنىڭ تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارى ئاجىز بولغانلىقتىن زۇكام تهكرار

 بۇ باشقا زۇكامالردىن پهرقلىنىدۇ، ئۆزى خالىغانچه دورا سېتىۋىلىپ ئىشلهتسه . ساقايمايدۇ

 . بولمايدۇ، دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرهك

 : ئېغىر زۇكام بولغانالر ياكى زۇكام بىلهن بىرلىكته ئهگهشمه كېسهللىكلهر پهيدا بولغانالر ) 2

 قىزىش، قىزىتمىسى ئۆرلهپ يانماسلىق ياكى : لهن زۇكام بىر قهدهر ئېغىر بۇلۇپ، مهسى

 يۆتىلىش، بهلغهم كېلىش ياكى كۆكرهك قىسمى ئاغرىش، ھاسىراش قاتارلىق ئاالمهتلىرى

 . كۆرۈلگهنلهر ۋاقتىدا دوختۇرخانىغا بېرىپ دىئاگنوز قويدۇرۇشى كېرهك

 ارى تولۇق يۈرهك ئىقتىد : سوزۇلما خاراكتىرلىك كېسىلى بار بولغان زۇكام بولغۇچىالر ) 3

 بولمىغانالر، سوزۇلما خاراكتىرلىك بۆرهك كېسىلى، دىئابىت كېسىلى، يوقىرى ھهزىم

 يوللىرىدا يارا پهيدا بولۇش قاتارلىق سوزۇلما خاراكتىرلىك كېسىلى بار بولغۇچىالر دوختۇردىن

چۈنكى بهزى سوزۇلما . مهسلىھهت سورىشى ياكى دوختۇرخانىغا بېرىپ كۆرۈنىشى كېرهك



 رلىك كېسهللهر زۇكام بولغاندا ئهسلىدىكى كېسهللهر ئاسانال ئېغىرلىشىدۇ ۋه يېڭى خاراكتى

 كېسهللهرنى پهيدا قىلىدۇ ھهمده دورا ئىشلىتىش مۇۋاپىق بولماسلىق تۈپهيلىدىن قوشۇمچه

 . تهسىر قىلىپ، ئهسلىدىكى كېسهلنى ئېغىرالشتۇرۇۋېتىدۇ

 ئېمىتىش مهزگىلىدىكى زۇكام بولغان بالىالر، ياشانغانالر، ھامىلدار ئايالالر ۋه باال ) 4

 بالىالر زۇكام بولسا ئادهتته قىزىتمىسى ئۆرلهيدۇ، كېسهللىك ئۆزگۈرىشى بىر قهدهر : ئايالالر

 زۇكامغا قوشۇلۇپ يهنه ئۆپكه ياللۇغى، ۋىرۇسلۇق يۈرهك مۇسكۇل ياللۇغى قاتارلىق . تېز بولىدۇ

 ا بالىالرنىڭ يېشى كىچىك، بهدهن بۇنىڭدىن باشق . ئهگهشمه كېسهللىكلهر پهيدا بولىدۇ

 . ئېغىرلىق پهرقى زور بولغانلىقتىن، دورا ئىشلىتش مىقدارىنى ئاسان ئېگىلىگىلى بولمايدۇ

 ياشانغانالر ئورگانىزىمىنىڭ ماددا . شۇڭا دوختۇرنىڭ يېتهكچىلىكىده دورا ئىشلىتىش كېرهك

 ئىقتىدارى تۆۋهن بولۇپ، ئالمىشىشى ئاستا بولىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگه ۋىرۇسقا تاقابىل تۇرۇش

 ئهگهشمه كېسهللىكلهر ئاسانال قوزغىلىدۇ ھهمده بهزى سوزۇلما خاراكتىرلىك كېسهللىكلهر

 ئايالالر ۋه باال ئېمىتىش . بولغاچقا دوختۇرنىڭ يېتهكچىلىكىده دورا ئىشلىتىش كېرهك

 ا ئىشلهتكهنده مهزگىلىدىكى ئايالالردا ئاالھىده فىزىئولوگىيىلىك ئهھۋال بولغانلىقتىن، دور

 . ئېھتىياتچان بولۇپ، دوختۇرنىڭ يېتهكچىلىكىده دورا ئىشلىتىش كېرهك

 زۇكامنى داۋاالشتا قايسى دورىالرنى ئىشلىتىش كىرهك؟ . 35

 سهل، ئۇ كۆپىنچه ھالالردا ۋىرۇستىن يۇقۇملىنىش سهۋهبلىك ې كۆپ كۆرۈلىدىغان ك - زۇكام

 ۈنۈملۈك دورا يوق دىيهرلىك، ئهگهشمه نۆۋهتته ئۇنىڭغا شىپا بولىدىغان ئ . پهيدا بولىدۇ

 كېسهللىك بولمىسا، كۆپرهك ئارام ئېلىپ، كۆپرهك سۇ ئىچىپ، ئاسان ھهزىم بولىدىغان

 يېمهكلىكلهرنى يهپ، ئوزۇقلۇقنى تۇلۇقالپ، ئېغىز ۋه بۇرۇن بوشلۇقىنىڭ تازىلىقىغا دىققهت

 . ندىال ساقىيىپ كېتىدۇ قىلسىال، قورامىغا يهتكهن ساغالم كىشىلهر ئادهتته بىر قانچه كۈ

 قىزىش، باش ئاغرىش، بۇرۇن پۈتۈش، بۇرنىدىن سۇ ئېقىش قاتارلىق كېسهللىك

نى دورىلىرى ئاغرىق پهسهيتىش - ئاالمهتلىرى كۆرۈلگهنده رىتسىپسىز قىزىتما قايتۇرۇش



 . ئىشلىتىشكه بولىدۇ

 ئۇ ئىشلىتىش ۋاقتى ئهڭ ئۇزۇن، ئىشلىتش ئهك كۆپ بولغان قىزىتما . ئاسپىرىن ) 1

 ئاغرىق پهسهيتىش دورىسى بۇلۇپ، زۇكام سهۋهبلىك قىزىش، باش ئاغرىش، - قايتۇرۇش

 . پۈتۈن بهدىنى چېقىپ ئاغرىش قاتارلىق كېسهللىك ئاالمهتلىرىنى يېنىكلىتىدۇ

 قىزىتما قايتۇرۇش رولى ئاسپىرىنغا ئوخشىشىپ كېتىدۇ، لېكىن . پاراتىسېتامول ) 2

 ئاسپىرىننىڭ قۇشۇمچه تهسىرىگه . ىقى ئاجىز ئاشقازان ۋه ئۈچهيگه بولغان غىدىقالشچانل

 بهرداشلىق بېرهلمهيدىغان ۋه ئاسپىرىن زىياده سېزىمچانلىقى كۆرۈلىدىغانالر بۇ دورىنى

 . ئىشلهتسه بولمايدۇ

 زۇكام سهۋهبلىك قىزىش، باش ئاغرىقى قاتارلىقالرغا . ) بۇلۇفىن ( ئايبىروفىن ) 3

 انچه دورا، سۇيۇق دورا،بوففېرالش ئۇنىڭ باشقا دورا تىپلىرىدىن يهنه د . ئىشلىتىلىدۇ

 . دورىسى قاتارلىقالر بار

 ئاساسلىقى بالىالرنىڭ قىزىتمىسىنى قايتۇرۇش . ) ئابېنپيهن ( ئالبىن تابلىتى ) 4

 . شۇنىڭدهك قىزىش سهۋهبلىك بىئارام بۇلۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ئىشلىتىلىدۇ

 اغرىق قىزىتما قايتۇرۇش رولى ئاسپىرىننىڭكىگه ئوخشاش، ئ . سهنلىتۇڭپيهن ) 5

 . پهسهيتىش رولى ئاسپىرىننىڭكىدىن ياخشى

 ئۇنىڭ قىزىتما قايتۇرۇش بولى پاراتسېمولنىڭكىگه . مۇرهككهپ پاراتسېتامول تابلىتى ) 6

 . ئوخشاش، ئاغرىق پهسهيتىش رولى ئۇنىڭدىن كۈچلۈكرهك

 زۇكام سهۋهبلىك ). ميشى ۋېيماپيهن ( مۇرهككهپ پىساروفىجىن ھىدرو خلورىد تابلىتى ) 7

 يتۇرۇش ۋه ئاغرىق توختىتىشقا ئىشلىتىلىدۇ ھهمده يۆتهلنىا توختىتىدۇ، بۇرۇن قىزىتمىنى قا

 پۈتۈش، بۇرنىدىن سۇ ئېقىش قاتارلىق زۇكام سهۋهبلىك كېلىپ چىققان كېسهللىك

 . ئاالمهتلىرىنى پهسهيتىدۇ

) كۈندۈزلىكى شۇاڭفېن ۋېيماپيهن؛ئاخشىمى مېيپۇ ۋىيماپيهن ( باففىرىن كولد ) 8



 بلىك قىزىش، باش ئاغرىش، پۈتۈن بهدهن چېقىپ ئاغرىش، زۇكام سهۋه . تابلىتى

 چۈشكۈرۈش، بۇرۇن پۈتۈش، بۇرنىدىن سۇ ئېقىش، يۆتىلىش، ياش ئېقىش قاتارلىق

 بۇ تۈردىكى دورىالردىن يهنه كيافېن . كېسهللىك ئاالمهتلىرىنى پهسهيتىشكه ئىشلىتىلىدۇ

 ماپيهن تابلىتى، ۋېيماپيهن، شۇاڭپۇ ۋېيماپيهن، ئهنفىن ۋېيماپيهن، پۇئېرمىي

 . فېنمامېيمىنپيهن قاتارلىقالر بار

 بۇرۇن پۈتۈشنى داۋاالشتا دائىرىلىك ئىشلىتىلىدىغان نافتازولىن، چياڭجيازولىن، ) 9

 . سهيلۇزولىن قاتارلىق بۇرۇنغا تېمىتىش دورىسىنى ئىشلىتىش الزىم

 باش ئاغرىغاندا قايسى دورىالرنى ئىشلىتىش كېرهك؟ . 36

 شتا ئاساسلىقى ئاغرىش سهۋهبىگه ئېنىق دىئاگنوز قويۇش، ئادهتته باش ئاغرىقىنى داۋاال

 ئاغرىق توختىسىال باش . لىرىنى ئىشلىتىش الزىم رىق توختىتىش دورى قىزىتمىنى قايتۇرۇپ ئاغ

 . ئاغرىمايدۇ

 دورا ئىشلهتكهنده ئالدى بىلهن پاراتېسېتا دورىسىنى ئىشلىتىش، چوڭالر بىر

 مىللىگرام ياكى 500 - 300 چه بولغان بالىالرغا ياشقى 12 - 6 گرام، 0.6 - 0.3 قېتىمدا

 كېلوگرام بهدهن ئېغىرلىقى بويىچه باش ／ مىللىيگىرام 15 - 10 ياكى مىللىيگرام 15 - 10

 . گرامدىن ئېشىپ كهتمهسلىكى كېرهك 2 چوڭالر كۈنىگه ئاغرىغاندا ئىچىش،

 ېتىمدا نىڭ ئاغرىق توختىتىش ئىقتىدارى كۈچلۈكرهك چوڭالر ھهر ق ) بولۇفىن ( ئايرىبسوفىن

 مدىن ا گر 2.4 سائهتته بىر قېتىم، كۈنىگه ئهڭ كۆپ بولغاندا 6 - 4 ھهر گرام، 0.4 - 0.2

 كېلوگرام بهدهن ئېغىرلىقى بويىچه ／ مىلىيگرام 10 - 5 ئىستىمال قىلىش، بالىالر ھهر قېتىمدا

 - ئاسپىرىن ياللۇغالنغان ئورۇندا ئاغرىق پهيدا قىلىدىغان ماددا . ئىستىمال قىلىشى كېرهك

 چوڭالر . ن تهركىبىنى ئازايتىدۇ، شۇڭا كۆرۈنهرلىك ئاغرىق توختىتىش رولى بار پروستاگالندى

 ياشتىن 3 قېتىم ياكى ئاغرىغاندا ئىچسه بولىدۇ، لېكىن 3 گرام كۈنىگه 0.6 - 0.3 ھهر قېتىمدا

جىددىيلىشىش خاراكتىرلىك باش ئاغرىقى ۋه نېرۋىسى . تۆۋهن بالىالرغا ماس كهلمهيدۇ



 نى بىلله ئىچسه B1 بىلهن ۋىتامىن ) گۇۋيسۇ ( هر ئورىزانول ئۇزۇن مۇددهت جىددىيلهشكهنل

 . بولىدۇ

قىزىغاندا قىزىتما قايتۇرۇش دورىسىنى قانداق ئىشلىتىش كېرهك؟ . 37

 ئۇنىڭ ئادهم تېنىگه پايدىلىق . نۇرغۇن كېسهلگه ئورتاق ئاالمهتلهرنىڭ بىرى - قىزىش

 تهننىڭ ئىقتىدارىنى يتقاندا، بهدهن تېمپىراتۇرسىنىڭ مۇۋاپىق ئۆرلىشى ې تهرىپىدىن ئ

 ئۇرغۇتۇپ، ئورگانىزىمالرنىڭ بىئولوگىيلىك ماددا ئالماشتۇرۇش ياكى زهھهر قايتۇرۇش،

 زهھهر ھهيدهش جهريانىنى تېزلىتىدۇ، شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئورگانىزىمنىڭ كېسهلگه

 الرنىڭ ئوتىن تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى تۇلۇق جارى قىلدۇرۇپ، تهندىكى ئانتىب

 - ىسىنى ئۆستۈرۈپ، ئاق قان ھۈجهيرىسىنىڭ كېسهل قوزغاتقۇچىالرنى يۇتۇۋىلىش سهۋىي

 . ھاكازاالر ه يوقىتىش ئىقتىدارىنى كۈچهيتىدۇ، ۋ

 بۇالر تهننىڭ كېسهلگه تاقابىل تۇرۇش كۈچىنى ئاشۇرۇشقا، تهننىڭ تهنگه ھۇجۇم قىلىپ

 ىگه كېلىشىنى كىرگهن كېسهل قوزغاتقۇچالرنى تازىلىشىغا ۋه ئورگانىزىمالرنىڭ ئهسل

 لېكىن، زىياده قىزىپ كهتسه ئورگانىزىمالردا توسالغۇ پهيدا . ئىلگىرى سۈرۈشكه پايدىلىق

 قىلىپ، پهي تارتىشىش، چۆچۈش، ھۇشىدىن كېتىش قاتارلىق ئېغىر ئىنكاسالرنى

 ده، - كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، زىياده ئۇزاق قىزىپ كهتسه يهنه تهن سهرپىياتىنى كۆپهيتىۋىتىدۇ

 . يېتىشمهسلىك سهۋهبلىك باشقا كېسهللىكلهرگىمۇ سهۋهبچى بولىدۇ ئوزۇقلۇق

 قىزىتما قايتۇرۇش دورىسى تهننىڭ ئىقتىدارىنى تهڭشهپ، بهدهننىڭ سرتقى يۈزىدىكى

 تومۇرلىرىنى كېڭهيتىپ تهرلىتىش، قىزىقى يانغانلىقىنى ئۆزلىكىدىن ھېس قىلدۇرۇپ - قان

 سسىقلىقنىڭ تارقىلىشىنى كۆپهيتىدىغان، يېشىندۈرۈش قاتارلىق جهريانالر ئارقىلىق ئى

 شۇنىڭ بىلهن بىرگه تىترهشنى توختىتىپ، ئورگانىزىمالرنىڭ ئىسسىقلىق ھاسىل قىلىشىنى

 . ئۇ قىزىشنى ئۈنۈملۈك تېزگىنلهپ بهدهننىڭ تېمپىراتۇرىسىنى تۆۋهنلىتىدۇ . ئازايتىدىغان دورا

شۇڭا، ئۇنى ئايرىم . وقىتالمايدۇ لېكىن، قىزىشقا سهۋهبچى بولغان كېسهللىكنى يىلتىزىدىن ي



 ئىشلهتكهنده، دورىنىڭ ئۈنۈمى تۈگىگهن ھامان بهدهننىڭ تىمپىراتۇرىسى يهنه ئۆرلهپ

 قىزىتمىنى داۋالىغاندا، قىزىتما قايتۇرۇش ، بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋىلىشقا بولىدۇكى . كېتىدۇ

 . بولمايدۇ دورىسىنى كېسهللىك سهۋهبى ۋه ئهھۋالى بىلهن كارى بولماي ئىشلىتىشكه

 ئادهتته قىزىتما قايتۇرۇش دورىسىنى ئائىلىده ئىشلهتكهنده مۇنۇ پرىنسىپالرغا ئهمهل

 : قىلىش الزىم

 قىزىشنىڭ ئهسلى قانۇنىيتىگه . كېسهللىك سهۋهبى ئېنىق بولمىسا ئىشلهتمهسلىك ) 1

 دورا ئىشلىتىش سهۋهبلىك كاشىال تۇغدۇرۇپ، دوختۇرنىڭ خاتا  دىئاگنوز قويۇشىغا

 ى بولۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، كېسهللىك سهۋهبى نائېنىق قىزىشقا قىزىتما سهۋهبچ

 قايتۇرۇش دورىسىنى قااليمىقان ئىشلىتىشكه بولمايدۇ، بۇلۇپمۇ قىزىغان دهسلهپكى مهزگىلده

 . خىمۇ شۇنداق ې ت

 - تۆۋهن قىزىتما دېگىنىمىز . قىسقا ۋاقىتلىق تۆۋهن قىزىتمىغا دورا ئىشلهتمهسلىك ) 2

 كىچىك . تىن تۆۋهن بولغان قىزىتمىنى كۆرسىتىدۇ 38.5 ℃ تېمپېراتۇرىسى ئادهتته بهدهن

 بالىالرنىڭ بهدىنى ئۇ يوسۇندا قىزىسا ھىچقانداق غهيرى ئاالمهتنى سهزگىلى بولمايدۇ، لېكىن

 . قورامىغا يهتكهنلهرنى كۆپىنچه ھالالردا كۆرۈنهرلىك بىئارام قىلىدۇ

 بىمارنىڭ بهدهن . قىلىش ات ئېھتىي بهك قىزىپ كهتكهنده دورا ئىشلىتىشتىن ) 3

 چامىسىغا يهتكهنده، قىزىتما قايتۇرۇش دورىسى ئىشلىتىشته 40 ℃ تېمپېراتۇرىسى ئۆرلهپ

 قىلىش، ھهر قېتىملىق دورا مىقدارىنى چۇقۇم ئازايتىش، دورىنى ئېھتىيات چۇقۇم تولىمۇ

 . ھتىياتچانلىق بىلهن ئىشلىتىش الزىم ې ئ

 بالىالر قورامىغا : رسىتىپ بالدۇر داۋالىتىش باال قىزىپ قالسا بالدۇر دوختۇرغا كۆ ) 4

 يهتكهنلهرگه ئوخشىمايدۇ، ئۇالرنىڭ تۆۋهن قىتما ئىنكاسى كۆپىنچه ھالالردا كۆرۈنهرلىك

 ساق تۇرىدۇ، - بولمايدۇ، لېكىن بهدهن تېمپېراتۇرىسى تېز ئۆرلهيدۇ، كهچ كىرگىچه ساپ

شۇڭا، باال . رتىشىپ قالىدۇ ده، تېمپېراتۇرىسى تېزلىكته ئۆرلهپ، پېيى تا - كهچمۇ كىرىدۇ



 قىزىپ قالسا ئۇنىڭغا يۈكسهك ئهھمىيهت بىلهن قاراش، تۆۋهن دهرىجىده قىزىپ قالغان

 تهقدىردىمۇ ۋاقتىدا داۋالىتىش ھهمده كېچىسى تۇيۇقسىز بهك قىزىپ كهتكهنده تهمتىرهپ

 وال ساقالپ ت - قالماستىن ۋه دهماللىققا ئىشلىتىش ئۈچۈن، قىزىتما قايتۇرىدىغان دورىدىن ئاز

 . قويۇش الزىم

 قىزىتما قايتۇرىدىغان دورىنىڭ . دورا ئىچكهن مهزگىلده سۇنى كۆپ ئىچىش ) 5

 ھهممىسى بىمارنى تهرلىتىدۇ، بۇ دورىنىڭ بهدهننىڭ ئىسسىقلىق تارقىتىشىنى كۆپهيتىپ،

 نىڭ بىرى، بۇ جهرياندا بىمارنىڭ رى بهدهن تېمپېراتۇرىسىنى تۆۋهنلهتكهن ئىپادىلى

 بهدىنىدىكى سۇ ۋه سۇدا ئېرىيدىغان ۋىتامىنالر خېلى كۆپ مىقداردا ئېنىرگىيىسى،

 سۇنى ، چكهن مهزگىلده ى خورايدىغان بولغاچقا، قىزىغان بىمار قىزىتما قايتۇرۇش دورىسى ئ

 تىپلىق ۋىتامىنالر B شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا . بۇلۇپمۇ شېكهرلىك سۇنى كۆپ ئىچىشى الزىم

 بۇالر بىمار ئورگانىزىمى ئىقتىدارىنىڭ ئهسلىگه كېلىشىگه . نى ئىچسىمۇ بولىدۇ C ۋه ۋىتامىن

 يالغان بهدهن تېمپېراتۇرىسىنى ئورگانىزىمالرنىڭ ئۆزلىكىدىن تهڭشىشى ئارقىلىق . پايدىلىق

 تۆۋهنلىتىشكه ياردىمى بولسۇن ئۈچۈن، قىزىتمىسى دورا ئىشلهتمهي يانغان بىمارمۇ سۇنى

 ۇقلىشى الزىم ل نالرنى تو كۆپ ئىچىشى ۋه سۇدا ئېرىيدىغان ۋىتامى

 كېسهللىك . قىزىتمىنى زۆرۈر تېپىلغاندا فىزىكىلىق تۆۋهنلىتىشنى قوشۇمچه قىلىش ) 6

 تىن يوقىرى قىزىغان بىمارغا قىزىتما قايتۇرۇش 40 ℃ ئهھۋالى جىددى، ئىزچىل تۈرده

 دورىسىنى ئىشلىتىش بىلهن بىرگه، كېسهللىك ئهھۋالىنىڭ يهنىمۇ ئېغىرلىشىشى سهۋهبلىك

 رنىڭ پېيى تارتىشىپ قېلىش ۋه ھوشىدىن كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، قىزىتمىنى بىما

 ھىم : ئۇنىڭ كونكىرت ئۇسۇلى مۇنداق . فىزىكىلىق تۆۋهنلىتىشنى قوشۇمچه قىلىشقا بولىدۇ

 يى ياكى سوغۇق سۇ قاچىالپ، ئۇنى ۈ سۇلياۋ خالتىغا ياكى ئىسسىق سۇ خالتىسغا مۇز س

 باش بويۇن قىسمىنىڭ ئاستىغا ياكى قولتۇقى، تاپىنى، ئايرىم ھالدا بىمارنىڭ - ئايرىم

شارائىت يار بهرسه كۆكرىكى قاتارلىق چوڭ قان تومۇر ئۆتىدىغان جايلىرىغا قويۇش كېرهك،



 پۈتۈن بهدهنگه سۇيۇقالندۇرۇلغان ئىسپىرت سۈرتۈپ، تهندىكى ھارارهتنىڭ تارقىلىشىنى

 . زگىنلهشكه بولىدۇ تېزلىتىپ، كېسهللىك ئهھۋالىنىڭ ئېغىرلىشىشىنى تې

 قىزىتما قايتۇرۇش دورىسى دائىم ئىشلىتىلىدۇ، لېكىن ئۇنىڭ زهھهرلىك ۋه قوشۇمچه

 ئۈچهي - ئاشقازان دورا ئهسۋىسى، : مهسىلهن . تهسىرىمۇ ئىنتايىن كۆپ كۆرۈلىدۇ

 رىئاكسىيىسى، قان سىستىمىسى رىئاكسىيىسى شۇنىڭدهك جىگهر، بۆرهك ئىقتىدارىنىڭ

 بۇنداق دورىالرنى ئۇزاق ۋاقىت ياكى زىياده كۆپ . ۇچرىشى قاتارلىقالر زهخمهتكه ئ - زىيان

 شۇڭا، قىزىتما قايتۇرۇش . ئىشلهتكهنده ئۇنىڭ زهھهرلىك ۋه قوشۇمچه تهسىرىمۇ ئېغىرلىشىدۇ

 ئىشلهتمىسىمۇ بولسىال ئىمكانقهدهر . چانلىق بىلهن ئىشلىتىش الزىم ئېھتىيات دورىسىنى چۇقۇم

 . ئاساسىي پرىنسىپتۇر ئۇنىڭدىكى - ئىشلهتمهسلىك

 ئۇيقۇ دورىسىنى ئىشلهتكهنده نىمىلهرگه دىققهت قىلىشى كېرهك؟ . 38

 نىڭ تهسىرى مىقدارىنىڭ ) ئهنمىيهنياۋ ( ئۇخلىتىش دورىسى - تىنىچالندۇرۇش

 ئوخشىماسلىقىغا قاراپ ئوخشىمايدۇ، مىقدارى ئاز بولسا تىنىچالندۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ،

 وگىيلىك ئۇيقۇسىمان ئۇيقۇنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، مىقدارى مىقدارى ئاراخىل بولسا فىزىئول

 ئۇيقۇ دورىسى كلىنكىدا . كۆپ بولسا ناركوزالش، چۆچۈشكه تاقابىل تۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ

 تۆۋهندىكى مهسىلىلهرگه دىققهت ه ئۇنى ئىشلهتكهند . خېلىال ئومومىيۈزلۈك ئىشلىتىلىدۇ

 : قىلىش كېرهك

 ه ھهممىسىنىڭ خاس ئاالھىدىلىكى بار، شۇڭا ئۇنى ئۇيقۇ دورىسىنىڭ تۈرى كۆپ ۋ ) 1

 ئهھۋالنى پهرقلهندۈرۈپ، مۇۋاپىق كېلىدىغىنىنى تالالپ ئىشلىتىش كېرهك، ئۇيقۇ دورىسىنى

 دوختۇر ئاددى ھالدا ئادهمنى ياخشى ئۇخلىتىدىغان دورا چاغالپ خالىغانچه ئىشلهتمهي،

 . ىتىش الزىم رۇخسهت قىلغان ئىشلىتىش تۈرى ۋه مىقدارى بويىچه ئىشل

 ئۇيقۇ دورىسىنىڭ . ئادهتتىكى ئهھۋالدا بىر خىل ئۇيقۇ دورىسىنى ئىشلهتكهن ياخشى ) 2

قوشۇمچه تهسىر كۆرسىتىشتىن ساقلىنىش ياكى ئۇنى ئازايتىش ئۈچۈن، ھهر خىل ئۇيقۇ



 . دورىسىنى بىرال ۋاقىتتا ئىچمهسلىك الزىم

 يدىغان ئهھۋالدا، ئهڭ ياخشىسى مىقدارى ئاز بولىشى كېرهك، ئۇيقۇغا كاپالهتلىك قىالال ) 3

 . مىقدارى ئازنى تالالپ ئىشلىتىش كېرهك

 ئۇزاق مۇددهت ئىشلهتكهنده تۈرىنى . دورا ئىچىش ئۇسۇلىغا دىققهت قىلىش كېرهك ) 4

 ئالماشتۇرۇش كېرهك، بۇنداق قىلغاندا ھهم ئۇيقۇ سۈپىتىنى ئۆستۈرگىلى ھهم ئۇيقۇ دورىسى

 مچانلىق ۋه تايىنىشچانلىقتىن ساقالنغىلى بولىدۇ، چوڭ پهيدا قىلدىغان دورىغا بولغان چىدا

 مېڭه پوستىلىقى يۈكسهك دهرىجىده ھاياجانالنغان ئهھۋالدا، دهرھال ئۇيقۇ دورىسىنى

 ئىچمهسلىك كېرهك، بولمىسا ئۇخلىتىش رولىنى ئويناپال قالماستىن بهلكى تېخىمۇ

 ىسى ئىچىشكه توغرا كهلسه، ئهڭ كېچىسى ئويغانغاندا يهنه ئۇيقۇ دور . ھاياجانالندۇرۇۋىتىدۇ

 ناۋادا تاڭ ئېتىپ . ياخشىسى تېز ۋه قىسقا ئۈنۈملۈك ئۇيقۇ دورىسىنى تالالپ ئىشلىتىش كېرهك

 ئوينىشى سهۋهبلىك نورمال خىزمهت رول كۈندۈزى دورىسىنىڭ قالغان بولسا، تىنىچالندۇرۇش

 . ئىچمهسلىك كېرهك ۋه تۇرمۇشقا تهسىر يېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، يهنه ئۇيقۇ دورىسى

 . پهيدا بولۇش ئىھتىمالى بولغان قوشۇمچه تهسىرگه ھهر ۋاقىت دىققهت قىلىش كېرهك ) 5

 جىگهر ۋه بۆرهك ئىقتىدارى توسقۇنلىققا ئۇچرىغانالر ياكى ئهقلى ئىقتىدارى ئاجىزالر ئۇيقۇ

 بۆرهك دورىسىنى ئېھتىياتچانلىق بىلهن ئىشلىتىشى، ئۇزاق مۇددهت ئىشلهتكۈچىلهر جىگهر ۋه

 . ئىقتىدارىنى  قهرهللىك تهكشۈرتۈپ تۇرۇشى كېرهك

 دورا تاشالش يىغىندى ئاالمىتى كۆرۈلۈشتىن . دورىنى بىراقال توختىتىۋهتمهسلىك كېرهك ) 6

 ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۇيقۇ دورىسىنى ئۇزاق مۇددهت ئىشلهتكهنلهر ئۇنىڭ مىقدارىنى تهدرىجى

 . ك ئازايتىپ، ئاندىن ئىشلىتىشنى توختىتىشى كېره

 ئىسپىرت ئۇيقۇ دورىسىنىڭ مهركىزىي نېرۋا . ھاراق ئىچىشتىن ساقلىنىش كېرهك ) 7

 سىستىمىسىغا بولغان تهسىرىنى كۈچهيتىدۇ، شۇڭا، ئۇيقۇ دورىسى ئىچكهنده ھاراق

. ئىچمهسلىك كېرهك



 بالىالرغا دورا ئىشلهتكهنده نىمىلهرگه دىققهت قىلىش كېرهك؟ . 39

 گىلده نېرۋا سىستىمىسى، ئىچكى ئاجراتما سىستىمىسى بالىالر ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان مهز

 شۇنىڭدهك نۇرغۇن ئهزاسى تېخى مۇكهممهل يېتىلمىگهن، جىگهر ۋه بۆرىكىنىڭ زهھهر

 . قايتۇرۇش ئىقتىدارى شۇنىڭدهك مىڭه قان توسىقىنىڭ رولىمۇ مۇكهممهللهشمىگهن بولىدۇ

 پمۇ مۇنۇ تۆت ئىشتىن ھهزهر شۇڭا، دورىنى چۇقۇم ۋىراچنىڭ يېتهكچىلكىده ئىشلىتىش، بۇلۇ

 : ئهيلهش كېرهك

 ۋىتامىن . كهلمهس ئىشلىتىشتىن ھهزهر ئهيلهش كېرهك - بىرىنچى، ۋىتامىنالرنى كهلسه

 ئهمهلىيهتته ئۇنى كۆپ يېيىش . يېسه پايدىسى بار، زىيىنى يوق دهپ قارىماسلىق كېرهك

 لىدىغان، لهرنى كۆپ يېسه ئىشتىھاسى تۇتۇ B ۋه A ۋىتامىن : ياخشى ئهمهس، مهسىلهن

 قىزىيدىغان، بىئارام بولىدىغان، يىغالپ جېدهل قىلىدىغان بۇلۇپ قالىدۇ، جىگىرى يوغىناپ

 نىڭ پايدىسى جىق، لېكىن ئۇنى كۆپ C ۋىتامىن . كېتىدۇ شۇنىڭدهك بۆرىكى زهخمىلىنىدۇ

 يېسىمۇ قورسىقى ئاغرىش، ئىچى سۈرۈش شۇنىڭدهك دورىدىن زهھهرلىنىش ئاالمهتلىرى

 . كۆرۈلىدۇ

باال . كهلمهس ئىشلىتىشتىن ھهزهر ئهيلهش كېرهك - كىنچى، ئانتىبىئوتىنالرنى كهلسه ئىك

 ئاغرىپ قېلىشى ھامان ئۇنىڭ سهۋهبى بىلهن كارى بولماستىن خلرومىتسىن،

 ، ) شىيمىيسۇ ( سترېپىتومىتسىن، نىئومىتسىن . سترېپىتومىتسىن ئىشلهتمهسلىك كېرهك

 قاتارلىق ئانتىبىئوتىنالر ئۇزاق مۇددهت ) سۇ كانامي ( ، كانامىتسىن ) چىڭدامىيسۇ ( گېنتامىتسىن

 لداش ، قۇلىقى غۇڭۇ ېيىش ئىشلىتىلسه، ئاڭالش نېرۋىسىغا تهسىر يهتكۈزۈپ، بېشى ق

 خلرومىتسىن ئىشلىتىلسه، قايتا . ھهتتا گاس بۇلۇپ قالىدۇ ئاالمهتلىرى كۆرۈلىدۇ،

 هككىز ياشتىن س . قان ئازلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىش مۇمكىن پ ئىشلىنىش توسالغۇغا ئۇچرا

 ، تېررامىتسىن ئىچسه، چىشنى ) سىخۇهنسۇ ( كىچىك بالىالر ؛بۇلۇپمۇ بوۋاقالر تېتراتسىكلىن

ئاسان سارغايتىۋىتىدۇ ھهمده چىش ئېمالىنى ياخشى يېتىلدۈرمهيدۇ، شۇڭا، بالىالرغا ئۇنى



 . ئىشلهتمهسلىك كېرهك

 هس ئىشلىتىشتىن كهلم - ئۈچىنچى،قىزىتما قايتۇرۇپ ئاغرىق توختاتقۇچى دورىنى كهلسه

 بالىالر قىزىتمىسىنىڭ سهۋهبى تولىمۇ مۇرهككهپ بولىدۇ، ئۇنىڭغا . ھهزهر ئهيلهش كېرهك

 بهلكىم زۇكام، بادام بهز ياللۇغى ۋه قىزىل، ئۆپكه ياللۇغى، مېڭه پهرده ياللۇغى قاتارلىق ئېغىر

 كېسهل سهۋهبى تېپىلماي تۇرۇپ ئاغرىق . كېسهللىكلهر سهۋهب بولىشىمۇ مۇمكىن

 كهلمهس ئىشلىتىلسه كېسهللىك ئهھۋالىنى يوشۇرۇپ - توختىتىدىغان دورىالر كهلسه

 بۇلۇپمۇ بوۋاق بهك قىزىپ . قېلىپ، توغرا دىئاگنوز قويۇش ۋه داۋاالشقا تهسىر يهتكۈزىدۇ

 كهتكهنده قىزىتمىنى قايتۇرۇپ ئاغرىق پهسهيتىدىغان دورا نامۇۋاپىق ئىشلىتىلسه، بوۋاقنى

 ن تېمپېراتۇرسىنى بىراقال تۆۋهنلىتىۋېتىش سهۋهبلىك كۆپ تهرلىتىپ، بهده

 . دهرمانسىزالندۇرۇپ قويۇشى مۇمكىن

 شتىن ھهزهر ئهيلهش كهلمهس ئىشلىت - تۆتىنچى، ب تۈرىدىكى شار ئاقسىلالرنى كهلسه

 ب تۈرىدىكى شار ئاقسىل ئاساسلىقى قىزىل، ئا تىپلىق جىگهر ياللۇغى، گۈرهن بهزى . كېرهك

 ۇن سۈر ماددا ياللۇغىنىڭ ئالدىنى  ئېلىشقا ئىشلىتىلىدۇ، باشقا يۇقۇملۇق بېزى ياللۇغى ۋه يۇل

 ب تۈرىدىكى شار . داۋاالش ئۈنۈمى ئىشهنچىلىك ئهمهس - كېسهللىكلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىش

 كهلمهس - ئاقسىل ئادهم قېنى ۋه بالىياتقۇ قېنىدىن ياسىلىدىغان بولغاچقا، كهلسه

 . ۋهھاكازاالر . ىپ يهلتاشما ئۆرلىتىۋىتىشى مۇمكىن ئىشلىتىىلسه قوشۇمچه تهسىر پهيدا قىل

 . كهلمهس ئىشلىتشكه بولمايدۇ - شۇڭا،ئۇنى قۇۋۋهت دورىسى ھېسابىدا كهلسه

 بالىالرغا نىمه ئۈچۈن چوڭالر دورىسىنى خالىغانچه ئىشلىتىشكه بولمايدۇ؟ . 40

 ئاساسلىق سهۋهبى شۇكى، . بالىالرغا چوڭالرنىڭ دورىسىنى ئىشلىتىشكه بولمايدۇ

 بالىالرنىڭ قىزىپ قېلىشىدا سهۋهب توال، بالىغا سهۋهبنى ئايدىڭالشتۇرمايال، چوڭالر

 ئىچىدىغان ئاسپىرىن ئىچكۈزۈلسه، كېسهلگه ئاسانال دهخلى يهتكۈزىدۇ ياكى كېسهللىك

ئاالمىتىنى يوشۇرۇپ قالىدۇ، يهنه كېلىپ ئۇ بالىدا كۆڭلى ئاينىش، قۇسۇش، ئىشىھاسى



 شۇڭا، دورىنى ئهڭ ياخشىسى دوختۇرنىڭ . سىيه پهيدا قىلىدۇ تۇتۇلۇشتهك ناچار رىئاك

 . يېتهكچىلىكىده مۇۋاپىق ئىشلىتىش كېرهك

 بالىالرنىڭ دورا ئىشلىتىش مىقدارى بىلهن چوڭالرنىڭ دورا ئىشلىتىش مىقدارى

 ئوتتۇرىسىدىكى پهرق ناھايتى چوڭ، ئۇنىڭ بهزىسى ئاددى ھالدا بهدهن ئېغىرلىقىغا

 ان بولماستىن بهلكى بالىالرنىڭ فىزىئولوگىيلىك ئىقتىدارى شۇنىڭدهك ئاساسهن ھېسابالنغ

 دورىغا بولغان سهزگۈرلۈكىگه ئاساسهن بهلگىلهنگهن بولغاچقا، مىقدارى ئاز بۇلۇپ قالسا

 داۋاالش ئۈنۈمىگه تهسىر يېتىشى، بهك كۆپ بۇلۇپ كهتسه زهھهرلىك رىئاكسىيه يۈز بىرىشى

 دورىالرنىڭ . الرغا قارىغۇالرچه دورا ئىشلهتمهسلىكى كېرهك ئانىالر بالى - مۇمكىن، شۇڭا ئاتا

 قاتارلىق ) چياڭلىمىيسۇ ( سىكلىن، تېررامىتسىن، دوكسىتلىن ت تېترا : بهزىسى مهسىلهن

 ئانتىبىئوتىك دورىالر چوڭالرغىال باب كېلىدۇ، يهتته ياشتىن تۆۋهن بالىالرغا ئىشلىتىشكه

 پهيدا » چىش سىكلىن ت تېترا « ندۈرۈپ، بولمايدۇ، بولمىسا ئۇستخان ۋه چىشنى زهخمىله

 ئاشقازاندا ) مهيدىمىيسۇ ( ، مىدىكه مىتسىن ) خۇڭمىيسۇ ( ئېرىترومىتسىن . قىلىپ قويىدۇ

 ئاسانال ئاشقازان كىسالتاسى تهرىپىدىن بۇزۇلۇپ، داۋاالش ئۈنۈمى تۆۋهنلهپ كېتىدىغان

 . بولغاچقا، تېگىشلىك داۋاالش ئۈنۈمىنى جارى قىلدۇرالمايدۇ

 دورىالر بالىالرنىڭ ساغالملىقىغا تهسىر يهتكۈزىدۇ؟ قايسى . 41

 سېترېپتومىتسىن، كانامىتسىن، گېنتامىتسىن قاتارلىقالر بالىالرنىڭ ئاڭالش نېرۋىسىنى

 ، ) دونيهنجۈسۇ ( زهخمىلهندۈرۈپ، قۇلىقىنى گاس قىلىپ قويۇشى، پولىمىكسىن

 ندۈرۈشى؛ بالىالرنىڭ بۆرىكىنى زهخمىله ) چۈجياشېنشاڭشيهنسۇ ( نورئادرېنىلىن

 بالىالرنىڭ بهزىسىنىڭ مېڭىسىنى زهخمىلهندۈرۈشى؛ ) ۋېيفۇئهن ( مېتوكلوپرامىد

 قاتارلىق دورىالر بالىالرنىڭ چىشى ۋه ) فۇپهيسۇهن ( تېتراتسىكلىن، نوفلوككىسىن

 بالىالردا قان ) گهنماۋتۇڭ ( ئۇستخىنىنىڭ يېتىلىشىگه تهسىر يهتكۈزۈشى؛ خلروفىنول

بالىالردا زهھهرلىنىشنى كهلتۈرۈپ ) نهيجيازولىن ( افتازولىن سىيىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى؛ ن



 شۇڭا، بالىالرغا ئىشلىتىدىغان دورا تاللىغاندا ئاالھىده . چىقىرىشى مۇمكىن، ۋهھاكازاالر

 . ئېھتىيات قىلىش كېرهك

 قان بېسىمى يوقىرى بىمارالر دورا ئىشلهتكهنده نىمىلهرگه دىققهت قىلىشى كېرهك؟ . 42

 دهپ دىئاگنوز قويۇلغان ھامان مۇۋاپىق، بىخهتهر، ئۈنۈملۈك دورا قان بېسىمى يوقىرى

 : بۇنىڭدا دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك مۇنداق بهش ئىش بار . يهپ داۋالنىش كېرهك

 قان بېسىمىنى تۆۋهنلىتىدىغان دورىنى ئۇزاق . دورىنى بىراقال توختاتماسلىق كېرهك ) 1

 ئازايتىۋهتسه ياكى ئۇنى ئىچىشنى مۇددهت ئىچكهن بىمار دورىنىڭ مىقدارىنى بىراقال

 توختىتىپ قويسا،قان بېسىمىنى قاڭقىتىش سهۋهبلىك بىر قاتار ئىنكاسالرنى كهلتۈرۈپ

 چىقىرىشى مۇمكىن، بۇ ئهھۋال بېسىم تۆۋهنلهتكۈچى دورىنى توختىتىش ئۇنۋىرسال

 باش ئۇ ئاساسلىقى قان بېسىمى تۇيۇقسىز تېز ئۆرلهپ كېتىش، . كېسهللىكى دهپ ئاتىلىدۇ

 قېيىش، باش ئاغرىش، ماغدۇرسىزلىنىش، تهرلهش قاتارلىقالردا ئىپادىلىنىدۇ؛ بهزىده قان

 بېسىمىنىڭ تېز ئۆرلىشى سهۋهبلىك يۈرهك قان تومۇرلىرى قىسقىراش، يۈرهك مۇسكۇلى

 ا خهۋپ ىغ تىقىلمىسى ياكى مېڭه قان تومۇر كېسهللىكلىرى ئهگىشىپ پهيدا بولۇپ، ھايات

 ق مۇددهت دورا ئىچىش نهتىجىسده ئورگانىزىمالردا دورىغا چىدامچانلىق بۇ ئۇزا . كهلتۈرىدۇ

 ۋه تايىنىشچانلىق پهيدا بۇلۇپ قالغان ئهھۋالدا، دورا بىراقال توختىتىلغاندىن كىيىن

 . فلىكىسلىق ھادىسه يۈز بېرىپ، قان بېسىمىنىڭ قاڭقىپ ئۆرلىگهنلىكىدىن بولىدۇ ې ر

 قان بېسىمى بهك تېز ۋه بهك تۆۋهن . ش كېرهك بېسىمنى تېز تۆۋهنلىتىشتىن ساقلىنى ) 2

 چۈشۈپ كهتسه مېڭه، يۈرهك، بۆرهكنىڭ قان تهمىناتى ئازىيىپ كېتىش سهۋهبلىك يۈرهك

 مۇجۇپ ئاغرىش، بۆرهك ئىقتىدارى زهئىپلىشىش، قان يېتىشمهسلىك سهۋهبلىك سهكته

 دوختۇرنىڭ شۇڭا، دورىنى قهتئى تۈرده . قاتارلىق كېسهللىكلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 . لىشقا بولمايدۇ ې مىقدارىنى خالىغانچه كۆپهيتىۋ . كۆرسهتمىسى بويىچه ئىچىش كېرهك

قان بېسىمى يوقىرى بىمارنىڭ قان بېسىمى . كېرهك ش لسىز دورا ئىچىشتىن ساقلىنى ه قهر ) 3



 گىچه ئهڭ 6 تىن 3 غىچه، چۈشتىن كىيىن سائهت 9 دىن 7 ھهركۈنى چۈشتىن بۇرۇن سائهت

 شۇڭا، تهتقىق قىلىش ئارقىلىق، بىر كۈنده ئۈچ قېتىم . هن بولىدۇ يوقىرى، كېچىسى تۆۋ

 دورا ئىچىدىغان ئهنئهنىۋى ئۇسۇلنى قان بېسىمىنىڭ تهبىئى دولقۇنلىنىشىشى يوقىرى

 پهللىگه كۆتۈرىدىغان بۇ ئىككى ۋاقىتتىن يېرىم سائهت بۇرۇن ئىچكهنده قان بېسىمىنىڭ

 قان بېسىمى . لى بولىدىغانلىقى ئىسپاتالندى ئۆرلىشىشىنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك كونترول قىلغى

 قان بېسىمى . يىنىك دهرىجىده يوقىرىالر ئۇخالشتىن بۇرۇن دورا ئىچمهسلىكى كېرهك

 ئوتتۇرھال، ئېغىر دهرىجىده يوقىرى بىمارالر ئۇخالشتىن بۇرۇن كۈندۈزى ئىشلىتىش

 . چىشى كېرهك سائهت بۇرۇن ئى 4 - 3 مىقدارىنىڭ ئۈچتىن بىرىنىال، يهنه كېلىپ ئۇخالشتىن

 قاندىكى ماينىڭ قويۇقلۇق دهرىجىسىنى . قهرهللىك تهكشۈرتۈپ تۇرۇش كېرهك ) 4

 قهرهللىك تهكشۈرۈش دورىنىڭ مۇۋاپىق ئىشلىتىلگهن ياكى ئىشلىتىلمىگهنلىكىنى ئىنكاس

 بهزىلهرنىڭ قارىشىچه، ئالته ھهپته داۋاالنغاندىن كىيىن . قىلىدىغان مۇھىم تهرتىپ

 مىغان بولسا، بۇ قان بېسىمىنى تۆۋهنلىتىش دورىسىنىڭ بىخهتهر قاندىكى ماي يوقىرىلى

 ئىكهنلىكى ۋه مۇۋاپىق، ئۈنۈملۈك ئىشلىتىلگهنلىكىنى، ئۇنى داۋاملىق ئىچىشكه

 بولىدىغانلىقىنى، ئهكسىچه بولغاندا، باشقا دورىنى ئالماشتۇرۇپ ئىچىش الزىملىقىنى

 . بىلدۈرىدىكهن

 ش دورىسىنىڭ ى بېسىم تۆۋهنلىت . قلىنىش كېرهك دورىنى قااليمىقان ئىشلىتىشتىن سا ) 5

 تۈرى كۆپ، تهسىر كۆرسىتىدىغان ئورنى ۋه ئۈنۈمى پهرقلىنىدۇ، قوشۇمچه تهسىرى، ماس

 شۇڭا، قايسى دورىنى ئىشلىتىش . كېلىدىغان كېسهللىك ۋه پهرھىزى ئوخشىمايدۇ

 ىقان مهسلىسىده دوختۇرنىڭ كۆرسهتمىسىگه ئهمهل قىلىش، دورىنى تاللىماي قااليم

 . ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش كېرهك

 جىگهر ئىقتىدارى ياخشى بولمىغان بىمارالر دورا ئىشلهتكهنده نىمىلهرگه دىققهت . 43

قىلىش كېرهك؟



 . دورىنىڭ تولىسى جىگهرنىڭ ئىقىدارىغا زىيان يهتكۈزىدۇ ياكى ئۇنى ئېغىرالشتۇرۇۋىتىدۇ

 ) بابىيتو ( نى داۋاالشتا باربىتال كۆپىنچه ھالالردا جىگهر ئىقتىدارى زىيانغا ئۇچرىغانالر

 ، فىنتوئىن ) لۇبىڭچىن ( تۈرىدىكى تىنىچالندۇرۇش دورىسى، خلورپرومازىن

 ، رىفامىپىن ) يىيهنجىڭ ( ، ئىزونىئازىد ) شياۋيهنتۇڭ ( ، ئىندومىتاتسىن ) بىنتويىڭنا ( ناترىي

 ) جياجىگاۋۋهنتۇڭ ( ، مېتىل تېستوستېرون ) بىيچىن شيهنئهن ( ، پرازىن ئامىد ) لىفۇپىڭ (

 جىگهر ئىقتىدارى ياخشى . دهك ئۆسمىگه قارشى بهزى دورا قاتارلىقالر ئىشلىتىلىدۇ شۇنىڭ

 بولمىغان بىمارالر جىگهرنىڭ زهخمىسىنى ئېغىرالشتۇرۇۋىتىدىغان دورىالرنى ئىچىشتىن

 ساقلىنىشى،باشقا دورىالرنى ئىچكهندىمۇ دورا چۈشهندۈرۈشىده بهلگىلهنگهن ئىچىش

 دورا ئىشلىتىۋاتقان مهزگىلده يهنه جىگهر . هل قىلىش كېرهك ئۇسۇلى ۋه مىقدارىغا قهتئى ئهم

 ئىقتىدارىنى قهرهللىك تهكشۈرتۈپ تۇرۇش، جىگهر ئىقتىدارىدا غهيرىلىك سېزىلگهن ھامان

 ش، تهپسىلى ئهھۋالالنى ى ئۇنى ئىشلىتىشنى توختىتىش ياكى باشقا دورىنى ئىشلىت

 . دوختۇردىن سوراش كېرهك

 بولمىغان بىمارالر دورا ئىشلهتكهنده نىمىلهرگه دىققهت بۆرهك ئىقتىدارى ياخشى . 44

 قىلىش كېرهك؟

 باربىتال تۈرىدىكى تىنىچالندۇرۇش دورىسى، سالىتىك : دورىالرنىڭ تولىسى مهسىلهن

 تۈرىدىكى قىزىتمىنى پهسهيتىپ ئاغرىق توختاتقۇچى دورا ) شۈيياڭسۇهن ( كىسالتا

 نىئازىد قاتارلىقالر بۆرهكنى زىيانغا سېترېپتومىتسىن، كانامىتسىن، گېنتامىتسىن، ئىزو

 زادى قايسى دورا بۆرهكنىڭ زهخمىسىنى ئېغىرالشتۇرۇۋىتىدۇ، بۇنىڭدا دورا . ئۇچىرىتىدۇ

 چۈشهندۈرۈشىنى ئهستايىدىل ئوقۇش ياكى تىببى خادىمالردىن مهسلىھهت سوراش،

 . كېرهك ئىشلهتكهنده چۇقۇم دورا چۈشهندۈرۈشىدىكى ئۇسۇل ۋه مىقدارغا دىققهت قىلىش

 ياشانغانالر دورا ئىشلهتكهنده نىمىلهرگه دىققهت قىلىش كېرهك؟ . 45

كونىالردا . ال يېمهكلىك ئارقىلىق داۋاالش،ئاندىن دورا ئىشلىتىش كېرهك ۋ ئاۋ ) 1



 شۇڭا، يېمهكلىك ئارقىلىق داۋالىسا . دىگهن گهپ بار » دورىنىڭ ئۈچ ئۆلۈشى زهھهر «

 بۇنداق قىلغاندا بىر ئهجرىدىن . ق داۋاالش كېرهك ال يېمهكلىك ئارقىلى ۋ بولىدىغانلىقىنى ئاۋ

 زهنجىۋىل چىالنغان قارا شېكهر سۈيى سوغۇق : مهسىلهن . قوش ئۈنۈم ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ

 يېمهكلىك ئارقىلىق داۋاالپمۇ ئۈنۈمى كۆرۈلمىگهن بولسا فىزىكىلىق . زۇكامغا شىپا بولىدۇ

 رنى قوللىنىشنى ئويلىشىش ئاخىرىدا داۋاالش، ئۇۋىالش، يىڭنه قويۇش قاتارلىق ئۇسۇلال

 . ئاندىن دورا بىلهن داۋاالشنى تالالش كېرهك

 جۇڭيى . ال جۇڭيى دورىسىنى، ئاندىن غهرب دورىسىنى ئىشلىتىش كېرهك ۋ ئاۋ ) 2

 دورىسىنىڭ تولىسى تهبىئىي دورا ئۆسۈملۈكلىرىگه تهۋه بولغاچقا، ئۇنىڭ زهھهرلىك ۋه

 ياشانغانالر كېسىلىنىڭ . ىڭكىدىن ئاز بولىدۇ قوشۇمچه تهسىرى ئادهتته غهرب دورىسىن

 تولىسى سوزۇلما كېسهل ياكى كونا كېسهل بولغاچقا، غهرب دورىسىنى ئىشلهتكهنده

 ال جۇڭيى دورىسى ۋ ھهقىقهتهن ئاالھىده ئۈنۈم بهرگهن بولمىسىال، ئهڭ ياخشىسى ئاۋ

 . ئارقىلىق داۋاالش كېرهك

 دورىنىڭ . ئۇردۇرۇش كېرهك ال سىرتتىن دورا قىلىش، ئاندىن ئوكۇل ۋ ئاۋ ) 3

 ئورگانىزىمنى زهھهرلىشى ۋه زىيانغا ئۇچىرىتىشىنى ئازايتىش ئۈچۈن، سىرتتىن دورا

 ئىشلىتىپ داۋاالشقا بولىدىغان تېره كېسهللىكى، چىش ياللۇغى، تولغىشىپ زهخمىلىنىش

 ىق قاتارلىق كېسهللىكلهرگه قارىتا ئاۋۋال سىرتتىن دورا سۈرۈپ زهھهر قايتۇرۇش ۋه ئىشش

 . ياندۇرۇش، ياخشىسى ياللۇغ قايتۇرۇش دورىسى ئىچمهسلىك كېرهك

 ياشانغانالرنىڭ بهزىسى ئوكۇل . ئاۋۋال دورا ئىچىش، ئاندىن ئوكۇل ئۇردۇرۇش كېرهك ) 4

 ئۇرسا كېسهل تېز ساقىيىدۇ دهپ قاراپ، ئاغرىپ قالسىال ئوكۇل ئۇردۇرۇشنى ئوياليدۇ، ئىش

 دورا قان ئارقىلىق پۈتۈن بهدهنگه تارقىلىپ، ئهمهليهتته ئۇنداق ئهمهس، ئوكۇلدىكى

 ئاخىرىدا يۈرهككه بېرىپ، يۈرهك قان تومۇرىنىڭ دىۋارىغا ۋه يۈرهككه بىۋاسته زىيان

شۇڭا، كېسهلنى دورا ئىچىش ئارقىلىق يېنىكلهتكىلى بولسىال، ئوكۇل . يهتكۈزىدۇ



 . ئۇردۇرۇش ھاجهتسىز

 يېقىنقى يىلالردىن بۇيان . ىتىش كېرهك ال كونا دورىنى ئاندىن يېڭى دورىنى ئىشل ۋ ئاۋ ) 5

 مۇنداقچه قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ . يېڭى ۋه ئاالھىده دورىالر ئۆزلۈكسىز بارلىققا كهلدى

 لېكىن، ئىشلىتىش ۋاقتى بىر . دورىالرنىڭ مهلۇم جهھهتتىكى ئۆزگىچه شىپالىق ئۈنۈمى بار

 وشۇمچه تهسىرىنى بۇلۇپمۇ قهدهر قىسقا بولغاچقا، كىشىلهر ئۇنىڭ كهمچىلىكى ۋه زهھهرلىك ق

 كهلگۈسى قوشۇمچه تهسىرىنى تېخى بىلىپ بواللمىدى، ۋاقىتنىڭ سىنىقىدىن ئۆتهلمهي

 شاللىنىپ كېتىدىغان يېڭى دورا دائىم ئۇچراپ تۇرىدۇ  شۇڭا،ئوتتۇرا ياشالر ۋه ياشانغانالر

 ب ئاغرىپ قالغاندا ئهڭ ياخشىسى كلىنكىدا كهڭ ئىشلىتىلگهن تهييار جۇڭيى ۋه غهر

نى ئىشلىتىشى، يېڭى دورا ۋه ئاالھىده دورىالرنى ئىشلىتىشكه توغرا كهلگهن دورىلىرى

 قىلىشى، ئىمپورت قىلىنغان دورىالردىن تېخىمۇ ئېھتىيات قىلىشى ئېھتىيات تهقدىردىمۇ

 . كېرهك

 ھامىلدار ئايالالر دورا ئىشلهتكهنده نىمىلهرگه دىققهت قىلىش كېرهك؟ . 46

 باربىتال : مهسىلهن . ىڭ ساغالملىقىغا تهسىر يهتكۈزۈشى مۇمكىن دورىنىڭ تولىسى ھامىلىن

 ، ) ئهندىڭ ( تۈرىدىكى ئۇيقۇ دورىسى، ناباربىتال تۈرىدىكى دېئازېپام

 بېسىمنى تۆۋهنلىتىپ سۈيدۈكنى ). لىميهننىڭ ( ،لىبرىئۇم ) ئهننىڭ ( مېپروبامات

 ، سۈيدۈكنى ) ن گهنلۇچۈه ( ، ماننىتول ) ليۇسۇهنمىي ( راۋانالشتۇرۇرش دورىسى ماگنىي سۇلفات

 . تېزلىتىپ، قىزىتمىنى قايتۇرۇپ ئاغرىق توختىتىدىغان دورا ئاسپىرىن قاتارلىقالر

 ھامىلدار ئايالالر دورا ئىشلهتكهنده ئۆزى دورىنىڭ ناچار رىئاكسىيىسىنىڭ تهسىرىگه

 ئۇچراش بىلهنال قالماستىن بهلكى دورىنىڭ تولىسى بالىياتقۇ ئارقىلىق ھامىلىنىڭ تېنىگه

 شۇڭا، ھامىلدار ئايالنىڭ . ھامىلىنىڭ يېتىلىشىگه تهسىر كۆرسىتىشىمۇ مۇمكىن كىرىپ،

 كېسىلىگه دورا ئىشلىتىشكه توغرا كهلگهنده چۇقۇم تىببى خادىمالرنىڭ پىكىرىنى تۇلۇق

ئاڭالپ، ئهستايىدىل تالالپ، ئۇنى قهتئىي تۈرده بهلگىلهنگهن ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋه



 . ش كېرهك ى مىقدارى بويىچه ئىشلىت

 تېمىتىدىغان ۋه كومىالچ دورىالرنى قانداق قىلغاندا توغرا ئىشلهتكىلى بولىدۇ؟ . 47

 بىرخىل يېڭى جۇڭيى دورىسى بۇلۇپ، تاشقى دورىلىرى تېمىتىش ۋه كومىالچ

 ئاساسىي ماددىنىڭ بهدهن سويۇقلۇقىدا ئېرىشىگه . كۆرۈنىشىدىن بىر خىل قاتتىق جىسىم

 دانچه ئارقىلىق تېز قويۇپ بېرىلىپ، ئادهم بهدىنىده ئهگىشىپ، دورا مالېكۇال ۋه كىچىك

 . ئاساسلىقى ئىچىلىدۇ . تېزدىن تولۇق قۇبۇل قىلىنىدۇ، ئۈنۈمى يوقىرى، تېز مهنپهت قىلىدۇ

 كۆز، قۇالق، بۇرۇن، تۈز ئۈچهي ۋه : مهسىلهن . سىرتىغا ۋه دائىرىلىك ئىشلهتسىمۇ بولىدۇ

 . جىنسى يولى قاتارلىقالرغا ئىشلىتىلىدۇ

 ىش ۋه كومىالچ دورىسى ئادهتته كېسهللىك ئهھۋالى جىددى ئېغىرالشقانالرغا تېمىت

 تاجىسىمان يۈرهك كېسىلى، يۈرهك سانجىقى، يۆتهل، سوزۇلما : مهسىلهن . ئىشلىتىلىدۇ

 . لىك كانايچه ياللۇغى قاتارلىقالرغا ئىشلىتىلىدۇ خاراكتىر

 : دىققهت قىلىش كېرهك تېمىتىش ۋه كومىالچ دورىسىنى ئىشلهتكهنده تۆۋهندىكىلهرگه

 دورىنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلىنى تهپسىلى كۆرۈش، دورا مىقدارىنى ئاشۇرۇۋهتمهسلىك ) 1

 . كېرهك

 قايناقسۇ بىلهن ئىچىش ياكى بىۋاسته تىلنىڭ ئاستىغا سېلىش ئىلىمان دورىنى ئازراق ) 2

 . كېرهك

 نۇت مى 10 ئادهتته . دورىنى ئىچىپ بولغاندىن كىيىن ئازراق ئارام ئېلش الزىم ) 3

 . ئهتراپىدا بولسا بولىدۇ

 . تېمىتىش ۋه كومىالچ دورىنى ئىسسىق ئۆتمهيدىغان يهرده ساقالش الزىم ) 4

 كۆپۈكلىشىپ ئېرىيدىغان تابلىت دورىالرنى قانداق قىلغاندا توغرا ئىچكىلى بولىدۇ؟ . 48

كۆپۈكلىشىپ ئېرىيدىغان تابلىېتكا دېگىنىمىز دورا بىلهن قوشۇمچه ماتىرىيالدىن

سۇدا ئېرىگهندىن كىيىن زور مىقداردىكى . نغان تابلىت دورىالرنى كۆرسىتىدۇ تهييارال



 تابلىت ئېرىگهندىن . ئوكىسد پهيدا بولۇپ كۆپۈكلىشىش ھالىتىگه كېلىدۇ ) IV ( كاربون

 كىيىن چۈچۈمهل ھالهتكه كېلىپ ئاسان ئىچكىلى بولىدۇ، كۆپىنچه ھالالردا ئېرىيدىغان

 . تابلىتى قاتارلىقالر C كۆپۈكلىشىدىغان ۋىتامىن : مهسىلهن . ا ئىشلىتىلىدۇ ت دورىالرد ې تابل

 : ت دورىالرنى ئىشلىتىشته دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر ې كۆپۈكلىشىدىغان تابل

 سۇغا چىالپ، ئىلىمان مىللىلىتىر سوۋۇتۇلغان قايناقسۇ ياكى 150 - 100 ئادهتته ) 1

 . هندىن كىيىن ئاندىن ئىچىش كېرهك پۈتۈنلهي ئېرىپ بولغاندىن ياكى كۆپۈك تۈگىگ

 بىۋاسته ئىچىشكه ياكى ئېغىزدا شوراشقا . بالىالر ئۆزى خالىغانچه ئىچمهسلىكى كېرهك ) 2

 . بولمايدۇ

 دورا سويۇقلۇقىدا ئېرىمهيدىغان، توزغاقسىمان نهرسىلهر بولسا، تېگىده چۆكمه پهيدا ) 3

 . بولىۋالسا ئىچمهسلىك كېرهك

 . سسىق ۋه ھۆل جايدا قويماسلىق كېرهك بۇنداق دورىالرنى ھىم ساقالش، ئى ) 4

 چاينايدىغان تابلىت دورىالرنى قانداق قىلغاندا توغرا ئىچكىلى بولىدۇ؟ . 49

 ئۈچهيده - ئېغىزدا چاينىغاندىن كىيىن ئاشقازان - چاينايدىغان تابلىت دورا دىگىنىمىز

 ابلىت چاينايدىغان ت . پۈتۈن بهدهنگه تهسىر قىلىدىغان تابلىت دورىالرنى كۆرسىتىدۇ

 دورىالردىن كۆپ ئىشلىتىلىدىغىنى ۋىتامىن تۈرىدىكى ۋه قىزىتما ياندۇرۇش دورىسى قاتارلىق

 تابلىت دورىالر ياكى ئاشقازان كېسلىنى داۋااليدىغان ئاليۇمىن ھىدروكسىد قاتارلىق

 . چاينايدىغان تابلىت دورىلىرى تېز پارچىلىنىپ داۋاالش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرىدۇ

 . ىچكهنده ئېغىزدا چايناش ۋاقتى بىر قهدهر تېز بولىدۇ بۇخىل دورىالرنى ئ ) 1

 مۇرهككهپ رىتسىپلىق گاستىرۇپىن، ئاليۇمىن : مهسىلهن . مىنۇت چايناش كېرهك 6 - 5 ئادهتته

 ھىدرۇكسىد تابلىتى چايناپ ئهزگهندىن كىيىن، ئاشقازانغا كىرىپ ئاشقازان دىۋارىدا بىر

 ن ئاشقازان ئىچىدىكى ئېرىمه شۇنىڭ بىله . قهۋهت قوغداش پهردىسى ھاسىل قىلىدۇ

يىئاسىت : ماددىالرنىڭ ئاشقازان دىۋارىدىكى يارىنى غىدىقلىشى يهڭگىللهيدۇ؛ مهسلهن



 تابلىتىنىڭ تهركىبىده شىلىمشىق ماددىالر بىر قهدهر كۆپ بولغانلىقتىن، چايناپ ئهزمىگهنده

 . سىر يهتكۈزىدۇ ئاشقازاندا يېپىشقاق مۇنهكچه پهيدا بۇلۇپ، دورىنىڭ شىپالىق رولىغا ته

 . سۇ ئىچىش الزىم ئىلىمان دورىنى چاينىغاندىن كىيىن ئازراق ) 2

 سائهتتىن كىيىن 2 - 1 ئىچكهندىن كىيىن ئاشقازان ئېچىشسا، تاماقتىن كىيىن ) 3

 . ش كېرهك ى ئىچ

 دورىنى قانداق قىلغاندا توغرا ئشلهتكىلى بولىدۇ؟ ) ياكى سۈتسىمان مهلھهم ( مهلھهم . 50

 ورا بىلهن ئاساسىي ماددىنىڭ مۇۋاپىق ئارىالشتۇرۇلۇشى د - مهلھهم دورا دىگىنىمىز

 ، ئارقىلىق ياسالغان يېرىم قاتتىق ھالهتتىكى سىرتقا ئىشلىتىلىدىغان دورىنى كۆرسىتىدۇ

 . سۈتسىمان مهلھهم قىراۋسىمان دورا دهپ ئاتىلىدۇ

 بهدهن سىرتىغا ئىشلىتىلىدىغان مهلھهم دورىنى ئىشلهتكهنده نىمىلهرگه دىققهت قىلىش

 كېرهك؟

 . مهلھهم دورىنى سۈرۈشتىن ئىلگىرى تېرىنى پاكىز يۇيۇش كېرهك ) 1

 زهخمىلهنگهن، جاراھهتلهنگهن، سېرىق سۇ تهپچىرهپ چىققان ئورۇنغا سۈرمهسلىك ) 2

 ئهگهر جىددى خاراكتىرلىك ھۆل تهمرهتكه بولسا، تهپچىرهپ چىققان مهزگىلده ھۆل . كېرهك

 ا، كۆرۈنهرلىك ئۈنۈمگه ئېرىشكىلى نهملىك ئۆتكۈزۈش ئۇسۇلىنى قولالنس - كومپىرىس

 . ئهگهر مهلھهم ئىشلىتىلسه ياللۇغ ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ . بولىدۇ

 ئهگهر مهلھهم ئىشلهتكهن جايدا كۆيۈك يارىسى بولسا ياكى قىچىشىش، ئىشىش، ) 3

 تاشما پهيدا بۇلۇش قاتارلىق رىئاكسىيه كۆرۈلسه دورىنى دهرھال توختىتىش ھهمده - ئهسۋه

 . ىنى پاكىز يۇيۇۋېتىش كېرهك شۇ دائىرىدىكى دور

 ىپ قويسا مۈڭگۈزلهشكهن ڭ سۈرۈپ بولغاندىن كىيىن تې ) ئورىيا ( بىر قىسىم دورىالرنى ) 4

50 % دىن 15 % سۇ تهركىبى . قهۋهتنىڭ سۇ تهركىبىنى كۆرۈنهرلىك ئاشۇرغىلى بولىدۇ

گىچه ئېشىپ، ھهم دورىنىڭ سۈمۈرۈلىشىنى ئاشۇرىدۇ ھهم داۋاالش ئۈنۈمىنى ئاشۇرغىلى



 . لىدۇ بو

 مهلھهم دورىنى سۈرۈپ بولغاندىن كىيىن يېنىك ئۇۋۇالپ بهرسه داۋاالش ئۈنۈمىنى ) 5

 . ئۆستۈرگىلى بولىدۇ

 مهلھهم دورىنى ئېغىز بوشلۇقى، كۆز بېرىكتۈرگۈچى پهردىسى قاتارلىق جايالرغا ) 6

 . سۈرمهسلىك كېرهك

 كۆزگه تېمىتىدىغان دورىنى قانداق قىلغاندا توغرا ئىشلهتكىلى بولىدۇ؟ . 51

 ياسالغان كۆزگه تېمىتىشقا ا ماتىرىياللىرىدىن دور - كۆزگه تېمىتىدىغان دورا دېگىنىمىز

 . دىغان سۇيۇقلۇقنى كۆرسىتىدۇ ى ئىشلىتىلىدىغان باكتىرىيه ئۆلتۈر

 كۆزگه تېمىتىش دورىسىنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن ياخشى تهييارلىق قىلىش كېرهك، ) 1

 اشنى سهل ئارقىغا قىلىش، سول قولىغا يېتىش ياكى ئولتۇرۇش ھالىتى مۇۋاپىق بۇلۇش، ب

 ئازراق پاختا ئېلىپ تۆۋهنكى قاپاققا تهگكۈزۈپ يىنىك سۈرتۈپ، ئاندىن تۆۋهنكى قاپاقنى

 پهسكه ئۆرۈپ، ئوڭ قول بىلهن كۆزگه تېمىتىدىغان دورىنى تۆۋهنكى قاپاقنىڭ

 ن كۆز بېرىكتۈرگۈچى پهرده خالتىسى ئىچىگه تېمىتقاندىن كىيىن ئۈستۈنكى قاپاق بىله

 بۇنداق قىلغاندا دورا سويۇقلۇقى بېرىكتۈرگۈچى پهرده خالتىسى . ئالمىسىنى ئېتىش الزىم

 . ئىچىگه تۇلۇق بارىدۇ

 قۇرۇق پاختا بىلهن كۆزدىن چىقىپ كهتكهن سويۇقلۇقنى سۈرتىۋىتىپ، كۆزنى يۇمۇپ ) 2

 . مىنۇت ئارام ئېلىش كېرهك 2 - 1

 ، قويۇقلۇق دهرىجىسىنى ئېنىق دورا ئىشلهتكهنده ئالدى بىلهن دورىنىڭ نامىنى ) 3

 ى ئىشلهتكهنده تونۇش، بۇلۇپمۇ قارىچۇق كېڭهيتكۈچى ۋه قارىچۇق تارايتقۇچى دورىالرن

 دورا سۇيۇقلۇقىنىڭ سۈزۈكلۈك دهرىجىسى، رهڭگىنى تهكشۈرۈش، ئېھتىياتچان بۇلۇش

 . ئهگهر غهيرى نهرسىلهر بۇلۇپ دۇغلىشىپ كهتكهن بولسا ئىشلهتمهسلىك كېرهك

قۇتىغا قاچىالنغان  ئاغزى ئېچىلمىغان كۆز دورىسى بولسا قۇتىنىڭ ئاغزىنى سۇلياۋ



 ئىسپىرتالنغان پاختا بىلهن سۈرتۈلگهن قايچا بىلهن كىچىك تۆشۈك ئېچىپ، مىكرۇپلىنىپ

 ئارىالشما دورا بولسا - ئهگهر تېمىتىدىغان كۆز سويۇقلۇقى . قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش الزىم

 . پ ئېلىشتۇرۇش كېرهك تېمىتىشتىن بۇرۇن تهۋرىتى

 . دورا تېمىتقاندا، كۆز بىلهن بولغان ئارىلىق بهك يېقىن بۇلۇپ كهتمهسلىكى كېرهك ) 4

 مىللىمىتىر بولسا ئهڭ مۇۋاپىق بولىدۇ، مىكرۇبلىنىپ 3 - 2 قاپاق بىلهن بولغان ئارىلىق

 قېلىشتىن ساقلنىش ئۈچۈن، تېمىتىش نهيچىسىنىڭ ئۇچىنى قاپاق ياكى كىرپىككه

 . لىك كېرهك كۈزمهس ك ته

 تېمىتىش دورىسىنى ئادهتته ئالدى بىلهن ئوڭ كۆزگه ئاندىن سول كۆزگه تېمىتىش ) 5

 كىرىشمه يۇقۇملىنىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئهگهر سول كۆزنىڭ كېسلى : مهسىلهن . كېرهك

 . بىر قهدهر يهڭگىل بولسا، ئالدى بىلهن سول كۆزگه ئاندىن ئوڭ كۆزگه تېمىتىش الزىم

 كىيىنلىك - لىكته ئىشلىتشكه توغرا كهلگهنده بهلگىلىك ئىلگىرى نۇرغۇن دورىنى بىر

 . لىقى قالدۇرۇش كېرهك ى ئار

 تېمىتىدىغان دورا بىلهن مهلھهم دورىنى بىرال ۋاقىتتا ئىشلىتىشكه توغرا كهلگهنده ئالدى ) 6

 . بىلهن تېمىتىش دورىسىنى ئاندىن كىيىن مهلھهم دورىنى ئىشلىتش كېرهك

 ن مهلھهم دورىسىنى قانداق قىلغاندا توغرا ئىشلهتكىلى بولىدۇ؟ كۆزگه ئىشلىتىلىدىغا . 52

 باكتىرىيىسىز ھالهتته باكتىرىيه - كۆزگه ئىشلىتىلىدىغان مهلھهم دورا دىگىنمىز

 ئۆلتۈرىدىغان دورا بىلهن مهلھهم ئاساسىي ماددىسى ئوخشاش تهڭشهپ ياسالغان كۆزگه

 . ئىشلىتىدىغان مهلھهمنى كۆرسىتىدۇ

 . ى ئىشلهتكهنده، تۆۋهندىكى قهدهم باسقۇچ بىلهن ئېلىپ بېرىش كېرهك مهلھهم دورىسىن

 ئىككى قولنى پاكىز يۇيۇپ، دېزىنفېكسىيه قىلىنغان قايچا بىلهن كۆز مهلھىمىنىڭ ) 1

 . ئېغىزىنى ئېچىش الزىم

باشنى ئارقىغا قىلىپ، كۆزنى يۇمۇپ، كۆرسهتكۈچ بارماق بىلهن تۆۋهنكى قاپاقنى ) 2



 . كېرهك يىنىك ئۆرۈش

 مىلىلىتىر ئهتراپىدا چىقىرىپ 1 كۆز مهلھىمىنىڭ قۇيرۇق تهرىپىنى سىقىپ مهلھهمنى ) 3

ئهگهر كۆز مهلھىمى قۇتىغا قاچىالنغان بولسا، ( تۆۋهنكى قاپاق خالتىسى ئىچىگه كىرگۈزۈپ

 مىنۇت 3 - 2 ) نىڭ ئىچىگه سۈرۈش كېرهك ق مهلھهمنى ئهينهك تاياقچىغا سۇۋاپ تۆۋهنكى قاپا

 لېكىن مهلھهم دورىسىنىڭ . ىن كىيىن داۋاالش ئۈنۈمى ئاشىدۇ يىنىك ئۇۋۇالپ بهرگهند

 . ئۇچىنى كۆز ياكى قاپاققا بىۋاسته تهگكۈزمهسلىك كېرهك

 كۆزنى بىر قانچه قېتىم چىمچىقلىتىپ مهلھهمنى كۆز ئىچىگه تۇلۇق يهتكۈزگهندىن ) 4

 . مىنۇت ئهتراپىدا ئارام ئېلش كېرهك 2 كىيىن كۆزنى يۇمۇپ

 بىلهن مهلھهم نهيچه سىرتىدىكى قالدۇق مهلھهمنى ياغسىزالندۇرۇلغان پاختا ) 5

 . سۈرتىۋىتىپ ئاغزىنى ئېتىۋېتىش الزىم

 ئايدىن ئېشىپ كهتكهن 1 ۋاقتى ئاغزى كۆپ قېتىم ئېچىلغان ۋه ئۇدا ئىشلهتكهن ) 6

 . كۆز مهلھىمىنى ئىشلهتمهسلىك كېرهك

 قۇالققا تېمىتىدىغان دورىنى قانداق قىلغاندا توغرا ئىشلهتكىلى بولىدۇ؟ . 53

 قۇالققا تېمىتىش دورىسى قۇالق بوشلىقى ئىچىگه تېمىتىلىدىغان سىرتتىن

 ئىشلىتىلىدىغان دورا بۇلۇپ، ئاساسلىقى قۇالق ياللۇغلىنىش ياكى قۇالق ئاغرىقىغا

 بۇنىڭدىن . ئهگهر گاس بولسا ياكى قۇالق ئىتىلىپ قالسا ئىشلىتىشكه بولمايدۇ . ئىشلىتىلىدۇ

 ى سلىك هتمه ىلىپ كهتكهنلهرمۇ تېمىتىش دورىسى ئىشل باشقا يهنه قۇالق پهردىسى يىرت

 . كېرهك

 قۇالققا تېمىتىش دورىسىنىڭ تېمېراتۇرىسىنى قول بىلهن ئىسسىتىپ، بهدهن ) 1

 . تېمپېراتۇرىسىغا يېقىنالشتۇرۇش كېرهك

 باشنى سهل يانتۇ قىلىش، ئاغرىغان قۇالقنى ئۈستۈنگه قىلىپ، قۇالق يۇمشىقىنى ) 2

تېمىم 10 - 5 ۇالق ئىچىگه تېمىتىش، ئادهتته بىر قېتىمدا تۇتۇپ تۇرۇپ، يهڭگىل ھالدا ق



 قېتىم تېمىتىش ياكى دورا چۈشهندۈرۈلمىسىدىكى دورا مىقدارىدىن 2 تېمىتىش، بىر كۈنده

 . پايدىلىنىش كېرهك

 مىنۇتتىن كىيىن يهنه بىر قۇالققا تېمىتىش كېرهك 5 دورا تېمىتىپ ) 3

 پاختىنى قۇالققا تىقىپ قويۇش قۇالققا تېمىتىپ بولغاندىن كىيىن ئازىراق دورا ) 4

 . كېرهك

قۇالققا تېمىتىپ بولغاندىن كىيىن ئاغرىقى توختىدىمۇ ياكى كۆيۈشكهندهك سېزىم ) 5

 . يوق؟ كۆزىتىش كېرهك - بېرىۋاتامدۇ

 كۈن تېمىتقاندىن كىيىنمۇ ئاغرىق يهنىال پهسهيمىسه، دورا 3 ئاغرىغان قۇالققا ) 6

 پى مهسئۇل دوختۇردىن مهسلىھهت ئىشلىتىشنى توختىتىپ، كهسپى دوختۇر ياكى كهس

 . سوراش كېرهك

 بۇرۇنغا تېمىتىش دورىسىنى قانداق قىلغاندا توغرا ئىشلهتكىلى بولىدۇ؟ . 54

 بۇرۇن بوشلۇقىغا تېمىتىلىدىغان سۇيۇقلۇق - بۇرۇنغا تېمىتىش دورىسى دىگىنىمىز

 . كۆرسىتىدۇ ) جۇڭيى دورىسىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ( دورىنى

 . ئىلگىرى ئالدى بىلهن نهپهس چىقىرىش بۇرۇنغا تېمىتشتىن ) 1

 ئۈستهلگه يۆلىنىپ باشنى ئاسمانغا قىلىش ياكى كارىۋاتتا ئوڭدىسىغا يېتىش، ) 2

 . قىلىش ئاسمانغا مۈرىسىگه بىر ياستۇقنى قويۇپ، بېشىنى

 2 - 1 تېمىم تېمىتىش، بالىالرغا 3 - 2 بۇرۇن تۆشۈكىنى توغرىالپ، بىر قېتىمدا ) 3

 سائهت ئارىلىق 6 - 4 تىم ياكى ھهر قېتىم تېمىتقاندا قې 4 - 3 تېمىم تېمىتىش، كۈنىگه

 قالدۇرۇش، تېمىتىش دورىسىنىڭ ئاغزىنى بۇرۇن شىللىق پهردىسى بىلهن ئۇچرشتۇرماسلىق

 . كېرهك

 بىر مىنۇت تۇرغاندىن كىيىن ئاندىن تۈز ئولتۇرۇپ، ئېغىز بىلهن دورىنى تېمىتىپ ) 4

. نهپهس ئېلىش كېرهك



 بوشلۇقىغا كىرىپ كهتسه دهرھال تۈكۈرىۋېتىش ئهگهر تېمىتىش سۇيۇقلۇقى ئېغىز ) 5

 . كېرهك

 تېمىتىش دورىسىنى كۆپ تېمىتىپ كهتسه ياكى ئىشلىتىش ۋاقتى ئۇزىراپ كهتسه ) 6

 كۈن ئىشلهتكهندىن كىيىنمۇ كېسهللىك 3 ئۇدا . بۇرۇن توسۇلۇپ قېلىش ئهھۋالى كۆرۈلىدۇ

 . ئهھۋالى ياخشىالنمىسا، كهسپى دوختۇردىن مهسلىھهت سوراش كېرهك

 ئىشلىتىش مىقدارىنى پۇختا ئېگىلهش، زهھهرلهپ قويۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ) 7

 نىڭ مىقدارىنى ئۆلچهمدىن ئاشۇرۇۋهتمهسلىك دورىلىرى تهركىبىده زهھهر بولغان تېمىتىش

 . كېرهك

 جىنسىي يول شامچىسىنى قانداق ئىشلىتىش كېرهك؟ . 55

 ۇتىشىدۇ، تۆۋهنكى ئۇچى ئايالالر جىنسىي يولىنىڭ ئۈستۈنكى ئۇچى بالىياتقۇ بىلهن ت

 24 - 18 بالىياتقۇ ئېغىزىدىن باشلىنىپ جىنسىي يول ئالدى تهرىپىگىچه بۇلۇپ، ئۇزۇنلۇقى

 كېسهل مهنبهلىك مىكرو ئورگانىزىم ناھايتى تېزال ھۇجۇم . مىللىمىتىر ئهتراپىدا بولىدۇ

 قىلىپ، بۇنىڭ بىلهن زهمبۇرۇغلۇق، تامچه قۇرتلۇق ياكى باكتىرىيىلىك جىنسىي يول

 تاشقى كۆرۈنىشى شار شهكىلگه ئوخشاپ - جىنسىي يول شامچىسى . ياللۇغى پهيدا بولىدۇ

 كېتىدىغان تۇخۇم شهكىللىك ياكى غاز تۇمشۇقى شهكىللىك جىنسىي يولىغا سېلىندىغان بىر

 گرام كېلىدۇ، سۇيۇقلىنىش 5 - 3 خىل قاتتىق جىسىم بۇلۇپ، ئېغىرلىقى ئادهتته

 . ىسغا يېقىنلىشىدۇ تېمپېراتۇرىسى بهدهن تېمپېراتۇر

 : جىنسىي يول شامچىسىنى ئىشلهتكهنده دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر

 ئىككى قولىنى پاكىز يۇيۇپ، شامچه دورىسىنىڭ سىرتىدىكى ئورالمىنى ئېلىۋىتىش ) 1

 ئهگهر شامچه دورا بهك يۇمشاق بۇلۇپ كهتسه شامچه سىرتقى ئورالمىسى بىلهن . الزىم

 ق ساقالش ساندۇقىغا ياكى مۇز سۈيىگه بىر ئاز ۋاقىت سېلىپ، بىرلىكته توڭالتقۇنىڭ سوغۇ

قېتىغاندىن كيىن ئاندىن سىرتىدىكى ئورالمىسىنى ئېلىۋىتىپ پاكىز سۇ ياكى سېلىقالش



 . دورىسىنى شامچه دورىنىڭ ئۇچى تهرىپىگه سۈرۈش الزىم

 ) ئهۋرهت ( كېسهل كىشى كارىۋاتتا يېتىپ، ئىككى تىزىنى ئېگىپ، چات ئارىلىقىنى ) 2

 وچۇق قويۇپ شامچه دورىنىڭ ئۇچىنى جىنسىي يولى ئىچىگه سېلىش، دورا سېلىنىپ ئ

 مىنۇت 20 بولغاندىن، كىيىن كېسهل كىشى ئىككى پۇتىنى جۈپلهپ، كارىۋاتتا ئوڭدىسىغا

 . ئهتراپىدا يېتىش الزىم

 سائهتكىچه 2 - 1 دورىنىڭ ئۈنۈمىگه تهسىر يهتكۈزمهسلىك ئۈچۈن، دورا ئىشلىتىپ ) 3

 . ىچىك تهرهت قىلماسلىق ئىمكانقهدهر ك

 دورىنىڭ تولۇق سۈمۈرۈلىشى ئۈچۈن، دورىنى ئهڭ ياخشىسى ئۇخالشتىن ئىلگىرى ) 4

 ئىشلىتىش ھهمده تامچه دورىنىڭ ئېرىپ سىرتقا ئېقىپ چىقىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلش

 ھهيز مهزگىلده دورا ئىشلهتمهسلىك، زىياده سېزىمچانلىقى بار كىشىلهر دورا . كېرهك

 . چان بولۇشى كېرهك ھتىيات ئې ئىشلىشته

 مهقئهت شامچىسىنى قانداق ئىشلىتىش كېرهك؟ . 56

 سىرتقى كۆرۈنىشى كونۇسسىمان ياكى تورپىدا شهكىلىك بىر خىل - مهقئهت شامچىسى

 قاتتىق جىسىم بۇلۇپ، سۇيۇقلىنىش تېمپېراتۇرىسى بهدهن تېمپېراتۇرىسىغا يېقىنلىشىدۇ،

 ك ۋه پۈتۈن بهدهندىكى كېسهللىكلهرنى داۋاالش سالغاندىن كىيىن تېز ئېرىيدۇ، دائىرلى

 بۇ دورىنى ئىشلهتكهنده تۆۋهندىكى تهرتىپ بويىچه ئېلىپ بېرىش الزىم . رولىغا ئىگه

 ياز پهسلى ۋه تېمپېراتۇرىسى ئىسىپ كهتكهن مهزگىلده شامچه يۇمشاپ كېتىپ ) 1

 ى توڭالتقۇ ئىشلىتشكه ئهپسىز بۇلۇپ قالىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئىشلىشىتىن ئىلگىرى شامچىن

 مىنۇت سالغاندىن كىيىن ئاساسىي ماددىسى قاتتىق ھالهتكه 20 - 10 ياكى مۇز سۈيىگه

 . كېلىدۇ

 شامچىنىڭ سىرتىغا ئورالغان ئاليۇمىن قهغهز ياكى پولىئېتىن پهردىسىنى ) 2

سۇيۇۋېتىپ، شامچه دورىسىنىڭ ئۇچىغا ئازراق ۋاز بىلهن ئۆسۈملۈك مېيى ياكى ساقالنغان



 . ماي سۈرۈش الزىم

 شامچه دورىسىنى ئىشلهتكهنده كېسهل كىشى يانتۇ يېتىش، پاچاقنى تۈز سۇنۇپ، ) 3

 بالىالرنى چوڭالرنىڭ تىزىغا ئولتۇرغۇزۇش . پۇتىنى ئالدىغا ئېگىپ قوشاققا چاپالش كېرهك

 . الزىم

 مهقئهتنى ئازاده تۇتۇپ، شامچه دورىسىنىڭ ئۇچى تهرىپىنى مهقئهتكه كىرگۈزۈش ) 4

 ئاستا ئىتتىرىش، چوڭقۇرلىقى بالىالرنىڭ مهقئهت ئېغىزىدىن - ھهمده بارماق بىلهن ئاستا

 شامچه . مىللىمىتىر ئهتراپىدا بولسا بولىدۇ 3 مىللىمىتىر ئهتراپىدا، چوڭالرنىڭ 2

 دورىسىنىڭ بېسىلىپ چىقىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، ئىككى پۇتنى يىغىپ

 . مىنۇت يېتىش الزىم 15 يېنىچه ھالهتته

 سائهتكىچه چوڭ تهرهت 2 - 1 ئىمكانقهدهر قىسىش، دورا ئىشلىتىپ چوڭ تهرهتنى ) 5

 . قىلماسلىق كېرهك

 - شارائىت يار بهرسه، ئاساسىي ماددا ئېرىپ سىرتقا چىقىپ كېتىش ۋه يوتقان ) 6

 كۆرپىلهرنى پاسكىنا قىلىۋېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، مهقئهت ئېغىزىغا ئازراق

 . ى تىقىپ قويۇش كېرهك ياغسىزالندۇرۇلغان پاختا ياكى تازىلىق قهغىز

 قايسى خىل دورىالرنى ئىچكهنده سۇنى كۆپ ئىچىش كېرهك؟ . 57

 تېئوفىللىن،ئامىنوفىللىن، خولىنوفىللىن، دىھدروكسىد، پروپىلتىئوفىللىن قاتارلىق ) 1

 دورىالرنىڭ سۈيدۈك ھهيدهش رولى بولغانلىقتىن، سۈيدۈك مىقدارى كۆپىيىپ ئاسانال

 رۇش، كۆپ يېيىش ياكى يۈرهك سىقىلىش ئهھۋاللىرى سۇسىزلىنىپ كېتىدۇ، ئېغىز قۇ

 كۆرۈلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن بىرگه دهمسىقما كېسىلى بارالردا دائىم قان سىغىمچانلىقى

 . تۆۋهنلهپ كېتىدۇ

 ئۆت ھهيدىگۈچى دورا ئۆت سۇيۇقلۇقىنىڭ ئاجىرىلىشىنى . ئۆت ھهيدىگۈچى دورا ) 2

راتسىيىسى ى ه ئۆت ئوپ ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۆت يولىدىكى قۇمسىمان ئۆت تېشى ۋ



 . قىلدۇرغاندىن كىيىنكى ئاز مىقداردىكى قالدۇق تاشالرنى چىقىرىشقا ياردهم بېرىدۇ

 قوش فوسفونات كىكىردهكنى غىدىقاليدۇ، بۇنىڭ ئىچىده ئالون . قوش فوسفونات ) 3

 فوسفۇنات 2 ناتىرىي فوسفۇنات، گىدروكسىد ناتىرىي فوسفۇنات، پروپىئونىڭ ناتىرىي

 يوقىرى كالتىسىيلىق قان كېسىلىنى داۋالىغاندا ئېلىكترولىد قااليمىقانلىشىش ۋه قاتارلىقالر

 سۇ كهملىكنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، شۇڭا سويۇقلۇق تۇلۇقالشقا دىققهت قىلىش، كۈندىلىك

 شۇنىڭ بىلهن بىرگه، بىمار . مىللىيلتىردىن يوقىرى بۇلۇشى كېرهك 2000 سۈيدۈك مىقدارى

 . مىنۇت ئهتراپىدا ئۆره تۇرۇش كېرهك 30 ىيىن دهرھال يېتىۋالماي، دورا ئىچىپ بولغاندىن ك

 سۈيدۈك ھهيدهشكه ئىشلىتىلىدىغان كېسالتالىق : يهرلىك بۇغۇم ئاغرىقىغا قارشى دورىالر ) 4

 دورا بېنشيۇمالوڭ، بېنېمىد، ئاللوپۇرىنول قاتارلىقالرنى ئىشلهتكهنده بىر كۈنلۈك سۈيدۈك

 ىرى بولۇشى كېرهك، شۇنىڭ بىلهن بىرگه سۈيدۈك مىللىيلتىردىن يوق 2000 مىقدارى

 كېسالتاسىنىڭ سۈيدۈك يولىدا چۆكمه ھاسىل قىلىپ تاشقا ئايلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش

 . ئۈچۈن، سۈيدۈكنى ئىشقارالشتۇرۇش كېرهك

 جۇڭيى دورا تاش چۈشۈرۈش قايناتمىسى، . تاش چۈشۈرۈش دورىسى ئارقىلىق سۈيدۈك ) 5

 تاش چۈشۈرۈش ( ى غهربچه دورا شياۋشىسۇ، شياۋشىلىڭ تاش چۈشۈرۈش سۇيۇقلۇقى ياك

 قاتارلىق دورىالرنى ئىچكهنده سۇنى كۆپرهك ئىچىش، سۈيدۈك يولىنى تازىالپ، ) دورىسى

 سۈيدۈك تۇزىنىڭ چۆكمه بۇلۇۋىلىش پۇرسىتىنى ئازايتىش ئۈچۈن، كۈندىلىك سۈيدۈك

 . قىلىش كېرهك مىللىيلىتىر ئهتراپىدا بولۇشىغا كاپالهتلىك 3000 مىقدارىنىڭ

 سۈيدۈكنىڭ قويۇقلۇق دهرىجىسى يوقىرى بولسا خرۇستالسىمان . سولفونامىدلىق دورىالر ) 6

 ۋه توسۇلۇپ قېلىش ئهھۋالى ) ئېچىشىش ( چۆكمه پهيدا بۇلۇپ، سۈيدۈك يولى غىدىقلىنىش

 يۈز بېرىپ، خرۇستال سىيىش، قان سىيىش، ئاغرىش ۋه سۈيدۈك توسۇلۇپ قېلىش ئاالمىتى

 سۇلفادىئازىن، سۇلفامىتوكسازول ۋه مۇرهككهپ رېتسىپلىق سۇلفامېتوكسازول . كۆرۈلىدۇ

قاتارلىق دورىالرنى ئىچكهنده سۇنى كۆپ ئىچىش، ) مۇرهككهپ رېتسىپلىق شىننومىن (



 سۈيدۈكنى ئىشقارالشتۇرۇپ . خرۇستالنى سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىۋىتىش كېرهك

 تىرىش ئۈچۈن،  شارائىت يار بهرسه خرۇستالنىڭ ئېرىش دهرىجىسىنى يهنىمۇ يوقىرى كۆ

 . ناترىي ھىدرو كاربوناتنى قوشۇمچه ئىچسىمۇ بولىدۇ

 ، ) لىيهنميسۇ ( سىترىپتومىتسىن . ئامىنو شېكىرى تۈرىدىكى ئانتىبىئوتىك دورىالر ) 7

 بۆرهكنى زهھهرلهيدۇ، ئۈچهيده ) كانامېيسۇ ( ، كانامىتسىن ) چىڭداميسۇ ( لېنتامىتسىن

 ئېرىسىمۇ، كۆپ قىسمى بۆرهكته بۆرهك شارچىسى ئارقىلىق ئېرىمىسىمۇ ياكى ناھايتى ئاز

 سۈزۈلىدۇ، سۈيدۈكنىڭ قويۇقلۇق دهرىجىسى يوقىرالپ كېتىدۇ، قويۇقلۇق دهرىجىسى قانچه

 يوقىرى بولسا بۆرهك نهيچىسىنىڭ زىيانغا ئۇچرىشى شۇنچه ئېغىر بولىدۇ، سۇنى كۆپ ئىچىپ

 . سۈرىدۇ بهرگهنده دورىنىڭ سرتقا چىقىرىلىشىنى ئىلگىرى

 قايسى دورىالرنى ئىچكهنده ھاراق ئىچىشكه بولمايدۇ؟ . 58

 كهڭ مهنىدىن ئېيتقاندا، ئاق ھاراقمۇ بىرخىل دورا ھېسابلىنىدۇ، ھاراق ئىچكهندىن كيىن

 ئالدى بىلهن ئادهم بهدىنىده تېتىكلهشتۈرۈش ۋه روھالندۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ، بۇنىڭدىن

 هيتىدۇ، ڭ زالش رولىنىمۇ ئوينايدۇ ھهمده قان تومۇرالنى كې باشقا يهنه مهزكىزىي نېرۋىنى تورمۇ

 ئومومىي . رمىنتىنىڭ ئالمىشىش سېستىمىسىنى قوزغىتىدۇ ياكى تورمۇزاليدۇ ې جىگهر ف

 . جهھهتتىن ئېيتقاندا دورا بىلهن ھاراقنىڭ ئۆز ئارا رولى مۇنداق ئىككى خىل بولىدۇ

 ككنىچىدىن، دورىنىڭ ناچار بىرىنچىدىن، دورىنىڭ ئۈنۈمىنى تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ، ئى

 . رىئاكسىيىسىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ

 نى ئىچكهنده ) بىئېپياۋچۈن ( ئاللوپۇرىنول . يهللىك بوغۇم ئاغرىقىغا قارشى دورىالر ) 1

 تۆپىلهپ ھاراق ئىچسه دورىنىڭ ئۈنۈمىنى تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ، سۈيدۈك كېسالتاسى ھاسىل

 . بۇلۇشنى تورمۇزالش رولىغا تهسىر كۆرسىتىدۇ

 فنىتوئىن ناترىينى ئىچىپ ھاراق ئىچسه،دورىنىڭ . قا قارشى دورىالر تۇتقاقلىق ) 2

ئۈنۈمىنى تېز يوقىتىۋىتىدۇ، داۋاالش رولى زور دهرىجىده تۆۋهنلهيدۇ، كېسهل قوزغالسا



 . ئاسانلىقچه تېزگىنلىگىلى بولمايدۇ

 ، مۇرهككهپ رېتسىپلىق ) لىشيۆپىڭ ( رېزېرپىن . قان بېسىمىنى تۆۋهنلىتىدىغان دورا ) 3

 ن، مۇرهككهپ رېتسىپلىق شۇاڭجىڭچۈچېن قاتارلىقالرنى ئىچكهنده ھاراق ئىچسه قان رېزېرپى

 بېسىمىنى چۈشۈرمهيال قالماستىن بهلكى قان بېسىمىنى تېزدىن ئۆرلىتىۋېتىدۇ، بۇنىڭ بىلهن

 يوقىرى قان بېسىملىق مېڭه كېسىلى، يۈرهك مۇسكۇل تىقىلمىسى كېسلىنى كهلتۈرۈپ

 . چىقىرىدۇ

 نىڭ قۇبۇل A ، نىكوتىن، دىگوكسىن، دىگوكسىن B2 ، ۋىتامىن B1 ن ئاق ھاراق ۋىتامى ) 4

 . قىلىنىشىنى كۆرۈنهرلىك ئازايتىۋىتىدۇ

 ھاراق تېئوفىللىننىڭ قۇبۇل قىلىنىشى نىسبىتىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ، دورىنىڭ ) 5

 . داۋاملىشىش ۋاقتىنى قىسقارتىۋىتىدۇ

 ، چۈنكى تۇتقاقلىققا قارشى دورا تاماسسىنى ئىچكهنده ھاراق ئىچمهسلىك كېرهك ) 6

 . كېسهلنىڭ دورىغا بولغان چىدامچانلىقى تۆۋهنلهپ كېتىدۇ

 قايسى دورىالرنى ئىچكهنده چاي ئىچىشكه بولمايدۇ؟ . 59

 . چاي تهركىبىده زور مىقداردا تاننىك كىسالتاسى، كوففېئېن، كاتىفۇل، تئوفىللىن بار

 ن ئىئون دورا، بۇنىڭ ئىچده تاننىك كىسالتاسى كۆپ خىل شهكىلده تهركىبىده مىتال بولغا

 ) سۇلفات ) II ( تۆمۈر ( ، تۆمۈر ) يىسي الكتات، كالتىسىي گلۇكونات ت كال ( كالتىسىي : مهسىلهن

 كهھرىۋا ) II ( كالتىسىي گلۇكونات، تۆمۈر ) II ( سۈت كىسالتاسى، تۆمۈر ) II ( ، تۆمۈر

 ، ) لېدۋېي، دىلې ( ، بىسموت ) B12 ۋىتامىن كوبالت خلورىد، ( كىسالتاسى، كوبالىت

 بىرلىشىپ، چۆكمه ) ئاليۇمىن ھىدروكسىد، گۈڭگۈرتلهشكهن شېكهر ئاليۇمىن ( ئاليۇمىن

 . ھاسىل قىلىپ، شۇ ئارقىلىق دورىنىڭ قۇبۇل قىلىنىشىغا تهسىر يېتىدۇ

 رېئاتېن، چاي تهركىبىدىكى تاننىك كېسالتاسى ئاشقازان ئاقسىل فېرمنتى، پانك

كراخمال فېرمنتى، بىئوفېرمىن تهركىبىدىكى ئاقسىل بىلهن بېرىكىپ فېرمنت ياكى



 پايدىلىق باكتىرىيىنىڭ ئاكتىپلىقىنى يوقىتىپ، ھهزىم قىلىشقا ياردهم بېرىدىغان دورىنىڭ

 تاننىك كىسالتاسى بىلهن تېتراتسىكلىن، ماكرولىتالر . ئۈنۈمىنى ئاجىزالشتۇرۇۋېتىدۇ

 ىبىئوتىن دورىالر ئۆز ئارا بېرىكىپ باكتىرىيىگه قارشى تۇرۇش ئاكتىپچانلىقىغا تۈرىدىكى ئانت

 تهسىر يهتكۈزىدۇ؛ تېتراتسىكلىن ماكرولىتالر تۈرىدىكى ئانتىبىئوتىن دورىالرمۇ

 تىئوفىلىننىڭ زهھىرىنى ئاشۇرىدۇ، بۇنىڭ بىلهن . تىئوفىلىىننىڭ ئالمىشىشىنى تورمۇزاليدۇ

 اتارلىق ناچار رىئاكسىيه كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، شۇڭا يوقىردا كۆڭۈل ئېلىشىش، ياندۇرۇش ق

 . تىلغا ئېلىنغان ئىككى خىل ئانتىبىئوتىن ئىچكهنده چاي ئىچىشكه بولمايدۇ

 ئېفىدرىن، ئاتروپىن ( بۇنىڭدىن باشقا تاننىك كىسالتاسىمۇ بىئولوگىيلىك ئىشقار

 دىگوكسىن، ئادهمگىياھ، ، گىلىكورىد تۈرىدىكى دىگىتالىس، ) سۇلفات، كودېئىن، كۇينىن

 چاي تهركىبىدىكى كوففېئىن بىلهن . ئۆز ئارا بېرىكىپ، چۆكمه ھاسىل قىلىدۇ ) خۇاڭلىن

 فىنباربىتال، سېكېباربىتال، زوپىكېلون، دىسپهن، شىياۋ ( ئويقۇغا ياردهم بهرگۈچى دورا

 شى دورا نىڭ رولى ئۆز ئارا قارشىلىشىپ قالىدۇ؛ تۇبىرىكۇليۇزغا قار ) سىپهن، خلورال ھىدرات

 رىفامىپىننى ئىچكهنده چاي ئىچىشكه بولمايدۇ؛ چاي تهركىبىدىكى تىئوفىللىن ئاسپىرىننىڭ

 ئاغرىق توختىتىش رولىنى ئاجىزالشتۇرۇۋىتىدۇ، قېنىق دهملهنگهن چايدىكى كوففېئىن

 مهركىزىي نېرۋىنى روھالندۇرۇپ، يۈرهكنىڭ سوقۇش رېتىمىنى تېزلىتىۋىتىدۇ، يۈرهكنىڭ

 الشتۇرۇۋېتىپال قالماستىن، بهلكى ئاسانال ئۇيقۇسىزلىقنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، يۈكىنى ئېغىر

 . يۈرهك سۇقۇش رېتىمىنىڭ بىنورمال بولۇشىغا قارشى دورىنىڭ تهسىرى بىلهن زىت

 قانداق بىمارالر ۋه قايسى دورىنى ئىچكهنده قهھۋه ئىچسه بولمايدۇ؟ . 60

 ) توغرىلىق ( دىنىنىڭ سهزگۈرلۈك قهھۋه تهركىبىده كوففىئېن بولغاچقا، ئادهم به ) 1

 ھالهتنى ياخشىالپ، ھهزىم - دهرىجىسىنى ئاشۇرۇپ، ماددا ئالمىشىشى تېزلىشىپ، روھى

 لېكىن كوففىئىن ئادهم بهدىنىدىكى كالتىسي بىلهن ئاسانال . قىلىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرىدۇ

كېتىدۇ، بېرىكىپ بېرىكمه ماددا ھاسىل قىلىپ، سۈيدۈك ئارقىلىق بهدهن سىرتىغا چىقىپ



 شۇڭا ئۇزۇن مۇددهت قهھۋه ئىچسه كالتىسي كهملهش، ئۇستخان شاالڭلىشىش كېسىلى

 . پهيدا بولىدۇ

 قهھۋهنى كۆپ ئىچكهنده ئادهم بهدىنىنى زىياده روھالندۇرۇپ، جىددىيلىشش، ) 2

 ئۇيقۇسىزلىق، يۈرهك سىقىلىش، كۆز قىچىشىش، پۈتۈن بهدهن تىتىرهش قاتارلىق ئهھۋالالر

 ھۋهنى ئۇزۇن مۇددهت ئىستىمال قىلغانالر بىراقال توختىتىپ قويسا، چوڭ مېڭه كۆرۈلىدۇ؛ قه

 قاتتىق تورمۇزلىشىپ، قان بېسىمى چۈشۈپ كېتىش، باش ئاغرىش، تهلۋىلىشش،

 . خامۇشلۇق قاتارلىق ئاالمهتلهر كۆرۈلىدۇ

 كهملىكنى كهلتۈرۈپ B بىلهن ئاسانال بېرىكىپ ۋىتامىن B1 كوففېئىن ۋىتامىن ) 3

 . ۇ چىقىرىد

 شىغا تهسىر لى قهھۋه ئاشقازان سۇيۇقلۇقى بىلهن ئاشقازان كىسالتاسىنىڭ ئاجىرى ) 4

 كۆرسىتىدۇ، ئاشقازان يارىسى بار ياكى ئاشقازان كىسالتاسى كۆپىيىپ كهتكهن كىشىلهر

 . قهھۋه ئىچمهسلىكى كېرهك

 غا قهھۋه مهركىزىي نېرۋىنى روھالندۇرىدۇ، بىراق تىنىچالندۇرۇش دورىسى بىلهن ئۇيقۇ ) 5

 ئۇيقۇسى . ياردهم بىرىش دورىسىنىڭ تهسىرىنى ئۆز ئارا چهكلهيدىغان تهرىپىمۇ بار

 كهلمهيدىغان، بىئارام بولىدىغان، قان بېسىمى يوقىرى كىشىلهر قهھۋهنى ئۇزاق مۇددهت

 قهھۋهنى زىياده كۆپ ئىچكهنده يۇقۇملىنىشقا قارشى دورىالرنىڭ قان . ئىچمهسلىكى كېرهك

 . رىجىسىنى تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ پىالزما قويۇقلۇق ده

 قانداق كشىلهر ئاچچىقسۇ ئىچسه بولمايدۇ؟ . 61

 ئهتراپىدا بولۇپ، 5 % ئاچچىقسۇ تهركىبىده سىركه كىسالتاسى بار، قويۇقلۇق دهرىجىسى

 ناتىرىي ھىدروكاربونات، كالتىسي ( ئاجىز كىسالتا ھېسابلىنىدۇ، ئهگهر تۇزلۇق دورا بىلهن

 ، نېيترال دورىنى بىرلىكته ئىچكهنده ) ، ئېرىترومىتسىن كاربونات، ئاليۇمىن ھىدروكسىد

كىسالتالىق، ئىشقارلىق نېيتراللىشىش رىئاكسىيىسى يۈز بېرىپ، دورىنىڭ ئۈنۈمىنى



 . يوقىتىۋېتىدۇ

 ىنىڭ بولمايدۇ، ئالدىنقىس شىكه سۇلفامىد دورىسىنى ئىچكهنده ئاچچىقسۇ ئىچ ) 1

 ىدۇ، سۈيدۈك يولىدا سۇلفامىد دهرىجىسى تۆۋهنلهپ كېت كىسالتالىق شارائىتتا ئېرىش

 خرۇستالى شهكىللهندۈرۈپ، سۈيدۈك يولىدا غىدىقلىنىش پهيدا قىلىپ، سۈيدۈك توسۇلۇش

 . ۋه قان سىيىش ئاالمهتلىرىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 ئامىنو شېكىرى تۈرىدىكى ئانتىبىئوتىن دورىالرنى ئىچكهنده ئاچچىقسۇ ئىچىشكه ) 2

 سىترېپتومىتسىن، ( ئانتىبىئوتىن دورىالرنى ئامىنو شېكىرى تۈرىدىكى . بولمايدۇ

 . ئىچكهنده سۈيدۈك ئىشقارلىشىدۇ ) گېنتامىتىسن، كانامىتسىن، نافتامىتسىن، ئاميوكاسىن

 بۇنىڭدا بىرىنچىدىن، ئىشقارلىق شارائىتتا ئانتىبىئوتىن دورىالرنىڭ باكتىرىيىگه قارشى

 رىالر بۆرهكنى ئېغىر دهرىجىده رولى كۈچىيىدۇ؛ ئىككىنچىدىن، بۇ تۈردىكى ئانتىبىئوتىن دو

 زهھهرلهيدۇ، ئىشقارلىشىش داۋامىدا پارچىلىنىشتىن ساقالنغىلى بولىدۇ، ھهمده سۇنى كۆپ

 . لېكىن ئاچچىقسۇ بۇنىڭ  ئهكسىچه . ئىچىپ بهرسه دورىنىڭ چىقىرىلىشى تېزلىشىدۇ

 يهللىك بوغۇم ئاغرىقىغا قارشى دورىالرنى ئىچكهنده ئاچچىقسۇنى كۆپ ئىچىشكه ) 3

 ئۈچهينى - لمايدۇ، ناتىرىي ھىدروكاربوناتنى بىرال ۋاقىتتا ئىچسه دورىنىڭ ئاشقازان بو

 . غىدىقلىشىنى ئازايتقىلى بولىدۇ ۋه سۈيدۈك كىسالتاسىنىڭ چىقىرىلىشىشىغا پايدىلىق

 قايسى دورىالرنى ئىچكهنده، تۇز ۋه جياڭيونى كۆپ ئىستىمال قىلىشقا بولمايدۇ؟ . 62

 دورىنىڭ ئۈنۈمى ۋه بهزى كىشىلهرگه نىسبهتهن . ۇ ئاتىلىدۇ ناتىرىي خلورىد دهپم - تۇز

 گرام 150 بهلگىلىك تهسىرى بار، نورمال ئادهمنىڭ تېنىدىكى ناتىرىينىڭ ئومۇمىي مىقدارى

 لېكىن يېگهن قورۇما زىياده . بولۇپ، قاننىڭ سىغىمچانلىقى ۋه سىڭىش بېسىمىنى ساقاليدۇ

 تسه بهدهندىكى قاننىڭ سىغىمچانلىقىنى كۆپ بۇلۇپ كهتسه ياكى تۇز كۆپ سېلىنىپ كه

 ئاشۇرىۋېتىپ، قان بېسىمى ئۆرلهپ كېتىدۇ، يهنه يوقىرى ناتىرىيلىق قان كېسىلى  پهيدا

شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئاش تۇزىنى زىياده كۆپ ئىستىمال قىلغاندا مۇنداق ئىككى . قىلىدۇ



 . خىل دورىنىڭ ئۈنۈمىگه تهسىر يېتىدۇ

 بېسىمىنى ئاشۇرۇۋهتكهنلىكتىن، قان تولۇشلۇق يۈرهك بىرىنچىدىن، تۇزنىڭ سىڭىش

 زهئىپلىكى ياكى قان بېسىمى ئېشىپ كېتىش ئاالمهتلىرىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، قان

 بېسىمىنى چۈشۈرىدىغان دورىالرنىڭ ئۈنۈمىگه تهسىر يهتكۈزىدۇ؛

 ئىككنچىدىن، ئاش تۇزى زىياده كۆپ ئىستىمال قىلنسا، سۈيدۈك ئازالپ كېتىپ،

 شۇڭا بۆرهك ياللۇغى، رىماتىزىم، . نىڭ ئۈنۈمىنى تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ دورىلىرى ك ھهيدهش سۈيدۈ

 يۈرهك زهخمىلىنىش كېسىلى بار ۋه قان بېسىمى يوقىرى بىمارالر ئاش تۇزىغا قاتتىق چهك

 . گرامدىن ئاز بولۇشى كېرهك 6 قويۇشى، كۈنىگه ئىستىمال قىلىنغان ئاش تۇزى مىقدارى

 دىن ياسىلىدۇ، تهركىبىده زور مىقداردىكى ) دادۇر ( الن پۇرچاق جىياڭيو ئادهتته پاق

 كالتىسي، ماگنىي قاتارلىق مىتال ئىئونلىرى بار، شۇڭا تېتراتسىكلىن تۈرىدىكى باكتىرىيىگه

 قارشى دورىالرنى ئىچكهنده جياڭيونى كۆپ ئىستىمال قىلغاندا ھاسىل بولغان مىتال بېرىكمه

 قىلىنماي باكتىرىيىگه قارشى دورىالرنىڭ ئۈنۈمىنى ئۈچهيده قۇبۇل - ماددىالر ئاشقازان

 تۇبىركۇليۇزغا قارشى دورىالرنى ئىچكهندىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئهھۋالالر . تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ

 . كۆرۈلىدۇ

 قايسى دورىالرنى ئىچكهنده بېلىق ۋه راكنى يېيىشكه بولىدۇ ياكى بولمايدۇ؟ . 63

 دوبانى ئىچكهنده بېلىق ۋه راك زوشىيۈهن . پاركىنسون كېسىلىنى داۋااليدىغان دورا ) 1

 چۈنكى، يوقىرى ئاقسىللىق . قاتارلىق يوقىرى ئاقسىللىق يېمهكلىكنى ئاز يېيىش كېرهك

 ، زور تهسىر يهتكۈزۈپ دوبانىڭ قۇبۇل قىلىنىشىغا زوشىيۈهن يېمهكلىكلهر ئۈچهيده

 . تىۋىتىدۇ مىقداردىكى ئامىنو كىسالتاسى پهيدا قىلىپ، دورىنىڭ ئۈنۈمىنى تۆۋهنلى

 . يهنجىڭنى ئىچكهنده بېلىق ۋه راك يېيىشكه بولمايدۇ . توبىركۇليۇزغا قارشى دورا ) 2

 چۈنكى، دورا بېلىق تۈرىدىكى تهركىبىده ئاقسىل بار ماددىالرنىڭ ئاجىرىلىششىغا تهسىر

يهتكۈزىدۇ، ئارىلىق ھاسىالت تىرامىن ئادهم تېنىده جۇغلىنىپ، زهھهرلهش كهلتۈرۈپ



 نىڭ بىلهن باش ئاغرىش، باش قېيىش، تېره قىزىرىش، يۈرهك سىقىلىش، چىقىرىدۇ، بۇ

 . يۇشۇش، قاتارلىق ئاالمهتلهر كۆرۈلىدۇ ۇ ئىشىش، ئ

 بۆرهك ئۈستى بېزى پوستىالق گورمۇنىنى : مهسىلهن . لېكىن، ئهكسىچه ئهھۋالالرمۇ بار

 ىق ۋه راك قاتارلىق ئىشلىتىپ رىماتىزىم ياكى رىماتوئىدلىق بوغۇم ياللۇغىنى داۋالىغاندا، بېل

 چۈنكى، پوستىالق گورمون بهدهندىكى . يوقىرى ئاقسىللىق يېمهكلىكلهرنى يېيىشكه بولىدۇ

 ئاقسىل ماددىسىنىڭ بېرىكىشىنى چهكلهيدۇ، يوقىرى ئاقسىللىق يېمهكلىكلهرنى مۇۋاپىق

 تولۇقلىغاندا، بهدهندىكى ئاقسىل ماددىسى يېتىشمهسلىك سهۋهبلىك قوزغىلىدىغان باشقا

 . كېسهللىك ئۆزگىرىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ

 قايسى دورىالرنى ئىچكهنده تاماكا چېكىشكه بولمايدۇ؟ . 64

 تاماكا چېكىش بىلهن دورا ئىچىشنىڭ باغلىنىشى بارمۇ؟  كېسىپ ئېيتااليمىزكى ئهلۋهتته

 ىر ۋه ئۈنۈمىگه تهس رولى تاماكا چهككهنده دورىنىڭ قۇبۇل قىلىنىشى، ! باغلىنىشى بار

 . ېتىدۇ ي

 تاماكا تهركىبىدىكى زور مىقداردىكى كۆپ ھالقىلىق خۇش پۇراقلىق گىدروكاربون ) 1

 تۈرىدىكى خىمىيىلىك بېرىكمىلهر بار بۇلۇپ، جىگهردىكى دورا فېرمىنتىنى ئاشۇرۇپ،

 تاماكا چېكىدىغانالر ئۇيقۇ دورىسى : مهسىلهن . دورىنىڭ ئالمىشىش سۈرئىتىنى تېزلىتىدۇ

 نى ئىچسه، قان پالزمىسىنىڭ قويۇلۇش ) ليهننىڭ ( لوردىئازېپوكسىد ، خ ) ئهندىڭ ( ۋالئۇم

 سىمېتىدېن ئارقىلىق : يهنه مهسىلهن . دهرىجىسى ۋه داۋاالش ئۈنۈمىنى تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ

 ئاشقازان يارىسى بىمارلىرىنى داۋالىغاندا تاماكا چهكسه يارىنىڭ ساقىيىشىنى ئۇزۇنغا

 . دۇ سۈرىۋىتىدۇ ھهم قاناشنى ئېغىرالشتۇرىۋىتى

 C نىڭ قۇرۇلمىسىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، قاندىكى ۋىتامىن C تاماكا چېكىش ۋىتامىن ) 2

 . نىڭ قويۇقلۇق دهرىجىسىنى تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ

تاماكا تهركىبىدىكى نىكوتىن فۇسهيمىنىڭ سۈيدۈك ھهيدهش رولىنى ) 3



 ئوفىلىننىڭ چىقىرىلىشىنى ئاشۇرۇپ، دىمى سىقىشنى ى تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ ھهمده ئامىنو ت

 . نىچالندۇرۇش رولىنى تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ ۋه داۋاملىشىش ۋاقتىنى قىسقارتىۋىتىدۇ تى

 تاماكا چېكىش ئادهمنىڭ ناركوز دورىسى، ئاغرىق توختىتىش دورىسى، ئۇيقۇ ) 4

 دورىسى ۋه تىنچالندۇرۇش دورىسىغا بولغان سهزگۈرچانلىقنى تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ، شۇنىڭ

 بۇنىڭ . نىڭ رولىنى تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ ) ۋىنتېرمىن ( ن بىلهن نىرۋا كېلىسىگه قارشى دورا پرومازى

 . بىلهن بىماردا باش قېيىش، ئۇيقۇسىزلىق، چارچاش قاتارلىق ناچار رىئاكسىيه پهيدا قىلىدۇ

 تاماكا چېكىش كاتېفولئامىننىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى تېزلىتىپ، تېرىنىڭ ئىنسۇلىننى ) 5

 . تىۋىتىدۇ ، ئىنسۇلىننىڭ رولىنى تۆۋهنلى تىپ قۇبۇل قىلىشىنى ئازاي

 كهينىده خام، سوغۇق، - ئادهتتىكى كېسهللىكلهرنىڭ ھهممىسى دورا ئىچىشنىڭ ئالدى

 ئاچچىق، مايلىق يېمهكلىكلهردىن پهرھىز تۇتۇشنى بىلىدۇ، بىراق تاماكا چهكمهسلىك

 بۇ ئاساسلىقى تاماكا چهككۈچىلهرنىڭ تاماكىنىڭ موھىت ۋه . كېرهكلىكىنى بىلمهيدۇ

 نلىقى الغا ىيىنىنى تولۇق ئايدىڭالشتۇرۋااللمىغانلىقى ياكى سهل قار ئادهمگه كهلتۈرىدىغان ز

 بىلهن مۇناسىۋهتلىك، شۇنداقال دهسلهپته تاماكا چېكىش بىلهن كېسهلنىڭ ئهڭ موھىم

 نهتىجه باغلىنىشىغا سهل قارىلىپ، تاماكا چهككۈچىلهرنى تاماكا تاشالشقا دهۋهت - سهۋهب

 . ىن بولغان قىلىش سالمىقىنىڭ كۈچلۈك بولمىغانلىقىد

 يۇقۇملىنىشقا قارشى قانداق دورىالرنى ئىچىكهنده تاماق يېيىشكه بولمايدۇ؟ . 65

 يۇقۇملىنىشقا قارشى دورىالرنىڭ قان پالزما قويۇقلۇق دهرىجىسى بىر قهدهر تۆۋهن، بۇنىڭ

 بىرىنچىدىن، قۇبۇل قىلىش ناچار؛ ئىككنچىدىن، . سهۋهبى مۇنداق ئىككى خىل بولىدۇ

 . نىڭ ئوخشاش بولماسلىقى سهۋبلىك داۋاالش ئۈنۈمىگه يهتكىلى بولمايدۇ باكتىرىيه تۈرى

 رىمچىكنى بىرلىكته ئىستىمال قىلغاندا قان پالزمىسىنىڭ ې لېكىن كىشلهر كاال سۈتى بىلهن ئ

 . قويۇقلۇق دهرىجىسىنى تۆۋهنلىتىۋېتىدىغانلىقىنى بىلمىسه كېرهك

بۇلۇپمۇ نوفوشاشىن، ياڭفۇشاشىن، كۇينوكېتون تۈرىدىكى يۇقۇملىنىشقا قارشى دورىالرنى



 زوياڭشاشىن قاتارلىق دورىالرنى ئىچكهنده كاال سۈتىنى بىرلىكته ئىستىمال قىلسا، دورىنىڭ

 50 % قان پالزمىسىنى قويۇلدۇرۇش دهرىجىسىنى قايناقسۇ بىلهن دورا ئىچكهنگه قارىغاندا

 . ئهتراپىدا تۆۋهن بولىدۇ

 ياكى كاال سۈتى بىلهن بىرلىكته ئىچسه دورىنىڭ بۇنىڭدىن باشقا سىفاالدىننى يېمهكلىك

 قوبۇل قىلىنىشىنى ئۇزارتىۋىتىدۇ؛ سىفا كېلونىنى يېمهكلىك بىلهن بىرلىكته ئىچكهنده قان

 پالزمىسىنىڭ ئهڭ قويۇقلۇق دهرىجىسى ئاچ قورساق دورا ئىچكهننىڭ ئاران

 اتارلىق ئامپىتسىللىن، ئامولستىللىن، ئېرىترومىتسىن ق . تىگه يېتىدۇ 50 % - 70 %

 . دورىالرنىڭ قۇبۇل قىلىنىشىمۇ يېمهكلىكنىڭ تهسىرىگه ئۇچرايدۇ

 تۆۋهندىكىدهك يۇقۇملىنىشقا قارشى . لېكىن بۇنىڭغا ئوخشىمايدىغان ئهھۋالالرمۇ بار

 گرىزىېئوفۇلۇننىڭ . ئىككى خىل دورا يوقىردا تىلغا ئېلىنغان مىسالالرغا ئوخشىمايدۇ

 پۇت تىرناق - قىيىن، قول يهتكۈزۈش ا قۇيۇلۇش دهرىجىسىنى تىرناق تاختىسىغ

 تهمرهتكىسىنى داۋالش ۋاقتى بىر ئاز ئۇزاق بولىدۇ، دورىنىڭ قۇبۇل قىلىنىشىنى ئاشۇرۇش

 ئۈچۈن دورىنى تاماقتىن كىيىن، بولۇپمۇ مايلىق تاماق بىلهن بىرلىكته ئىچىش الزىم،

 دورىنىڭ قۇبۇل بۇنىڭدىن باشقا لوئېرىتورومىتسىننى كاال سۈتى بىلهن بىرلىكته ئىچسه

 . قىلىنىشىنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ

 قايسى دورىالرنى ئىچكهنده شوپۇرالنى چارچىتىپ قويىدۇ؟ . 66

 بهزى دورىالرنى ئىچكهندىن كىيىن، كىشىلهرده ئوخشاش بولمىغان دهرىجىده چارچاش،

 شۇڭا دورا . ئۇيقۇسىزلىق، روھى ھالىتى جۇشقۇن بولماسلىق ئهھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ

 خهتهر ۋه - خهۋپ . دىن كىيىن ئازىراق ئارام ئېلىش ۋه ئازىراق ئۇخلىۋىلىش الزىم ئىچكهن

 ۋهقه يۈز بېرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ماشىنا، تراكتۇر ھهيدىمهسلىك، ماشىنا بىلهن

 . مهشغۇالت قىلماسلىق ۋه ئېگىزده مهشغۇالت ئېلىپ بارماسلىق كېرهك

ئۇالرنى چارچىتىپ قويىدىغان دورىالر شوپۇرالنىڭ ئۇيقۇسىنى كهلتۈرىدىغان ياكى



 : تۆۋهندىكىچه

 بۇنداق دورىالر كۆپرهك مۇرهككهپ رېتسىپتىن پايدىلىنىش : زۇكامغا قارشى دورىالر ) 1

 قىزىتما قايتۇرۇش دورىسى، بۇرۇن شىللىق پهرده قان : مهسىلهن . ئۇسۇلى بىلهن ياسىلىدۇ

 ارشى دورىالر، كىيىنكى ئىككىسى تومۇرلىرى تارىيىش دورىسى ياكى زىياده سېزىمچانلىققا ق

 بۇرۇن پۈتۈش، چۈشكۈرۈش، بۇرۇندىن سۇ ئېقىش ۋه ياش قۇيۇلۇش قاتارلىق كېسهللىك

 . ئاالمهتلىرىنى پهسهيتىدۇ، لېكىن دورا ئىچكهندىن كىيىن ئادهمنى ئاسانال چارچىتىدۇ

 ىالر قارشى دورىالر، بۇنداق دور - يهنى قارىمۇ : زىياده سېزىمچانلىققا قارشى دورىالر ) 2

 چوڭ مېڭىنىڭ مهركىزىي نېرۋىسىنى تورمۇزالپ تىنچالندۇرىدۇ، دورىنى ئىچكهندىن كىيىن

 . كهيپىياتى تۆۋهنلهش ئهھۋالى كۆرۈلىدۇ - روھى

 تىنچالندۇرۇپ ئۇخلىتىش دورىسىنىڭ ھهممىسى : تىنچالندۇرۇپ ئۇخلىتىش دورىسى ) 3

 . مهركىزىي نېرۋىنى تورمۇزالش رولىغا ئىگه بۇلۇپ،ئۇخلىتىدۇ

 پېنسهيدېڭنى ئىچكهندىن كىيىن : قا قارشى دورىالر ) شهقىقه ( نىڭ يېرىمى ئاغرىش باش ) 4

 . ئۇيقۇسىراش، چارچاش ۋه تهن ماغدۇرسىز بۇلۇش ئهھۋالى كۆرۈلىدۇ

 شىمىتىدىڭ، ئاۋېيالزو، : ئاشقازاندىن سېرىق سۇ يېنىشنى داۋااليدىغان دورىالر ) 5

 يىن كهم ماغدۇر بۇلۇش، چارچاش لهنسۇالزو، پهنتوالزو قاتارلىق دورىالرنى ئىچكهندىن كى

 . ئهھۋالى كۆرۈلىدۇ

 كېسهل بولغان ئهھۋالدا، قانداق قىلغاندا ھهم دورا ئىچىش ھهم بىخهتهر ماشىنا . 67

 ھهيدهشكه كاپالهتلىك قىلغىلى بولىدۇ؟

 دورا ئىچكهندىن كىيىن كۆرۈلىدىغان ناچار رىئاكسيىنىڭ ۋاقتى ۋه دهرىجىسىنى

 پهن ساھهسىده ھهل قىلىش قىيىن بۇلۇپ كېلىۋاتقان - ىم كونتىرول قىلىش قىيىن، ئىل

 گهرچه ئومومىي جهھهتتىن دورىنىڭ ناچار رىئاكسىيىسىنىڭ يۈز بېرىش نىسبىتى . مهسىله

يوقىرى ئهمهس دىيىلگهن بىلهن، لېكىن شهخسكه نىسبهتهن ئىيتقاندا ناۋادا ناچار



 شوپۇرالر ئۈچۈن . دۇ گه يېتى 100 % رىئاكسىيه يۈز بېرىپ قالسا، يۈز بېرىش نىسبىتى

قاندا كېسهل بولغان ئهھۋالدىمۇ ھهم دورا ئىچىش ھهم بىخهتهر ماشىنا ھهيدهشكه توغرا ت ئېي

 . شۇنىڭ ئۈچۈن دورىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش ئىنتايىن مۇھىم . كېلىدۇ

 سائهت بۇرۇن ئىمكانقهدهر دورا ئىچمهسلىك كېرهك ياكى دورا 4 ماشىنا ھهيدهشتىن ) 1

 . الغاندىن كىيىن ئاندىن ماشىنا ھهيدهش كېرهك سائهت ئارام ئ 6 ئىچىپ

 ئۇيقۇ كهلتۈرىدىغان ياكى بىھۇش قىلىدىغان دورىالرنى ئىچىشنىڭ ئهڭ ياخشى ) 2

 ۋاقتى ئۇخالشتىن ئىلگىرى يېرىم سائهت بۇلۇپ، بۇنداق بولغاندا ھهم كۈندىلىك تۇرمۇش

 زۇكامغا . ىلى بولىدۇ ئېلىپ كهلگهن قواليسىزلىقالرنى ئازايتقىلى بولىدۇ ھهم ئوبدان ئۇخلىغ

 : مهسىلهن . قارشى بهزى دورىالر كۈندۈزلۈك تابلېتكا ۋه كېچىلىك تابلېتكا دهپ ئايرىلىدۇ

 كۈندۈزلۈك بهيفۇنىڭ تابلېتى، بهيجياخې زۇكام تابلېتى ۋه كۈندۈزلۈك تابلېتكا زىياده

 نقهدهر سېزىمچانلىققا قارشى دورىالرنىڭ ھهممىسى ئۇيقۇ كهلتۈرىدۇ، شۇڭا كۈندۇزى ئىمكا

 . كۈندۈزلۈك تابلېتكىالرنى تالالپ ئىشلىتىش كېرهك

 زىياده سېزىمچان بولغاندا، : مهسلهن . ئورنىغا باشقا دورىالرنى تالالپ ئىشلىتش ) 3

 ئىمكانقهدهر مهركىزىي نېرۋىنى تورمۇزالش رولى ئاز بولغان زىياده سېزىمچانلىققا قارشى

 قاتارلىق دورىالرنى تالالپ ئىشلىتىش ئىمىدازولىستىن، لۇلېيتادىڭ، دىلۇلېيتادىڭ - دورا

 قان بېسىمىنى چۈشۈردىغاندا سۈيدۈك ھهيدهتمهيدىغان كاتوپۇلى، يىناپۇلى، . كېرهك

 فۇشىنپۇلى، شياۋبېندىبهن، لوشادهنگه ئوخشاش دورىالرنى تالالپ ئىشلىتىش؛ زۇكام

 ئۆز ئىچىگه بولغاندا تىنىچالندۇرۇش دورىسى ۋه زىياده سېزىمچانلىققا قارشى دورىالرنى

 ئالمايدىغان كۈندۈزلۈك تابلېتكا ياكى كاڭسىلىنوپيهن، لىجۇڭهنلىپيهن، دهيئېركاپىيهن،

 . شىنبۇ دانچىسىنى تالالپ ئىشلىتىش كېرهك

 دىئابىت كېسلى بار بىمارالر ئىنسۇلىن ئۇرغۇزغان ياكى قان شېكىرىنى چۈشۈرۈش ) 4

ئهگهر قان شېكىرى بهك دورىسىنى ئىچكهندىن كىيىن ئازىراق ئارام ئېلىشى كېرهك،



 چۈشۈپ كېتىش ياكى باش قېيىش، كۆزى قاراڭغۇلىشىش، قولى تىترهش ئاالمهتلىرى

 . چېۋه يېيىش كېرهك - كۆرۈلسه، ئازىراق يېمهكلىك ۋه شاكىالت، مېۋه

 ھاراق ئىچمهسلىك ياكى تهركىبىده ئىسپرت بار بولغان ئىچىملىكلهرنى ھهرگىزمۇ ) 5

 هتته مهزكىزىي نېرۋىنى تورمۇزاليدىغان بىر خىل دورا ئىسپرت ئهمهلىي . ئىچمهسلىك كېرهك

 بۇلۇپ، ئۇخلىتىش دورىسى، تىنچالندۇرۇش دورىس ۋه روھى كېسهللىكلهرگه قارشى

 . دورىالرنىڭ زهھىرىنى كۈچهيتىۋىتىدۇ

 ناچار رىئاكسىيىسىنى بىلىپ تۇرسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭدىن ئايرىاللمايدىغان دورىالرنى ) 6

 يېرىم مىقداردا ئىچىش، ئارام ئالغان ۋاقىتتا ئاندىن تۇلۇق ماشىنا ھهيدهشىتن بۇرۇن

 . مىقداردا ئىچىش الزىم

 جۇڭيى دورىلىرى ئىچىدىكى ئۆتكۈر زهھهرلىك دورىالر قايسى؟ . 68

 . جۇڭيى دورىلىرى ئىچىدىكى ئۆتكۈر زهھهرلىك دورىالر مۇنداق ئىككى تۈرگه ئايرىلىدۇ

 گىمۇش تاش ۋه ئاق مهرگىمۇش تاشنىمۇ قىزىل مهر ( بىرىنچى تۈردىكىسى، مهرگىمۇش تاش

 ، سىماپ قاتارلىقالر؛ ئىككنچى تۈردىكىسى، ئاق خام پارپا، خام پارپا، ) ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 سچۇهن خام بۇۋانىسى ۋه خام تيهنشيۇڭ قاتارلىقالرنىمۇ ئۆز ( خام كۇچۇال ئۇرۇقى، خام بۇۋانه

 ىلى، پىلتاپان، خانقىز چىڭنياڭچۇڭ، پويرارىيه چاتق ( ، ئاال كۈلۈك ) ئىچىگه ئالىدۇ

 ، خام ھهببۇلمهلۈك، خام تىزغا، خام چايانئوت، خام ) قاتارلىقالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 فېيشىر سۈتلۈكئوت، گارتىسنيه خام دېۋىرقېيى، خام گهنسۈي سۈتلۈكئوت، خام سېرىق

 چىپارئوت، سېرىق كاككۇكگۈلى، خام كىچىك ھهببۇلمهلۈك، خام مىڭدىۋانه، چارپاقا

 رىسى، كالومېل، فلوبافىن، قىزىل شىڭدهن، ئاق جياڭدهن، جيۇفىنسهن، لوڭخۇۋهن، ئىس

 . خۇشىڭۋهن قاتارلىقالر

 قانداق دورىالرنى ئىچكهنده تاماقتىن پهرھىز تۇتۇش كېرهك؟ . 69

دورا ئارقىلىق داۋاالشقا ماسلىشىپ، داۋاالش - دورا ئىچكهنده تاماقتىن پهرھىز تۇتۇش



 دورا ئىچكهن مهزگىلده مهلۇم يېمهكلىكتىن پهرھىز . ى كۆرسىتىدۇ ئۈنۈمىنى يوقىرى كۆتىرىشن

 . تۇتۇش تاماقتىن پهرھىز تۇتۇش دهپ ئاتىلىدۇ

 تاماقتىن پهرھىز تۇتۇش كېسهلدىن پهرھىز تۇتۇش ۋه دورىدىن پهرھىز تۇتۇش دهپ

 ئۈچهينىڭ - ئىككىگه ئايرىلىسىمۇ، لېكىن ھهزىم قىلىش ياخشى بولماسلىقتهك ۋه ئاشقازان

 ىدىقلىنىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن خام، سوغۇق، ئاچچىق، مايلىق، شىلىمشىق ۋه غ

 كونكىرىت قولالنغاندا ئوخشاش . غىدىقلىغۇچى يېمهكلىكلهردىن پهرھىز تۇتۇش كېرهك

 . بولمىغان كېسهللىك ئهھۋالىغا ئاساسهن پهرقلهندۈرۈپ مۇئامىله قىلىش كېرهك

 كلىنكىدا دورا . ىلمىي ئاساسى بار دورا ئىچكهنده تاماقتىن پهرھىز تۇتۇشنىڭ ئ

 ئىشلهتكهنده دورا بىلهن تاماقنى ئورگانىك بىرلهشتۈرۈشنىڭ ئهھمىيىتى ناھايتى زور، شۇڭا

 دورىنىڭ ناچار رىئاكسىيىسىنى تۈگىتىپ، داۋاالش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكه يېتهرلىك

 . ئهھمىيهت بېرىش كېرهك

 ا قاينىتىش كېرهك؟ دورىنى نىمه ئۈچۈن دورا قايناتقاندا نىمه ئۈچۈن ساپال قاچىالرد . 70

 تۆمۈر، مىس، ئاليۇمىن، قاتارلىق مىتال قاچىالردا قاينىتىشقا بولمايدۇ؟

 جۇڭيى دورىسىنى ئهڭ ياخشىسى قۇمقازان، قۇمكورۇشكا، قۇمچۆگۈن قاتارلىق ساپال

 چۈنكى بۇنداق قىلغاندا بىرىنچىدىن، خىمىيلىك خۇسۇسىيتى . قاچىالردا قاينىتىش كېرهك

 تۇراقلىشىپ، دورا تهركىبى بىلهن ئاسانلىقچه خىمىۋى رىئاكسىيه پهيدا قىاللمايدۇ؛

 . ئىككىنچىدىن، تهكشى قىزىيدۇ، ئىسسىق ساقلىنىشچانلىقى ياخشى

 ئهگهر قۇمقازان تۈرىدىكى ساپال قاچىالر بولمىغاندا، يوقىرى تېمپېراتۇرىغا چىداملىق

 ل قاچىالردا ياكى ئاليۇمىن قاچىالردا دورا ئېما . ئهينهك قاچىالرنى ئىشلهتسىمۇ بولىدۇ

 مىس، تۆمۈر، قهلهي قاتارلىق مىتالالردا ياسالغان قاچىالرنى ئىشلىتىپ . قاينىتىشقا بولمايدۇ

 چۈنكى بىرىنچىدىن، مىس، تۆمۈر، قهلهي قاتارلىق مىتال . دورا قاينتىشقا تېخىمۇ بولمايدۇ

ئايرىم ھالدا ئۆز ئالدىغا - بۇلۇپ، ئايرىم ئېلمىنتى ئهسلىدىنال جۇڭيى دورا تۈرىگه مهنسۇپ



 ئىككىنچىدىن، مىتال ئېلمىنتىدىن . خۇسۇسىيىتى ۋه ماس كېلىش دائىرىسىگه ئىگه

 ياسالغان قاچىالرنىڭ سىرتىنى مىتال ئېلمىنتى بىلهن ئوكسىگىندىن ھاسىل بولغان بىر

 يۇقلۇقى تهر قهۋهت ئوكسىدلىق ماددىالر قاپلىغان بۇلۇپ، بۇ ئوكسىد ماددىالر دورا سو

 يىنىك . كىبىدىكى دورا ماددىلىرى بىلهن بېرىكىپ خىمىيلىك رىئاكسىيه پهيدا قىلىدۇ

 بولغانلىرىدا ئهسلىدىكى دورىنىڭ دورىلىق ئۈنۈمىنى تۆۋهنلىتىۋېتىدۇ، ئېغىر بولغانلىرىدا

 . ئادهم بهدىنىگه زىيانلىق بولغان ماددىالر بهدهننى زىيانالندۇرىدۇ

 جۇڭيى دورىسى قاينىتىلسا، ئۇنىڭ سىرتىدىكى ئوكسىدلىق تۆمۈر ئهگهر تۆمۈر قازاندا

 تۈرىدىكى ماددىالر دورا قاينىتىش داۋامىدا دورا سۇيۇقلۇقى تهركىبىده بار بولغان تاننىك ۋه

 گلىكوزا تۈرىدىكى ماددىالر بىلهن بېرىكىپ خېمىيلىك رىئاكسىيه پهيدا قىلىپ، سۇدا

 ى ۋه باشقا تهركىبلهرنى شهكىللهندۈرۈپ، دورا ئېرىمهيدىغان تۆمۈر تاننىك كىسالتاس

 دورىنىڭ تهمىمۇ قىرتاق ھهم بهتبۇي بۇلۇپ . سۇيۇقلۇقىنى قارا ۋه كۆككه ئۆزگهرتىپ قويىدۇ

 قالىدۇ؛ دورا ماتىرىياللىرى تهركىبىدىكى بىئولوگىيلىك ئىشقارالر تاننىك ماددا ياكى باشقا

 اللىسا ئاندىن سۇدا ئېرىيدۇ، تۆمۈر گهرچه ئورگانىك كىسالتا بىلهن بېرىكىپ، تۇز ھاسىل قى

 تاننىك ماددا قاتارلىقالر بىلهن خىمىيلىك رىئاكسىيه ھاسىل قىاللمىسىمۇ تاننىك ماددا

 قاتارلىقالرنى زىيانالندۇرىدۇ، بۇنىڭ بىلهن بىئولوگىيلىك ئىشقاردىن پايدىلىنىش

 نىسبىتىنى دهرىجىسىگه تهسىر يېتىپ، دورا تهركىبىنى پارچىالپ چىقىرىۋېتىش

 تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ، يىنىك بولغاندا داۋاالش ئۈنۈمىگه تهسىر يېتىدۇ، ئېغىر بولغاندا ئادهم

 . بهدىنىگه زىيان يهتكۈزىدۇ

 دورا قاينىتىشقا ئىشلىتىدىغان سۇنى قانداق تالالش كېرهك؟ . 71

 ا ئادهتته سۈزۈك، پاكىز، تهمى تاتلىق، ساپ، سۈپهتلىك تۇربا سۈيى، بۇالق سۈيى، دهري

 سۈيى، كۆل سۈيى، كۆلچهك سۈيى ۋه ساپالشتۇرۇلغان سۇالرنىڭ ھهممىسى دورا قاينىتىشقا

سۇ سۈپىتى دۇغالشقان، تهمى ئۆزگىرىپ كهتكهن، . ئىشلىتىشكه بولىدۇ دهپ قارىلىدۇ



 تهكرار قاينىغان ياكى چايدان قاتارلىق ئىسسىق ساقالش قاچىلىرىغا ئېلىپ قويۇپ ئۇزاق

 ئېغىر دهرىجىده بۇلغانغان، رهڭگى . ۇالرنى دورا قاينىتىشقا بولمايدۇ ۋاقىت تۇرۇپ قالغان س

 ئۆزگىرىپ چىرىپ كهتكهن، تهركىبىده زور مىقداردىكى زىيانلىق ماددىالر بار بولغان سۇدا

 . دورا قاينىتىشقا تېخىمۇ بولمايدۇ

دورا قاينىتىشقا ئىشلىتىدىغان سۇنىڭ مىقدارىنى قانداق ئۆلچهش كېرهك؟ . 72

 بولماسلىقى داۋاالش ئۈنۈمى - ينىتىشقا ئىشلىتىدىغان سۇنىڭ مۇۋاپىق بۇلۇش دورا قا

 دورا قاينىتىدىغان سۇ ئاز بولسا، دورىنىڭ ئۈنۈملۈك تهركىبى . بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋهتلىك

 قاينىتىلماي قالىدۇ؛ سۇ كۆپ بۇلۇپ كهتسه، قاينىتىدىغان ۋاقىت ئۇزىراپ كېتىپ، بىر

 پهن يۈكسهك دهرىجىده تهرهققى قىلغان - ئىلىم . زىيان يېتىدۇ قىسىم تهركىبلهرگه ئاسانال

 بۈگۈنكى كۈنده دورا قاينىتىشقا ئىشلىتىدىغان سۇنىڭ مىقدارىنى ھېسابالشتا تېخىمۇ ئىلمىي

 . تونۇشقا ئىگه بولدى

 نهزهرىيه بويىچه ئېيتقاندا، دورا قاينىتىشقا ئىشلىتىدىغان سۇنىڭ مىقدارى قايناتماقچى

 ۆپ دورىنىڭ سۇ سۈمۈرۈش مىقدارى چىالپ قاينىتىش داۋامىدىكى چ - بولغان ئوت

 پارچىلىنىش مىقدارى ۋه قايناتقاندىن كىينكى دورا سۇيۇقلۇق مىقدارى ۋه قايناتقاندىن

 . كىيىنكى دورا سۇيۇقلۇق مىقدارىدىن ئىبارهت ئۈچىنىڭ يىغىندىسى بويىچه ھېسابلىنىدۇ

 كۈچى بىمارنىڭ يېشىنىڭ - قۇۋۋهت ئهمهلىيهت داۋامىدا يهنه قايناتما دورىنىڭ

 كىچىكلىكى - ئاجىزلىقى، دورا مىقدارىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى، تېنىنىڭ كۈچلۈك - چوڭ

 . قاتارلىق ئامىلالرغا ئاساسهن، دورا قاينىتىدىغان سۇنىڭ مىقدارىنى مۇۋاپىق ئازايتسا بولىدۇ

 ا پۈتۈنلهي ماس بۇ گهرچه ئىلمىي نهزهرىيه بولمىسمۇ، لېكىن ئهمهلىي ئىشلىتىش جهريانىد

 ئهگهر سائهتلهشكهن ئىشلهپچىقىرىش ئۇسۇلى بويىچه دورا . كېلىپ كهتمهسلىكى مۇمكىن

 ئائىلىلهرده دورا قايناتقاندا بۇ ئۇسۇل . قايناتقاندا، يوقىرىقى ئۇسۇل بويىچه ھېسابالشقا بولىدۇ

دورا قايناتقاندا شۇڭا ھازىر ئائىلىلهرده دورا قايناتقاندا . بويىچه ھېسابالش قىيىنغا توختايدۇ



 ئادهتتىكى دورىالردا ھهر قېتىم دورا . دورا قاينىدىغان سۇ مۆلچهر بويىچه ھېسابلىنىدۇ

 قاينىتىشقا ئىشلىتىدىغان سۇنىڭ مىقدارى دورا ياپراقچىللىرىنى مۇۋاپىق باسقاندىن كىيىن

 سۇغا تۇلۇق چىلىنىپ، دورا چىالنمىسىنىڭ ئۈستۈنكى ئۈستىدىكى سۇ ئۈچ سانتىمىتىر

 ئهتراپىدا بولسا بولىدۇ؛ ئهگهر دورا تهركىبىده خۇشپۇراقلىق ئۇچۇچان ماي بولسا ياكى ئۇزاق

 دورا . قاينىتىشقا بولمايدىغان دورىالر بولسا سۇ مىقدارىنى مۇۋاپىق تهڭشهش كېرهك

 چىالشسىال بولىدۇ؛ دورىنىڭ سۈپىتى قاتتىق بۇلۇپ ئۇزاق قاينىتىش توغرا كهلگهنده سۇنى

 هيتسه بولىدۇ؛ ھهرخىل سهۋهپ تۈپهيلىدىن دورىنى ئۇزاق ۋاقىت قاينىتىشقا توغرا مۇۋاپىق كۆپ

 كهلگهنده دورا قاينىتىشتىن ئىلگىرى مۇۋاپىق سۇ قوشقاندىن كىيىن يهنه قاينىتىش داۋامىدا

 . ئهھۋالغا قاراپ سۇ قوشسا بولىدۇ

 ش كېرهك؟ جۇڭيى دورىلىرىنى نىمه ئۈچۈن قاينىتىشتىن ئىلگىرى سۇغا چىالپ قويۇ . 73

 جۇڭيى دورىلىرىنى قاينىتىشتىن ئىلگىرى ئازىراق سۇغا چىالپ قويۇش كېرهك، بۇ

 جۇڭيى دورىلىرىنىڭ . دورىدىكى ئۈنۈملۈك تهركىبلهرنىڭ قايناپ چىقىرىلىشىغا پايدىلىق

 كۆپىنچىسى ئۆسۈملۈك يىلتىزى، غولى، گۈلى، يوپۇرمىقى ۋه مېۋىسىدىن ئېلىنغان قۇرۇق

 رۇتۇش جهريانىدا ئۇنىڭ سۇ تهركىبى پارغا ئايلىنىپ كېتىدۇ، ھۈجهيره نهرسىلهر بۇلۇپ، قۇ

 دىۋارى ۋه ئۆتكۈزگۈچ نهيچه قۇرۇلۇپ، ھۈجهيره سۇيۇقلۇقى قۇرۇپ قالىدۇ، تهركىبىدىكى

 ماددىالر ئاساسىي جهھهتتىن خرۇستال ياكى مۇقىمسىز چۆكمه ھالهتته ھۈجهيره ئىچىده

 ۈجهيرىلهر قايتىدىن كۆپۈشىدۇ، ھۈجهيره ئىچىدىكى قاينىتىش ئۈچۈن سۇ قۇيغاندا ھ . تۇرىدۇ

 ئۆسۈملۈك . ئاستا روشهنلىشىدۇ - ئېرىگۈچى ماددىالر ھۈجهيره پهردىسى ئارقلىق ئاستا

 ھۈجهيرىسى ئىچىدىكى ماددا ئېرىگهندىن كىيىن بهك قويۇقلىشىپ، گىپىرتونىك ھاسىل

 ېرىلىپ، نۇرغۇن قىلىدۇ، سۇ تهركىبى داۋاملىق سىڭىشكهنده ھۈجهيرىلهر كۆپۈشۈپ ي

 ئهگهر قاينىتىشتىن بۇرۇن دورا سۇغا چىالپ قويۇلسا، . ماددىالر قۇيۇپ بېرىلىدۇ

ھۈجهيرىلهرنىڭ كۆپۈشۈپ يېرىلىشى ۋه ئۈنۈملۈك تهركىبلهرنىڭ ئېرىپ قويۇپ بېرىلىشنى زور



 دهرىجىده ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، تېخىمۇ كۆپ پايدىلىق تهركىبلهرنى قايناپ چىقىش

 ئهگهر دورىنى سۇغا چىالپ قويماي، بىۋاسته قايناتقاندا . ىگه قىلغىلى بولىدۇ ئىمكهنىيتىگه ئ

 دورا يۈزىدىكى كراخمال ۋه ئاقسىل ماددا قېتىۋېلىپ، پايدىلىق تهركىبنىڭ ئېرىپ چىقىشىغا

 ھايۋاناتالرنىڭ ئورگانىزىم توقۇلمىلىرى ۋه ھهزىم قىلىش ئهزالىرىدىن . توسالغۇ بولىدۇ

 ن جۇڭيى دورىسى، قۇرۇق ھۈجهيره كۆپىنچه سۇسىزالندۇرۇلغان چىقىرىلغان قۇرۇتۇلغا

 ھايۋانالرنىڭ ئاقسىل ماددىسى، ئامىنو كىسالتاسى ۋه ماي قاتارلىقالردىن تهركىب تاپقان،

 ئهگهر قاينىتىشتىن ئىلگىرى چىالپ قويۇلمىسا، بۇ تهركىبلهرنىڭ قايناپ چىقىرىلىشى

 . قىيىنغا توختايدۇ

 ئېلىنغان جۇڭيى دورىسى بولسۇن ياكى ھايۋاناتتىن شۇڭا،مهيلى ئۆسۈملۈكتىن

 ئېلىنغان جۇڭيى دورىسى بولسۇن ۋه ياكى مهلۇم مېنرال ماددىالردىن ئېلىنغان جۇڭيى

 مۇددهتتىن بۇرۇن چىالپ . دورىسى بولسۇن ئوخشاشال مۇددهتتىن سۇغا چىالپ قويۇش كېرهك

 ئاالھىده بولغانلىرىنى يهنىمۇ . مىنۇت ئهتراپىدا بولسا بولىدۇ 60 - 30 قۇيۇش ۋاقتى ئادهتته

 ياز كۈنلىرى تېمپېراتۇرا يوقىرى بولغاچقا، چىالش ۋاقتى . ئۇزاقراق چىالپ قويسا بولىدۇ

 قىش كۈنلىرى تېمپېراتۇرا تۆۋان بولغاچقا، چىالش ۋاقتى ئۇزاقراق . قىسقاراق  بولسا بولىدۇ

 . بولسا بولىدۇ

 لىرى تېمپېراتۇرا يوقىرى چاغالردا لېكىن شۇنىڭغا دىققهت قىلىش كېرهككى، ياز كۈن

 چىالش ۋاقتى ئۇزاق بۇلۇپ كهتسه دورا سېسىپ سۈپىتى ئۆزگىرىپ كېتىدۇ؛ بهزى ئاالھىده

 ئىپار، ئېشهك يېلىمى قاتارلىقالرنى : بىر تهرهپ قىلىشقا تېگىشلىك دورىالرنى مهسىلهن

 رهپ قىلىش چىالپ قويۇشنىڭ ھاجىتى يوق بۇلۇپ كۆرسىتىلگهن تهرتىپ بويىچه بىر ته

 . كېرهك

 دورا قاينىتىشتىن بۇرۇن نىمه ئۈچۈن جۇڭيى دورىلىرىنى سۇ بىلهن يۇيۇۋېتشىشقا . 74

بولمايدۇ؟



 نۇرغۇن كىشىلهر دوختۇرخانا ياكى دورا دۇكىنىدىن ئالغان تهييارالپ قويغان جۇڭيى

 يۇپ، دهپ قاراپ قاينىتىشتىن ئىلگىرى يۇ › پاكىز ئهمهس ‹ دورىلىرىنى قاينىتىپ ئىچىدىغاندا

 ئۈستىدىكى توپىالرنى يۇيۇپ چىقىرىۋىتىدۇ، ئهمهلىيهتته بۇنداق قىلىش توغرا ئهمهس،

 : بۇنداق قىلىشنىڭ تۆۋهندىكىدهك بىر قانچه خىل زىيىنى بار

 بىرىنچىدىن، قاقالپ قۇرۇتقاندا جۇڭيى دورىسى ئۈستىدىكى قوشۇمچه ماتىرىيالالر

 . اقا قېنى قاتارلىقالر يوقاپ كېتىدۇ ھهسهل، ھاراق، ئۆت سۇيۇقلۇقى، تاشپ : مهسىلهن

 ئىككىنچىدىن، جۇڭيى دورىسى تهركىبىدىكى بىر قىسىم سۇدا ئېرىيدىغان تهركىبلهر

 . يوقاپ كېتىدۇ، بۇنىڭ ئىچىده بهزىلىرى ئىنتايىن ئاكتىپ، ئۈنۈملۈك تهركىبلهردۇر

 رىسى ئۈچىنچىدىن، پاراشوك تۈرىدىكى دورىالرنى يوقىتىۋىتىدۇ، چۈنكى جۇڭيى دو

 تهركىبىده ئهسلىدىنال نۇرغۇن پاراشوك بولىدۇ، ئهگهر سۇ بىلهن يۇغاندا بۇ خىل دورا

 بۇنداق بولغاندا قايناتما دورىنىڭ ئهسلىدىكى دورىالش ئۈنۈمى تۆۋهنلهپ . يۇيۇلۇپ كېتىدۇ

 . كېتىدۇ ياكى ئۆزگىرىپ كېتىدۇ، كېسهل داۋاالشقا پايدىسىز

 ى قانداق تهڭشهش كېرهك؟ چىاليدىغان سۇنىڭ تېمپېراتۇرىسىن . 75

 جۇڭيى دورىلىرىنى قاينىتىشتىن ئىلگىرى سۇغا چىلىغاندا، چىاليدىغان سۇ

 دورا تهركىبىنىڭ قايناپ چىقىرىلىشى - بولماسلىقى - تېمپېراتۇرىسىنىڭ مۇۋاپىق بۇلۇش

 ئادهتته چىالشقا ئىشلىتىلىدىغان سۇنىڭ تېمپېراتۇرىسى . تهسىرگه ئۇچرايدۇ

 قۇرۇق ئۆسۈملۈك . ھهرگىزمۇ قايناقسۇغا چىلىماسلىق كېرهك . لىدۇ قىچه بولسا بو 10 ℃ - 40 ℃

 تۈرىدىكى جۇڭيى دورىلىرىنى قايناقسۇغا چىلىغاندا دورىنىڭ سىرتقى قهۋىتىدىكى توقۇلما

 ھۈجهيرىلىرى قايناقسۇدا پىشىپ قېلىپ، تهركىبىدىكى بهزى ماددىالر بۇلۇپمۇ، ئاقسىل،

 لىپ سۇنىڭ سىڭىپ كىرىشىگه تهسىر يهتكۈزىدۇ، كراخمال قاتارلىقالر قېتىپ، يىغىلىپ قې

 بۇنىڭ بىلهن توقۇلما ئىچىدىكى ئېرىيدىغان تهركىبلهرمۇ ئېرىمهيدۇ، دورا تهركىبىنىڭ

قويۇپ بېرىلىشى چهكلىمىگه ئۇچرايدۇ؛



 بهزى خۇشپۇراقلىق جۇڭيى دورىلىرى تهركىبىدىكى پارغا ئايلىنىدىغان ماي ياكى

 قاينىتىلدىغان دورىنى ئالدى بىلهن . اقسۇدا پارغا ئايلىنىپ كېتىدۇ پارلىنىشچان ماددىالر قاين

 پارلىنىدىغان ماددىالر يوقاپ . قايناقسۇغا چىلىغاندا دورا قاينىتىش ۋاقتى ئۇزىراپ كېتىدۇ

 شۇنىڭ ئۈچۈن جۇڭيى دورىسىنى چىاليدىغان . كېتىپ، دورىنىڭ ئۈنۈمى تۆۋهنلهپ كېتىدۇ

 ىق سۇ ياكى ئىسسىق سۇ بولغىنى ياخشى، بۇنداق سۇنىڭ تېمپېراتۇرىسى نورمال ئىسس

 بولغاندا ھهم چىالش مهقسىتىگه يهتكىلى بولىدۇ ھهم ئۈنۈملۈك تهركىبلهردىن پايدىلىنىش

 . ئۈنۈمىگه تهسىر يهتمهيدۇ

 ئادهتته ياز كۈنلىرى تېمپېراتۇرا بىر قهدهر يوقىرى بولغاچقا بىۋاسته سوغۇق سۇغا چىلىسا

 ئهتراپىدىكى ئىسسىق سۇغا 25 ℃ - 50 ℃ تېمپېراتۇرا تۆۋهن بولغاچقا قىش كۈنلىرى . بولىدۇ

 خۇشپۇراق ئۆسۈملۈكلهر ئاسان پارلىنىدىغان ياكى سۇنى ئاسان سۈمۈرىدىغان . چىلىسا بولىدۇ

 بولغاچقا، سوغۇق سۇغا چىلىسىمۇ بولىدۇ؛ قاتتىق، پارالنمايدىغان دورىالرنى ئسسسىق سۇغا

 . چىالش كېرهك

 م جۇڭيى دوختۇرخانىلىرى ۋه بهزى بىمارالر دورا قايناتقاندا ئىشنى نۆۋهتته بىر قىسى

 بۇ دورىنىڭ داۋاالش . ئازايتىش ئۈچۈن دورىنى قاينىتىشتىن ئىلگىرى سۇغا چىالپ قويمايدۇ

 . ئۈنۈمىنى زور دهرىجىده تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ

 دورا قايناتقاندا ئوت كۈچىنى قانداق تهڭشهش كېرهك؟ . 76

 بۇ . ىتىشتا ئىشلىتىدىغان ئوت كۈچىگه ئاالھىده ئهھمىيهت بېرىلىدۇ جۇڭيىدا دورا قاين

 ئاجىز بۇلۇشى دورا تهركىبىنىڭ ئۆزگىرىشى ۋه قايناپ چىقىش - ئوت كۈچىنىڭ كۈچلۈك

 . ئۈنۈمىگه تهسىر يهتكۈزىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

 هزهرىيه ن . ئاجىزلىقىنى كۆرسىتىدۇ - ئوتنىڭ كۈچلۈك - ئوت كۈچى سۈپىتى دىگىنىمىز

 جهھهتتىن ئېيتقاندا ئوخشاش بولمىغان يېقىلغۇالرنى كۆيدۈرگهنده ئوت كۈچى ئوخشاش

ئوت سۈپىتىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى قايناتقان دورىنىڭ تهركىبى ۋه ئۈنۈمىگه . بولمايدۇ



 قهدىمكى تىببى ئالىمالر بۇ نوقتىنى خېلى بۇرۇنال تونۇپ يهتكهن ھهمده . تهسىر كۆرسىتىدۇ

 بۈگۈنكى كۈنده ياغاچ كۆمۈر . اتقاندا ياغاچ كۆمۈر ۋه ئوتۇن ئىشلىتىشنى تهكىتلىگهن دورا قاين

 بىلهن ئوتۇندىن باشقا يهنه تهبىئى گاز ئوتى، كۆمۈر ئوتى ھهتتا قۇياش ئېنىرگىيىسى ئوتى

 كىرسىن ئوچاق ياكى سىلياركا ئوچاق ئوتىنى ئىشىتىشكه . قاتارلىقالر كهڭ قوللىنىلماقتا

 ى دورا سويۇقلۇقىنىڭ تهمىگه كىرسىن ياكى سېلياركىنىڭ پۇرىقى بولمايدۇ، چۈنك

 . ئىچىشكه پايدىسىز . سېڭىىشىپ قالىدۇ

 ئادهتته دورىالرنى قايناتقاندا ئالدى بىلهن كۈچلۈك ئوتتا ئاندىن كىيىن سۇس ئوتتا

 قاينىتىش، يهنى قايناشىتن ئىلگىرى كۈچلۈك ئوت ئىشىلىتىش، قايناپ بولغاندىن كىيىن

 . ى پهسهيتىپ سۇس ئوتتا قاينىتىش كېرهك دهپ قارىلىدۇ ئوتن

 دىغان دورىنىڭ سۈپىتى ۋه ئىشلىتىش جهريانىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقىغا تى قاينى

 ئادهتته خۇش پۇراقلىق پارلىنىشچانلىق . ئاساسهن جانلىق ئۇسۇل قوللىنىلسىمۇ بولىدۇ

 قىدىغان دورىالرنى كۈچلۈك تهركىبى بىر قهدهر كۆپ ياكى دورا تهركىبى ئاسان قايناپ چى

 ئوتتا تېز قاينىتىش؛ مىنرال ماددا، ھايۋانات، قولۇله قېپى، ئۆسۈملۈك يىلتىزى، غولى

 قاتارلىقالردىن ياكى پارالنمايدىغان نهرسىلهردىن تهييارالنغان دورىالر تهن ئاجىزلىقىنى

 اسان كۈچهيتىشكه ئىشلىتىلىدىغان قۇۋۋهت دورىلىرى ياكى قايناتسىمۇ تهركىبى ئ

 بۇنداق قىلغاندا دورىدىكى . چىقمايدىغان دورىالر سۇس ئوتتا ئاستا قاينىتىش كېرهك

 . ئۈنۈملۈك تهركىبلهر تولۇق ئېرىپ چىقىدۇ دهپ قارىلىدۇ

 بۇنىڭدىن باشقا يهنه داۋاالش ئېھتىياجىغا ئاساسهن، قايناش ۋاقتى قىسقا بولىدىغان

 تىش؛ ئۇزاق قاينىتىدىغان جۇڭيى ئوتتا قاينى ) ئۇلۇغ ( جۇڭيى دورىلىرىنى كۈچلۈك

 . ئوتتا قاينىتىش كېرهك ) ئۇلۇغ ( كۈچلۈك سۇس، ئوت ياكى ) ئاجىز ( دورىلىرىنى سۇس

 دورا قاينىتىش ۋاقتىنى قانداق ئىگىلهش كېرهك؟ . 77

بولماسلىقى دورىدىكى ئۈنۈملۈك تهركىبلهرنىڭ - دورا قاينىتىش ۋاقتىنىڭ مۇۋاپىق بۇلۇش



 دورا مۇۋاپىق . داۋاالش ئۈنۈمى بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋهتلىك ئېرىش مهۋجۇتلۇق نىسبىتى ۋه

 قاينىتىلغاندا، ئۈنۈملۈك تهركىبلهرنىڭ ئېرىش مهۋجۇتلۇق نىسبىتىنى ئهڭ زور دهرىجىده

 يوقىرى كۆتىرگىلى بولىدۇ ھهمده ئهڭ ياخشى داۋاالش ئۈنۈمىگه يهتكىلى بولىدۇ؛ ئهكسىچه

 هۋجۇتلۇق نىسبىتى ۋه داۋاالش ئۈنۈمى تۆۋهنلهپ بولغاندا ئۈنۈملۈك تهركىبلهرنىڭ ئېرىش م

 كېتىدۇ، ھهتتا ئۈنۈملۈك تهركىبلهر زىيانغا ئۇچراپ، ئادهمگه زىيان يهتكۈزۈش ئهھۋاللىرى

 يىغىپ ئېيتقاندا دورا قاينىتىشنىڭ مۇۋاپىق ۋاقىتى ئاساسىي جهھهتتىن مۇنداق . كۆرۈلىدۇ

 ئۈچ تۈرگه ئايرىلىدۇ؛

 چى قېتىم قايناتقاندا، قايناپ بولغاندىن كىيىن ئادهتتىكى دورىالرنى بىرىن ) 1

 مىنۇت قاينىتىش، ئىككىنچى قېتىم قايناتقاندا دورا قايناپ بولغاندىن كىيىن 20 - 15 يهنه

 . مىنۇت قايناتسا بولىدۇ 20 - 15 يهنه

 يهڭگىل ياكى خۇشپۇراقلىق تهركىبلهر بىر قهدهر كۆپ بولغان، يهنى تهرلىتىش، ) 2

 ھهركهتلهندۈرۈشكه ئىشلىتىلىدىغان دورىالرنى قاينىتىش نى خىلت ھۆللۈكنى يوقىتىش،

 15 - 10 بىرىنچى قېتىم قايناتقاندا قايناپ بولغاندىن كىيىن يهنه . ۋاقتى قىسقا بولىدۇ

 10 - 5 مىنۇت قاينىتىلىدۇ، ئىككىنچى قېتىم قايناتقاندا قايناپ بولغاندىن كىيىن يهنه

 . مىنۇت قايناتسا بولىدۇ

 ل دورىالر ۋه يىلتىز، غول تۈرىدىكى قاتتىق، ئاسان قۇۋۋهت دورىلىرى، مېنرا ) 3

 بىرىنچى قېتىم قايناتقاندا قايناپ . پارالنمايدىغان دورىالرنى قاينىتىش ۋاقتى ئۇزاق بولىدۇ

 مىنۇت قاينىتىلىدۇ، ئىككىنچى، ئۈچىنچى قېتىم ھهتتا 50 - 40 بولغاندىن كىيىن يهنه

 . مىنۇت قاينىتىلىدۇ 40 - 30 ىن يهنه تۆتىنچى قېتىم قايناتقاندا قايناپ بولغاندىن كىي

 بۇنىڭدىن باشقا يهنه بهزى دورىالرنى داۋاالش ئېھتىياجىغا ئاساسهن دورا قاينىتىش

 قىسقىلىقىنى يوقىرىدىكى ئۇسۇل بويىچه ئهھۋالغا قاراپ بېكىتسىمۇ - ۋاقتىنىڭ ئۇزۇن

. بولىدۇ



 دورا قاينىتىش قېتىم سانىنى قانداق ئىگىلهش كېرهك؟ . 78

 . ىر بوالق دورىنى ئۈچ قېتىم، ئهڭ ئاز بولغاندا ئىككى قېتىم قاينىتىش كېرهك ئادهتته ب

 چۈنكى دورا قايناتقاندا، دورىدىكى ئۈنۈملۈك تهركىبلهر ئالدى بىلهن دورا ماتىرىياللىرىنى

 تهشكىل قىلغۇچى سۇ سويۇقلۇقىغا كىرىپ ئاندىن كىيىن دورا ماتىرىياللىرىنىڭ تاشقى

 تېشىدىكى - دورا ماتىرىياللىرىنىڭ ئىچى . غا تارقىلىدۇ قىسمىدىكى سۇ سويۇقلۇقى

 سۇيۇقلۇقنىڭ قويۇقلۇق دهرىجىسى باراۋهر ھالهتكه كهلگهنده، ئوسموتىك بېسىم تهكشى

 بۇنداق ۋاقىتتا دورا . ھالهتكه كهلگهنلىكتىن، ئۈنۈملۈك تهركىبلهر قايتا ئېرىپ چىقالمايدۇ

 ناتقاندىال، ئۈنۈملۈك تهركىب ئاندىن سويۇقلۇقىنى سۈزىۋىلىپ، قايتىدىن سۇ قۇيۇپ قاي

 . ئېرىپ چىقىدۇ

 يېقىنقى يىلالردا بهزىلهر بىر بوالق جۇڭيى دورىسىنى ئۈچ قېتىم قاينىتىپ دورىنىڭ

 سۈپىتىنى تهجىرىبه قىلىپ كۆزهتكهن، نهتىجىده ئىككىنچى، ئۈچىنچى قېتىم قايناتقان دورا

 بارلىقىنى، ھهتتا ھهر قېتىم قاينىتىلغان سويۇقلۇقى تهركىبىده نۇرغۇن دورىلىق ماددىالرنىڭ

 دورا سويۇقلۇقىنىڭ ئېغىرلىقى بىرىنچى قېتىم قايناتقان دورا سويۇقلۇقىنىڭ ئېغىرلىقىدىن

 بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا، بىر بوالق دورىنى ئۈچ قېتىم قايناتسا . ئېشىپ كهتكهنلىنى بايقىغان

 جارى قىلدۇرغىلى ھهم دورا ئىسراپ بۇنداق بولغاندا ھهم دورىنىڭ رولىنى تولۇق . بولىدۇ

 شۇنىڭ ئۈچۈن كلىنكىدا داۋاالش ئاالھىده ئېھتىياجىدىن سىرت، ئادهتته . بولۇپ كهتمهيدۇ

 بىر بوالق دورىنى ئهڭ ئاز بولغاندا ئىككى قېتىم قاينىتىش كېرهك، ئېغىر، قاتتىق ياكى

 . لىدۇ قۇۋۋهت دورىلىرىنى ئۈچىنچى قېتىم ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ قايناتسا بو

 دورا سويۇقلۇقىنىڭ قايناپ چىقىرىلغان مىقدارى قانچىلىك بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ؟ . 79

 بېسىمى ۋه تېمپېراتۇرا قاتارلىق شارائىت ئاستىدا دورا ) ھاۋا ( ئوخشاش بولغان ئاتموسفىرا

 ئۆز ئىچىگه ئالغان تهركىب بىلهن دورا ئومۇمىي مىقدارىنىڭ ئوڭ تاناسىپى بويىچه، يهنى

. كۆپلىكىگه ئاساسهن دورا سويۇقلۇقىنىڭ مىقدارى ئۆلچىنىدۇ - لىدىغان دورىنىڭ ئاز قاينىتى



 ئهگهر قاينىتىلغان دورىنىڭ مىقدارى زىياده كۆپ بولۇپ كهتسه، دورا تهركىبىنىڭ قاينىتىپ

 چىقىرىلىش نىسبىتى يوقىرى كۆتۈرۈلگهن بىلهن ئىچىشكه ئهپسىز بولىدۇ؛ ئهگهر قاينىتىپ

 يۇقلۇقىنىڭ ئومۇمىي مىقدارى زىياده ئاز بولۇپ قالسا ئىچىشكه ئهپلىك چىقىرىلغان دورا سو

 ئۇنداقتا . بولغىنى بىلهن دورا تهركىبىنىڭ قايناپ چىقىرىلىش نىسبىتىنى تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ

 ھهر بوالق دورىنى قايناتقاندىن كىيىنكى دورا سويۇقلۇقىنىڭ مىقدارى قانچىلىق بولسا

 بولىدۇ؟

 مىللىتىر، ئهگهر بىر بوالق دورىنى 300 - 200 ر ئۈچۈن ھهر قېتىمدا ھازىر ئادهتته چوڭال

 مىللىلىتىر، ئۈچ قېتىم قاينىتىلسا 600 - 500 ئىككى قېتىم قايناتسا ئومۇمىي مىقدارى

 . بالىالرغا ئهھۋالغا قاراپ ئازايتسا بولىدۇ . مىللىتىر بولسا بولىدۇ دهپ قارالماقتا 900 - 750

 ئىچىشكه ئهپلىك تهرىپىال ئىچىشته بىر تهرهپلىك ھالدا نۆۋهتته ھازىر قايناتما دورىالرنى

 نى كهلتۈرۈپ ى بولۇپ قېلىش از ، قاينىتىپ چىقىرىش مىقدارىنىڭ زىياده ئ تهكىتلهنگهچكه

 . چىقىرىۋاتىدۇ، بۇ خىل ئهھۋالنى چۇقۇم تۈزىتىش كېرهك

 دورىنى قاينىتىپ بولغاندىن كىيىن نىمه ئۈچۈن دهرھال سۈزۈش كېرهك دهيمىز؟ . 80

 يى دورىسىنى قاينىتىپ بولغاندىن كىيىن دهرھال سۈزۈش، بۇ نوقتىغا جهزمهن جۇڭ

 بهزىلهر دورىنى قاينىتىپ بولغاندىن كىيىن دهرھال سۈزمهستىن، . ئهھمىيهت بېرىش كېرهك

 چۈنكى دورا سويۇقلۇقى . بۇنداق قىلىش توغرا ئهمهس . سوۋۇغاندىن كىيىن ئاندىن سۈزىدۇ

 قالسا، دورا سويۇقلۇقىنىڭ تېمپېراتۇرىسى تۆۋهنلهپ، دا ئۇزاق تۇرۇپ ) كورۇشكا ( قازان

 بىرىنچىدىن، دورىغا قايتىدىن يېپىشىۋالىدۇ، ئىككىنچىدىن كاللهكلىشىۋالىدۇ، بۇنىڭ

 بىلهن يىلىمسىمان ماددا شهكىللىنىدۇ ھهمده دورىغا چاپلىشىۋالىدۇ، بۇنىڭ بىلهن

 تا سۈزمهك تهس بولۇپ قالىدۇ، سۈزىدىغان دورا سويۇقلۇقىنىڭ مىقدارى ئازالپ كېتىدۇ ھهت

 شۇنداقال دورا تهركىبىنىڭ قايناپ چىقىرىلىش نىسبىتى ۋه دورىنىڭ ئۈنۈمى تۆۋهنلهپ

مهلۇم . شۇڭا جۇڭيى دورىلىرىنى قاينىتىپ بولغاندىن كىيىن دهرھال سۈزۈش كېرهك . كېتىدۇ



 ئۇزاق ۋاقىت سهۋهبلهر بىلهن ۋاقتىنچه ئىچىلمىسىمۇ، دورىنى ۋاقتىدا سۈزۈش، دورا شامىسى

 . قازاندا تۇرۇپ قالماسلىقى كېرهك

 دورىنى سۈزۈپ بولغاندىن كىيىن نىمه ئۈچۈن دورا شامىسىنى داكىغا ئوراپ سىقىپ . 81

 قالدۇق دورا سويۇقلۇقىنى چىقىرىمىز؟

 دورىنى سۈزۈپ بولغاندىن كىيىن دورا شامىسىنى قوش قات داكىغا ياكى سۇ ئۆتۈشچانلىقى

 ختكه ئوراپ، سهل سوۋۇغاندىن كىيىن بېسىپ ياكى ئىككى قول ياخشى بولغان پاختا ره

 . بىلهن چىڭ سىقىپ، دورا شامىسىغا يېپىشىپ قالغان دورا سويۇقلۇقىنى چىقىرىش الزىم

 قالدۇق دورا سويۇقلۇقىنى تولۇق سىقىپ بولغاندىن كىيىن دورا شامىسىنى ئاندىن

 . تاشلىۋىتىش الزىم

 ئېرىگهن تهركىبلهرنى دورا شامىسى يهنه بىر . رىيدۇ ھهرخىل دورىالردىكى تهركىبلهر ئې

 . قارشى جهريان دورا قاينىتىش داۋامىدا بىرال ۋاقىتتا مهۋجۇت - ئىككى قارىمۇ . سۈمۈرۋالىدۇ

 ئادهتته دورىغا سۇ قۇيۇپ قايناتقاندىن كىيىن، مهيلى ئۆسۈملۈك دورا، مېنرال دورا ياكى

 سويۇقلۇقىنى بهلگىلىك دهرىجىده سۈمۈرۋېلىپ، ھايۋاناتتىن تهييارالنغان دورا بولسۇن دورا

 سامان غوللۇق، يوپۇرماق ۋه گۈل تۈرىدىكى ھهمده . ئۈنۈملۈك تهركىبنى زىيانغا ئۇچىرىتىدۇ

 داۋاالش رېتسىپىدىكى دورا تۈرىنىڭ كۆپىيىشى، . يۇمشاق دورىالر تېخىمۇ شۇنداق بولىدۇ

 . لدۇق دورا تهركىبىمۇ ئاشىدۇ دورا مىقدارىنىڭ ئېشىشىغا ئهگىشىپ دورا شامىسىدىكى قا

 ئهگهر دورا شامىسىنى چېقىپ سويۇقلۇقنى چىقىرىۋالمىغاندا نۇرغۇن دورا تهركىبى ئىسراپ

 ئهگهر دورا شامىسىدىكى قالدۇق دورا سويۇقلۇقى ئۆلچهم بويىچه سىقىپ . بولۇپ كېتىدۇ

 ىندۇ، دورا تېجهپ قېل . چىقىرىۋېلىنسا، جۇڭيى دورىسىنىڭ ئېرىش نىسبىتىمۇ ئاشىدۇ

 . دورىنىڭ ئۈنۈمى يوقىرى كۆتۈرىلىدۇ

 يېقىنقى يىلالردا سىناق قىلىش ئارقىلىق مهلۇم بولدىكى، دورا شامىسىدىن سىقىپ

چىقىرىۋېلىنغان دورا سويۇقلۇقىدىن نۇرغۇن دورىلىق تهركىبكه ئېرىشكىلى بولىدىكهن، بۇ



 بولۇپمۇ يوقىرى ئهسلى دورا مىقدارىنىڭ ئۈچىتىن بىر قىسمىغا باراۋهر كېلىدىكهن،

 شۇڭا، ئۇزاق ۋاقىت . ئىسسىقلىق دورىنىڭ ئۈنۈمىنى تۆۋهنلىتىۋېتىدۇ ياكى يوقىتىۋېتىدۇ

 قايناتقىلى بولمايدىغان ياكى ئىككىنچى قېتىم قايناتقان دورىنىڭ شامىسىدا دورىلىق

 تهركىب تېخىمۇ كۆپ بولىدۇ، شامىسىنى سىقىپ دورا سويۇقلۇقىنى چىقىرېلىشنىڭ

 . ېخىمۇ زور ئهھمىيىتى ت

 نىمه ئۈچۈن بهزى دورىالرنى قايناتقاندا، قاچا ئېغىزى يېپىپ قاينىتىلىدۇ، بهزى . 82

 دورىالرنى قايناتقاندا ئېغىزى ئوچۇق قاينىتىلىدۇ؟

 جۇڭيى دورىلىرىنىڭ ئۈنۈملۈك تهركىبىنى تولۇق قاينىتىپ چىقىرىش ئۈچۈن ئادهتته دورا

 بولۇپمۇ تهركىبىده ئاسان پارلىنىدىغان . شى قايناتقاندا ئاغزىنى يېپىپ قايناتقان ياخ

 خۇشپۇراق تۈرىدىكى تهركىبلهر بار بولغان يالپۇز، پىننه، تۈكلۈك قاقىله ئۇرۇقى قاتارلىق

 بۇنداق قىلغاندا دورا تهركىبىدىكى . دورىالرنى قايناتقاندا ئاغزىنى يېپىپ قاينىتىش كېرهك

 شىپ تامچىغا ئايلىنىپ، دورا قازىنىغا تۇۋاق ئىچىده قېتى ) پار ( پارلىنىدىغان تهركىب ھور

 . قايتىپ، دورىنىڭ ئۈنۈملۈك تهركىبىنىڭ يوقاپ كېتىشى ئازىيىدۇ

 ئادهمگىياھ، : يىلتىز، ئۇرۇق ياكى ھايۋانات تۈرىدىكى دورا ماتىرىياللىرىنى مهسىلهن

 كهتىرا، شاققۇل، مۇۋاببهلىسپىت، شىزندىرا، كېلهر، كىل، ئويىستىر قولۇلىسى قاتارلىق

 بۇنداق بولغاندا قاينىتىلغان دورىنىڭ تېخىمۇ . دورىالرنى ئاغزىنى يېپىپ قاينىتىش كېرهك

 . كۆپ ئۈنۈملۈك تهركىبىنى ساقالپ، دورىنىڭ داۋاالش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرگىلى بولىدۇ

 ئاغىچه يۇغۇچ، كۆمۈش ئوت، قىل : بىر قىسىم دورىالر بۇنىڭ سىرتىدا، مهسىلهن

 ق جۇڭيى دورىلىرىنى قايناتقاندا قاچا ئېغىزىنى ياپماي قاينىتىش يوپۇرماقلىق ئهمهن قاتارلى

 سهۋهبى شۇكى، ئادهتته بۇ دورىالر قايناتقان دورا سويۇقلۇقىنىڭ ئۈستىگه لهيلهيدۇ، . كېرهك

 ئهگهر قاچا ئېغىزى يېپىپ قاينىتىلسا، دورا سويۇقلۇقى تېشىپ كېتىدۇ، بۇنداق دورىالرنى

شۇنىڭ بىلهن بىرگه قهرهللىك ئېلىشتۇرۇپ، . پماسلىق كېرهك قايناتقاندا قاچا ئېغىزىنى يا



 . دورا تهركىبىنىڭ تولۇق قايناپ چىقىشىغا كاپالهتلىك قىلىش كېرهك

 نىمه ئۈچۈن ئۈستى ئوچۇق تۇرۇپ قالغان قاچىالردىكى قايناتما دورىالرنى ئهتىسى . 83

 ئىچىشكه بولمايدۇ؟

 الرنىڭ ئۈستىنى ياپماي ئهتىسى ئهتىگهنگه قاينىتىپ بولغان قايناتما دورى بىمارالر بهزى

 چۈنكى جۇڭيى دورىسى تهركىبىدىكى . قالدۇرۇپ قويىدۇ، بۇ تولىمۇ ياخشى بولمىغان ئۇسۇل

 كراخمال، ۋىتامىن، ئاقسىل، پارلىغۇچى ماي ۋه ھهرخىل پېرمىنت، مىكرو ئېلمېنت قاتارلىق

 ىدا قېلىپ قالىدۇ، ئهگهر ئۇزۇن تهركىبلهر دورا قايناتقاندا زور كۆپ قىسىمى دورا سويۇقلۇق

 ۋاقىت تۇرۇپ قالسا،دورىنىڭ ئۈنۈمى تۆۋهنلهپال كهتمهستىن، بهلكى ھاۋا، نهملىك، ۋاقىت،

 ۋه باكتىرىيىلىك بۇلغىنىش قاتارلىق ئامىلالرنىڭ تهسىرىده دورا سويۇقلۇقىنىڭ سۈپىتى

 تتا ساالمهتلىككه ئىچكهندىن كىيىن كېسهلگه قىلچه شىپا بولمايدۇ، ھه . ئۆزگىرىپ كېتىدۇ

 لېكىن ۋاكۇملۇق قاچىالنغان ھهمده توڭالتقۇغا سېلىپ قويۇلغان بولسا، . زىيان يهتكۈزىدۇ

 . ئۇ باشقا گهپ

 نۆۋهتته، نۇرغۇن دورا دۇكىنى ۋه دوختۇرخانىالرنىڭ دورىخانىلىرىدا دورا قاينىتىپ بېرىش

 بىمارالر ھهركۈنى دورا كهسپى يولغا قويۇلۇپ، بىمارالرغا ھهقىقهتهن قواليلىق بولدى،

 بولۇپمۇ دورا قاينىتىشقا ۋاقتى يوق بىمارالنىڭ قارشى . قاينىتىش ئاۋارىچىلىقىدىن قۇتۇلدى

 . ئېلىشىغا ئېرىشتى، ئۇنى كېڭهيتىشكه ئهرزىيدۇ

 كۆيۈپ كهتكهن قايناتما دورىنى قانداق بىر تهرهپ قىلىش كېرهك؟ . 84

 قايناتما دورا كۆيۈپ كهتسه، ئادهتته يهنه جۇڭيى دورىگهرلىك ئىلمى بويىچه ئېيتقاندا،

 چۈنكى، قۇرۇتۇلغان دورا بىلهن خام دورىنىڭ . سۇ قۇيۇپ قاينىتىپ ئىچىشكه بولمايدۇ

 تهمى، خۇسۇسىيىتى ئوخشىمايدۇ، كلىنكىدا ئىشلىتىلشىمۇ ئوخشىمايدۇ، بهزىده خام،

 ىش جهريانىدا كۆيۈپ ئهگهر دورا قاينىت . بهزىده قۇرۇغان دورا ماتىرىياللىرى ئىشلىتىلىدۇ

كهتسه دورىالرنىڭ ھهممىسىنى قورۇغان بىلهن باراۋهر، بۇنىڭ بىلهن دورىنىڭ ئاساسلىق



 ، بۇنىڭ بىلهن دورىنىڭ ئاساسلىق داۋاالش رولى ئاجىزالپ . داۋاالش رولى ئاجىزالپ كېتىدۇ

 . هتكۈزىدۇ داۋاالش ئۈنۈمىگه ئېرىشهلمهيال قالماستىن بهلكى ئادهم بهدىنىگه زىيان ي . كېتىدۇ

 ئومومهن قاينىتىش جهريانىدا دورا كۆيۈپ كهتسه، دهرھال تۆكۈۋېتىپ، دورا قازىنىنى پاكىز

 . يۇيۇپ، قايتىدىن يېڭى دورىنى سېلىپ، سۇ قۇيۇپ قاينىتىش كېرهك

 دورا قايناتقاندا نىمه ئۈچۈن بىر قىسىم دورىالر ئالدىن قاينىتىلىپ، بىر ئاز ۋاقىتتىن . 85

 ىم دورىالر قوشۇپ قاينىتىلىدۇ؟ كىيىن يهنه بىر قىس

 دورىنىڭ ئۈنۈملۈك تهركىبى ئاسان چىقمايدىغان مېنىرال، قولۇله قېپى تۈرىدىكى دورىالر،

 مىنۇت قاينىتىش 30 ماگنىت، ئويىستىر قولۇلىسى قاتارلىق دورىالرنى ئالدىن : مهسىلهن

 ۇۋانىسىنىڭ چارپا،سىچۈهن  ب : كېرهك؛ زهھىرى ئۇزاقتا تۈگهيدىغان دورىالر، مهسىلهن

 زهھىرى بار، مهيلى خام دورا بولسۇن ياكى پىششىقالپ ئىشلهنگهن دورا بولسۇن ئالدىن

 چۈنكى ئاالھىده داۋاالش ئېھتىياجىغا ئاساسهن، رهۋهننى ئۇزاق . قاينىتىش كېرهك

 قايناتقاندا، ئۇنىڭ سهزگۈرلۈك رولى ئاجىزالپ كېتىدۇ، ئهگهر ئۇنىڭ سهزگۈرلۈك رولىنى

 . قچى بولغاندا چۇقۇم ئالدىن قاينىتىش كېرهك ئاجىزالشتۇرما

 بۇ قاينىتىش ئارقىلىق . كىيىن قاينىتىدىغان دورىالرنىڭ قاينىتىش ۋاقتى قىسقا بولىدۇ

 ئۈنۈملۈك تهركىبى ئاسان پارغا ئايلىنىپ كېتىدىغان ياكى ئۇزاق قاينىتىشقا بولمايدىغان

 ندانه قاتارلىقالرنى چۇقۇم كىيىن يالپۇز، الچى : مهسىلهن . دورىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 قايناتما دورا قايناپ بوالي دىگهنده ئاندىن دورا قايناۋاتقان قازانغا سېلىپ . قاينىتىش كېرهك

 ئاالھىده داۋاالش ئىھتىياجىغا ئاساسهن، رهۋهن، سانا . بىر قانچه مىنۇت قايناتسىال بولىدۇ

 شۇڭا بۇنداق دورىالرنى . ىزالپ كېتىدۇ قاتارلىقالرنى ئۇزاق قايناتقاندا سهزگۈرلۈك رولى ئاج

 . كىيىن قاينىتىش ياكى قايناقسۇغا پوالپ ئىچىش كېرهك

 دورا قايناتقاندا نىمه ئۈچۈن بىر قىسىم دورىالر بوالپ قاينىتىلىدۇ؟ . 86

قايناتماقچى بولغان دورىنى پاختا رهختتىن تهييارالنغان - بوالپ قاينىتىش دېگىنىمىز



 - كونكىرت قىلىپ ئېيتقاندا، گۈل چېڭى، ئۇششاق . ىشنى كۆرسىتىدۇ خالتىغا سېلىپ قاينىت

 چۈنكى . كىچىك ئۇرۇق ۋه ئۇششاق پاراشوك تۈرىدىكى دورىالرنى بوالپ قاينىتىش كېرهك

 يېكهن : بۇنداق دورىالر ئاسانال سۇ ئۈستىگه لهيلهيدۇ، قاينىتىشقا ئهپسىز، مهسىلهن

 قاتارلىقالر؛ تهركىبىده كراخمال، يېپىشىش سېرىقى، غهمنه كۆك ئۇرۇقى، تاللىك پاراشوكى

 چۈنكى بۇنداق . سويۇقلۇقى بىر قهدهر كۆپ بولغان دورىالرنى چوقۇم بوالپ قاينىتىش كېرهك

 پاقىيۇرماق ئۇرۇقى : مهسىلهن . دورىالر قازانغا ئاسانالر چاپلىشىۋالىدۇ، كوكىسلىشىدۇ

 ۈنكى سۈزمهك تهس، دورا چ . تۈكلۈك دورىالرنى چۇقۇم بوالپ قاينىتىش . قاتارلىقالر

 . سويۇقلۇقىغا قوشۇۋېلىپ، گالنى غىدىقاليدۇ، مهسىلهن قارا ئهندىز قاتارلىقالر

 بۇنىڭدىن باشقا يهنه شۇنىڭغا دىققهت قىلىش كېرهككى، دورا قاينىتىشقا ئىشلهتكهن خالتا

 ئوبدان سهل چوڭ بۇلۇشى كېرهك، كىچىك بۇلۇپ قالسا، قايناتقان بوالق دورىنىڭ قېتىغا سۇ

 ئهگهر بوالپ قاينتىدىغان دورا مىقدارى كۆپرهك بولسا ئىككى ياكى ئۈچ بوالق . ئۆتمهيدۇ

 قىلىپ تهييارلىسىمۇ بولىدۇ ھهمده دورا قايناتقاندا كۆپرهك ئېلىشتۇرۇش الزىم، بۇنداق

 قىلغاندا سۇ بوالق دورىنىڭ قېتىغا ئوبدان ئۆتۈپ، دورا تهركىبىنى تېخىمۇ كۆپ قاينىتىپ

 . غىلى بولىدۇ چىقار

 ئېرىتىش، سۈمۈرۈپ ئىچىش، ئايرىم قاينىتىش، قوشۇپ قاينىتىش دىگهن نىمه؟ . 87

 شىلىمشىق، ئاسان ئېرىمهيدىغان، يىلىم تۈرىدىكى دورىالر - ئېرىتىش دېگىنىمىز

 قاينىتىپ سۈزۈپ بولغان دورا سويۇقلۇقى ياكى پاكىز سۇغا سېلىپ بوش قاينىتىش ھهمده

 . لىشتۇرۇپ دورىنىڭ ئېرىشىنى تېزلىتىش ئۇسۇلىنى كۆرسىتىدۇ شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئې

 چۈنكى يىلىم تۈرىدىكى دورىالر باشقا دورىالرنىڭ شامىسى ۋه قازاننىڭ تېگىگه ئاسانال

 يېپىشىۋالىدۇ، بۇنىڭ ھهم دورا ماتىرىياللىرى ئىسراپ بولىدۇ ھهم كۆيۈپ كېتىدۇ، شۇڭا

 . ى، بۇغا مۈڭگۈزى يىلىمى قاتارلىقالر ئېشهك يېلىم : مهسىلهن . ئېرىتىپ ئىچىش كېرهك

سۇغا سالسىال ئېرىيدىغان ياكى شهربهت، سويۇقلۇق تۈرىدىكى بهزى - سۈمۈرۈپ ئىچىش



 دورىالرنى باشقا دورىالر بىلهن بىرگه قاينىتىشنىڭ ھاجىتى يوق، قاينىتىپ بولغان باشقا دورا

 ۇبىر تۇزى، بامبۇك مېيى گالئ : مهسىلهن . سويۇقلۇقى ياكى قايناقسۇ بىلهن ئىچسه بولىدۇ

 . سۈيى، ھهسهل قاتارلىقالر

 قىسمهن باھاسى قىممهت دورىالرنى چوقۇم ئايرىم قاينىتىپ ئىچىش . ئايرىم قاينىتىش

 بۇنداق قىلمىغاندا قايناتقان دورىدىكى ئۈنۈملۈك تهركىب باشقا دورىالرنىڭ شاخ، . كېرهك

 . ياللىرى ئىسراپ بولۇپ كېتىدۇ ياپراقچىلىرىغا سىڭىشىپ كېتىپ، قىممهت دورا ماتىرى

 بۇنىڭدىن باشقا، بهزى ئانچه . ئادهمگىياھ، ئامرىكا ئادهمگىياھى قاتارلىقالر : مهسىلهن

 قىممهت بولمىغان دورىالرنى كلىنكىلىق داۋاالش ئېھتىياجىغا ئاساسهن ئايرىم قايناتسىمۇ

 . بولىدۇ

 ورىالرنى ئالدى بىلهن قىسمهن تهركىبىده قۇم، الي بار بولغان د . قوشۇپ قاينىتىش

 مىنۇت قاينىتىپ، ئاندىن ئوتنى توختىتىپ سۈزۈپ، سۈزۈلگهن دورا سويۇقلۇقىنى 15 - 10

 بۇنداق بولغاندا الي، . ئالدىن چىالپ قويغان باشقا دورىغا قوشۇپ بىرگه قاينىتىش الزىم

 قۇم، دۇغالرنىڭ دورا سويۇقلۇقىغا ئارىلىشىپ كېتىپ، ئىچىش تهس بولۇشنىڭ ئالدىنى

 . الغىلى بولىدۇ ئ

 لهش كېرهك؟ ى جۇڭيى دورىالرنى ئىچىش ۋاقتىنى قانداق ئىگ . 88

 دورىنى مۇۋاپىق پهيتته ئىچىشمۇ دورىنىڭ ئۈنۈمىگه كاپالهتلىك قىلىشنىڭ مۇھىم

 ئۈچهينىڭ ئهھۋالى، كېسهللىك - ھالقىسى، كونكىرت دورا ئىچىش ۋاقتىنى ئاشقازان

 . ه ئاساسهن بېكىتىش كېرهك ئهھۋالى ۋه دورىنىڭ ئاالھىده خۇسۇسىيتىگ

 سهھهرده ئاشقازان ۋه ئون ئىككى بارماق ئۈچهيده يېمهكلىك : ئاچ قورساق ئىچىش ) 1

 بۇ ۋاقىتتا دورا ئىچكهنده دورىنىڭ يېمهكلىك بىلهن ئارىلىشىپ كېتىشىدىن . بولمايدۇ

 . ساقالنغىلى بولىدۇ ھهمده دورا ئۈچهيده تېز ئېرىپ شىپا بولىدۇ

ئۈچهي، ئۆت خالتىسى قۇرۇق - تاماقتىن بۇرۇن ئاشقازان : ىرى ئىچىش تاماقتىن ئىلگ ) 2



 بولۇپ، بۇ دورىنىڭ تېزدىن ئۈچهيگه بېرىپ ھهزىم قىلىنىشىغا پايدىلىق، شۇڭا كۆپىنچه

 . دورىالرنى، بولۇپمۇ قۇۋۋهت دورىلىرىنى تاماقتىن ئىلگىرى ئىچىش كېرهك

 دا يېمهكلىك بىر قهدهر كۆپ تاماقتىن كىيىن ئاشقازان : تاماقتىن كىيىن ئىچىش ) 3

 شۇڭا ئاشقازان دورىسى ۋه . بولغاچقا، دورىنىڭ ئاشقازاننى غىدىقلىشىنى ئازايتىقىلى بولىدۇ

 . ئۈچهينى غىدىقاليدىغان دورىالرنى تاماقتىن كىيىن ئىچكهن ياخشى - ئاشقازان

 ۋه بهدهننىڭ فىزىئولوگيلىك قانۇنىيتىگه ئۇيغۇنلىشىش : ئۇخالشتىن بۇرۇن ئىچىش ) 4

 دورىنىڭ ئۈنۈمىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش ئۈچۈن بهزى دورىالرنى ئۇخالشتىن بۇرۇن

 نېرۋىنى تىنىچالندۇرىدىغان دورىالرنى ئۇخالشتىن بۇرۇن : مهسىلهن . ئىچكهن ياخشى

 بىر سائهتكىچه بولغان ئارىلىقتا ئىچكهنده ئۇخالشقا پايدىسى بولىدۇ؛ - مىنۇتتىن 30

 شلىتىلىدىغان دورىالرنى ياتىدىغاندا ئىچىش كېرهك، بۇ تهرلهش، ئېھتىالم بولۇشقا ئى

 . ئېھتىالم بولۇشنى داۋاشقا پايدىلىق

 بهزى كېسهللهر قهرهللىك قوزغىلىدۇ، كېسهل قوزغىلىشتىن مهلۇم : قهرهللىك ئىچىش ) 5

 بهزگهك كېسىلىگه : ۋاقىت بۇرۇن ئىچكهنده ئاندىن ئۈنۈمى كۆرۈلىدۇ، مهسىلهن

 . كېسهل قوزغىلىشتىن ئىككى سائهت ئىلگىرى ئىچىش كېرهك ئىشلىتىدىغان دورىالرنى

 كېسهللىك ئهھۋالى جىددىي، خهتهرلىك بولسا، ئېغىر كېسهلگه : قهرالسىز ئىچىش ) 6

 . گىرىپتار بولغان بىمارنى داۋاالپ قۇتقۇزۇش ئۈچۈن قهرهلسىز دورا ئىچىش كېرهك

 ىڭ تېمپېراتۇرىسىنى جۇڭيى دورىلىرىنى ئىچىش قېتىم سانى ۋه دورا سويۇقلۇقىن . 89

 قانداق ئىگهللهش كېرهك؟

 بولماسلىقى دورىنىڭ داۋاالش ئۈنۈمىگه - دورا ئىچىش قېتىم سانىنىڭ مۇۋاپىق بولۇش

 ئادهتتىكى كېسهللهر كۈنىگه ئىككى قېتىم ياكى ئۈچ قېتىم . بىۋاسته تهسىر  يهتكۈزىدۇ

 - راپىدا بىر قېتىم كېچه كېسهل ئهھۋالى ئېغىر بولسا ھهر تۆت سائهت ئهت . ئىچسه بولىدۇ

بۇنداق بولغاندا دورىنىڭ كۈچى داۋاملىشىپ، ئاغرىق . كۈندۈز ئۈزۈلدۈرمهي ئىچسه بولىدۇ



 پهسىيىدۇ، كېسهللىك ئهھۋالى يهڭگىللىگهنلهر كۈن ئارىالپ ئىچىسىمۇ ياكى قايناتما

 . دورىالرنى چاي ئورنىدا ئىچسىمۇ بولىدۇ

 بۇنداق دورىالر بىر قهدهر كۈچلۈك ( نى ئىچكهنده سۈرگۈ دورىلىرى ۋه تهرلىتىش دورىلىرى

 تهر بهك كۆپ چىقىپ كېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، دورىنى تۈگىتىپال ) بولىدۇ

 . ئىچىۋهتمهسلىك كېرهك

 ياندۇرىدىغان، قۇسۇدىغان كېسهللهرگه دورا مىقدارى كۆپ بولۇپ كېتىپ ياندۇرۇش،

 . ئازدىن بۆلۈپ ئىچىش كېرهك - قۇسۇش كهلتۈرۈپ چىقىرىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئاز

 سوغوق بولۇشى دورىنىڭ داۋاالش ئۈنۈمىگه - ئىچىدىغان دورا سويۇقلۇقىنىڭ ئىسسىق

 سوغۇق . ئادهتته قايناتما دورىالرنى ئىلىمان ھالهتته ئىچىش كېرهك . تهسىر يهتكۈزىدۇ

 ىدىل كېسهللىكلهرنى داۋاالشتا دورىنى قىزىق ئىچىش كېرهك، بولۇپمۇ تهمى ئاچچىق ۋه مۆت

 دورىالر بىلهن تهرلىتىپ سوغوق كېسهللهرنى داۋالىغاندا دورىنى قىزىق ئىچىپال قالماستىن،

 . بهلكى دورىنى ئىچىپ بولغاندىن كىيىن ئىسسىق نهرسىلهرنى يېپىپ تهرلىتىش كېرهك

 ئىسسىق كېسهللهرگه سوغۇق دورا ئىشلهتكهنده، ئاشقازان، ئۈچهيده ئىسسىق بار بولغان

 باشقا ئهزاالردا ئىسسىق : ئىچىمهن دىسه، سوغوق ئىچسه بولىدۇ؛ مهسىلهن بىمارالر سوغۇق

 . بولۇپ، بىمار سوغوق ئىچىشنى خالىسىال، سوغوق ئىچسه بولىدۇ

 بۇنىڭدىن باشقا جۇڭيىچه داۋاالش ئۇسۇلىدىن ئېلىپ ئېيتقاندىمۇ ئىسسىقا مايىل

 نىڭ يېتهكچىلىكىده دورىالرنى قىزىق ئىچىش ئۇسۇلى بار، بىراق بۇ ئۇسۇلنى دوختۇر

 . ئۆزى خالىغانچه تالالپ ئىشلهتسه بولمايدۇ . قوللىنىش كېرهك

 كومىالچ قاتارلىق قاتتىق دورىالرنى ئاالھىده بېكىتىلگهنلىرىدىن سىرت باشقىللىرى ئادهتته

 . ئىلىمان قايناقسۇ بىلهن ئىچىلىدۇ

 هنت، ناۋات، شېكهر نىمه ئۈچۈن جۇڭيىچه قايناتما دورىالرنى ئىچكهنده خالىغانچه ق . 90

سېلىشقا بولمايدۇ؟



 قايناتما دورىالنى ئىچكهنده، مهيلى قانداق قايناتما دورا ئىچسۇن ھهممىسىگه ئوخشاشال

 ناۋات، ئاق شېكهر، قارا شېكهر قاتارلىق تاتلىق تۈرۈملهرنى سېلىپ، دورا تهمىنىڭ

 ىل ئۇسۇلنىڭ كېسهل ئاچچىقىنى ياندۇرىدۇ ياكى ئاچچىقىنى ئاجىزالشتۇرىدۇ، ئۇالر بۇ خ

 . داۋاالشقا پايدىسىز ئىكهنلىكىنى بىلمىسه كېرهك

 بىرىنچىدىن، شېكهر ۋه ناۋات قاتارلىقالر دائىم جۇڭيى دورىلىرىدائىشلىتلىدۇ،  ئۇ

 دورىنىڭ تهمىنى تاتلىق قىلىش قۇۋۋهتلهش رولىغا ئىگه، ئهگهر داۋااليدىغان كېسهل پهيدا

 لسا، ئۇنداقتا كېسهلگه پايدا قىلمايال قالماستىن بهلكى قىلغۇچى ئامىل كۈچىيىپ كهتكهن بو

 . كېسهلنى ئېغىرالشتۇرىۋېتىدۇ

 ئىككىنچىدىن، جۇڭيى دورىلىرىنىڭ خىمىيلىك تهركىبى بىر قهدهر مۇرهككهپ، بۇنىڭ

 ئىچىدىكى ئاقسىل، تاننىك قاتارلىق تهركىبلهر شېكهر بىلهن، بولۇپمۇ تۆمۈر، كالتىسىي

 ك ئېلېمېنت ۋه باشقا مۇرهككهپ ماددا بىر قهدهر كۆپ بولغان قارا شېكهر قاتارلىق ئانئورگانى

 بىلهن خىمىيىلىك رىئاكسىيه ھاسىل قىلىپ دورا سويۇقلۇقىدىكى مهلۇم تهركىبنى قېتىتىپ،

 سۈپىتىنى ئۆزگهرتىپ دۇغ، چۆكمه پهيدا قىلىدۇ، بۇ دورىنىڭ ئۈنۈمىگه تهسىر يهتكۈزۈپال

 . كىمۇ خهۋپ يهتكۈزىدۇ قالماستىن، ھهتتا ساالمهتلىك

 ئۈچىنچىدىن، شېكهر قىزىتما قايتۇرىدىغان مهلۇم دورىالرنىڭ ئۈنۈمىنى تورمۇزالپ، دورا

 . سويۇقلۇقىدىكى مېنىرال ماددا ئېلېمېنتى ۋه ۋىتامىننىڭ سۈمۈرۈلىشىگه توسقۇنلۇق قىلىدۇ

 كۇچۇال : ىلهن مهس . تۆتىنچىدىن، شېكهر يهنه بهزى دورىالنىڭ ئۈنۈمىنى تۆۋهنلىتىۋىتىدۇ

 . ئۇرۇقىنىڭ ئۈنۈملۈك تهركىبىنى، دورا سويۇقلۇقىنىڭ داۋاالش ئۈنۈمىنى تۆۋهنلىتىۋېتىدۇ

 بهشىنچىدىن، بهزى ئاشقازان دورىلىرى تهمى ئاچچىق ياكى باشقا غهيرى پۇراقالر ئارقىلىق

 ورىغا ھهزىم قىلىش بهزلىرىنىڭ چىقىرىلىشىنى غىدىقالپ داۋاالش رولىنى ئوينايدۇ، ئهگهر د

 . شېكهر سېلىنسا دورىنىڭ بىز يوقىرىدا ئېيتقان رولى يوقايدۇ

بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، جۇڭيى دورىلىرىنى شېكهر سېلىپ ئىچىشكه



 ئهگهر شېكهر سېلىشقا توغرا كهلسه، جهزمهن دوختۇرنىڭ يېتهكچىلىكىده ئهھۋالغا . بولمايدۇ

 . قاراپ سېلىش كېرهك
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 جۇڭيىچه دانچه دورىلىرى دورا ماتىرىياللىرىنىڭ ئۇششاق پاراشوكى ياكى ئايرىۋېلىنغان

 قايناقسۇ قۇيغاندىن كيىن . ماددىسىنىڭ مۇۋاپىق قوشۇمچه ماتىرىياللىرى ئارقىلىق ياسىلىدۇ

 ائىم ئىشلىتىلىدىغان دانچه دورىالردىن د . ئىچىشكه ۋه ئېلىپ يۈرۈشكه ئهپلىك . ئېرىيدۇ

 بازاردا . زۇكام، قىزىتما ياندۇرۇش دانچىلىرى، ئوسما يىلتىزى دانچىسى قاتارلىقالر

 سېتىلىۋاتقان ئادهمگىياھ ئارپا جهۋھىرى،جۈخار كرىستالى، ئۆرۈك مېغىزى جهۋھىرى

 ز ئىچىگه ئالغان ھهرخىل دانچه دورىالرنىڭ ئۆ . قاتارلىقالرمۇ دانچه دورا تۈرىگه كىرىدۇ

 . تهركىبى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن، ئىچىشتىمۇ بهلگىلىك پهرق بولىدۇ

 پارلىنىش تهركىبى بىر قهدهر كۆپ بولغان دانچه دورىالر يوقىرى تېمپېراتۇرىدا ئاسانال ) 1

 دورىنىڭ پارلىنىش تهركىبىنىڭ پارچىلىنىشى ياكى تارقاپ يوقىلىشىنى كهلتۈرۈپ

 پارغا : مهسىلهن . ، ئىلىمان قايناقسۇدا ئىچسه ياخشى بولىدۇ چىقىرىدىغان بولغاچقا

 ئايلىنىدىغان ماي بىر قهدهر كۆپ بولغان خۇشپۇراقلىق ئۆسۈملۈك ئۇچقات، خوئۇتتۇيىنىيه

 ئوتى، ئۇزبهر، رهيھان، پىننه، يالپۇز، جۈخار قاتارلىقالردىن ياسالغان دانچه

 . دورىالرنىئىلىمان قايناقسۇ بىلهن ئىچىش الزىم

 دانچه دورىالرنىڭ كۆپىنچىسى ئاسان ئېرىيدىغان دورىالردىن تهييارلىنىدۇ، دورا ) 2

 ياسىغاندا شېكهر، دېكىسترىن قاتارلىق تهم تهڭشهيدىغان خۇرۇچالر قوشۇپ ياسىلىدۇ، شۇڭا

 ئىچىشتىن ئاۋۋال قايناقسۇ قۇيۇپ ئېرىتىپ، شېكهر قىيامى ھالىتىگه كهلگهندىن كىيىن

 . ئىچش كېرهك

 قىلغاندا قايناتما دورا ۋه دانچه دورىالرنى ئىچىش سهۋهبلىك كېلىپ چىققان قانداق . 92

ياندۇرۇشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ؟ - قۇسۇش



 قايناتما دورىالر ۋه دانچه دورىالر ئادهتته كۆپ خىل دورا ماتىرىياللىرىن ياسىلىدۇ،

 تۇزلۇق قاتارلىق ياسالغان ھهر جۇڭيى دورىسىدا چۈچۈك، كىسالتالىق، تاتلىق، ئاچچىق،

 ئوخشاش بولمىغان تهم بولىدۇ، قايناتما دورىالرنى ئىچمهك تهس، بولۇپمۇ سېزىم نېرۋىسى

 شۇڭا ئهھۋالغا . ئۆتكۈر بىمارالردا كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش قاتارلىق ئهھۋالالر كۆرۈلىدۇ

 . قاراپ بىر تهرهپ قىلىش كېرهك

 ته بهك ئاز ئىچىدىغان كىشىلهر جۇڭيى دورىسىنى زادىال ئىچىپ باقمىغان ياكى ئادهت

 بولسا دورىنى قىزىق پېتى ئىچمهي، سوۋۇغاندىن كىيىن ئىچىشى ياكى خام زهنجىۋىلدىن بىر

 ھهمده دورا ئىچكۈچىلهرگه شۇنى . ياپراق چاينىۋىتىپ ئاندىن كىين دورا ئىچىش كېرهك

 ئىچىۋېتىش ئېيتىپ قويۇشى كېرهككى، دورا ئىچكهنده نهپهس ئالماي، بىر تىنىق بىلهنال

 دورا پۇرىقىنىڭ تهسىرىده قۇسۇۋېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، دورا ئىچىۋېتىپ . كېرهك

 دورا ئىچىپ بولغاندىن كىيىن دورىنىڭ پۇرىقىنى . ئارىلىقتا توختىتىپ قويماسلىق كېرهك

 ئىككى - تۈگىتىش ئۈچۈن دهرھال ئېغىزنى چايقىۋېتىش ياكى يالپۇز تهملىك كهمپۈت ۋه بىر

 . هتسه بولىدۇ تال مىۋه يهۋ

 ئازدىن - ئهگهر جۇڭيى دورىسى ئىچسه دائىم كۆڭلى ئېلىشىدىغان ياكى قۇسىدىغانالر ئاز

 ئىچىش ئۇسۇلىنى قولالنسىمۇ بولىدۇ ياكى دورا ئىچىشتىن بۇرۇن بىر ياپراق خام زهنجىۋىل

چاينىۋهتسه ياكى قاينىتىلغان زهنجىۋىل سۈيىدىن ئازىراق ئىچىپ ئاندىن كىيىن دورىنى

 ىمان ھالهتته ئىچسىمۇ ئوخشاشال كۆڭلى ئېلىشىش ياكى قۇسۇشنى تۈگىتىدۇ ياكى ئىل

 دوختۇرغا دهپ قۇسۇشنى توختىتىدىغان دورىالرنى تهڭشهتكۈزسه بولىدۇ ۋه ياكى تېزغىدىن

 ياپراق، ئاپلىسسىن 5 گرام، خام زهنجىۋىلدىن 10 گرام، پوستى ئېلىۋېتىلگهن بامبۇكتىن 5

 مىنۇت 10 - 5 قاينىتىشتىن بۇرۇن قاينىتىپ ئىچىپ، گرام ئېلىپ، دورا 6 پوستىدىن

 . ئۆتكهندىن كىيىن ئاندىن دورا ئىچسىمۇ قۇسۇشنى توختىتىشتا ئۈنۈمگه ئېرىشكىلى بولىدۇ
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 ا بىلهن سېلىشتۇرغاندا، قايناتما دورىالرنى كومىالچ دورا، مهلھهم دورا ۋه تالقان دور

 داۋاالش ئۈنۈمى تېز بولۇشتهك ئاالھىدىلىككه ئىگه بولسىمۇ، لېكىن نۇرغۇن قايناتما دورىالر

 ئاچچىق بولغانلىقتىن ئىچمهك تهس، بهزى دورىالر ھهتتا كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇشنى

 دا دورىنىڭ قانداق قىلغان . كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، نۇرغۇن بىمارالر كۆرۈپال ئارقىغا داجىيدۇ

 تىببى - ئاچچىق تهمىنى تۆۋهنلىتىپ ياكى تۈگىتىپ بىمارالر ئاسان ئىچهلهيدىغان قىلىش

 . خادىمالر تهتقىق قىلىدىغان، ئىزدىنىدىغان مهسىلىگه ئايالندى

 يېقىندا تهتقىق قىلىش ئارقىلىق ئادهمنىڭ تىل سېزىمى ۋه تېمپېراتۇرا مۇناسىۋىتىگه

 ېراتۇرىسىنى تهڭشهش ئارقىلىق دورىنىڭ ئاچچىق تهمىنى ئاساسهن، قايناتما دورىنىڭ تېمپ

 37 ℃ چۈنكى ئادهمنىڭ ئېغىز تېمپېراتۇرىسى ئادهتته . ئازايتىشقا بولىدىغانلىقى بايقالدى

 ئهتراپىدا 5 ℃ ئهتراپىدا بولىدۇ،تىل تۈۋىنىڭ تېمپېراتۇرىسى تىل يۈزىنىڭ تېمپېراتۇرىسىن

 ېرۋا تااللىرى تىل ئۈستىگه كۆپرهك جايالشقان، سىزىم ئهزالىرى ۋه سىزىم ن . يوقىرى بولىدۇ

 قايناتما دورىنىڭ تېمپېراتۇرىسى بىلهن تىل ئهتراپىنىڭ تېمپېراتۇرىسى ئوخشاش بۇلۇپ،

 ئهتراپىدا، سىزىم نېرۋىسى ئهڭ ئۆتكۈر، تېتىيدىغان دورا ئهڭ ئاچچىق بولىدۇ؛ 37 ℃ يهنى

 تىن تۆۋهن بولغاندا 36.5 ℃ دىن يوقىرى ياكى 37 ℃ قايناتما دورىنىڭ تېمپېراتۇرىسى

 بۇنىڭغا ئاساسهن قايناتما دورىالرنى ئىچكهنده دورىنىڭ . ئاندىن ئاچچىق تهم ئاجىزاليدۇ

 دىن تۆۋهن بولغاندا ئىچسه ئاچچىق تهمنىڭ كۆرۈنهرلىك 37 ℃ تېمپېراتۇرىسى

 لېكىن بۇ قايناتما دورىنىڭ تېمپېراتۇرىسى قانچه . ئاجىزلىغانلىقىنى ھېس قىلغىلى بولىدۇ

 بهك تۆۋهن بولسا تال، ئاشقازاننى . تۆۋهن بولسا شۇنچه ياخشى بولىدۇ دېگهنلىك ئهمهس

 . زىيانالندۇرىدۇ، بۇرۇندىنال تال، ئاشقازىنى ئاجىز كىشىلهر ئۈچۈن تېخىمۇ شۇنداق

 - 31.5 ℃ ئهڭ ئاخىرىقى يهكۈن شۇكى، ئىچىدىغان قايناتما دورىنىڭ تېمپېراتۇرىسى

 بۇنداق بولغاندا ھهم تال، ئاشقازاننى . خشى بولىدۇ بولسا ئۈنۈمى ئهڭ يا 36.5 ℃

. زىيانالندۇرمايدۇ ھهم ئاچچىق تهم ئاجىزاليدۇ
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 تهييار جۇڭيى دورىسى كېسهلگه شىپا بولىدۇ، . قهتئىي تۈرده مىقدارى بويىچه ئىچىش ) 1

 جانلىقلىققا ئىگه بولغاچقا، بهزىده ئۇنى توغرا ئېگىلىگىلى لېكىن مىقدارى مۇئهييهن

 جۇڭيى دوختۇرى رېتسىپ يازغاندا تهييار جۇڭيى دورىسىنىڭ ھهر قېتىملىق . بولمايدۇ

 مىقدارىنى كۆپىنچه ھالالردا مهخسۇس ئىزاھلىمايدۇ، شۇڭا، بىمار ئۇنى كونكرېت ئىشلىتىش

 بهزىده . شهندۈرۈشىنى ئوبدان كۆرۈشى كېرهك داۋامىدا ئالدى بىلهن دورا ماركىسى ياكى چۈ

 دانىچىسىمان تهييار جۇڭيى دورىسىنىڭ چۈشهندۈرمىسىده ھهر قېتىمدا قانچه گرامدىن

 ئىچىلىدىغانلىقىال يېزىلىپ، قانچه تال دورىنىڭ قانچه گرام ئىكهنلىكى يېزىلمايدۇ، بۇ

 ھۋالغا دۇچ كهلگهنده بىمار بۇنداق ئه . ئهھۋال كۆپىنچه ھالالردا كىشىنى گاڭگىرىتىپ قويىدۇ

 ئاۋارىچىلىقتىن قورقماي، دورىگهردىن ئۇنى ھېسابالش چارىسىنى ياكى ھهر قېتىمدا قانچه

 جۇڭيى دورىسى مۇتلهق زهھهرسىز . تالدىن ئىچىدىغانلىقىنى سوراپ بىلىۋىلىشى كېرهك

 ئهمهس، دورىلىق خۇسۇسىيتى كۈچلۈك بهزى دورىنى كۆپ ئىچىپ قويسا ئادهمگه زىيان

 . يهتكۈزىدۇ

 تهييار جۇڭيى دورىسىنىڭ ئىچىش . دورا ئىچىشته پهرھىزگه دىققهت قىلىش كېرهك ) 2

 مىقدارىغا ئهستايىدىل مۇئامىله قىلىش بىلهنال قالماستىن بهلكى دورىنىڭ بهزى

 پهرھىزلىرىگىمۇ بىپهرۋالىق قىلماسلىق، دورىنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭ

 ھامىلدار . ئوقۇپ، چهكلهنگهننى قىلماسلىق كېرهك چۈشهندۈرمىسىنى چۇقۇم تهپسىلىي

 ئايالالر، بالىالر ياكى تېنى ئاجىز ياشانغانالر دورىلىق خۇسۇسىيتى كۈچلۈك تهييار دورىالرنى

 . چوقۇم ئېھتىياتچانلىق بىلهن ئىشلىتىشى كېرهك

 قهدىمىي تىبابهت دهستۇرىدىكى بهلگىلىمىگه . دورا ئىچىش ۋاقتىغا دىققهت قىلىش ) 3

 كېسهللىك كۆكرىكىدىن يوقىرىدىكىلهر ئاۋۋال غىزالىنىپ « سالنغاندا، جۇڭيى دورىسىنى ئاسا

ئاندىن دورا ئىچىش، كېسهللىك قورسىقىدىن تۆۋهندىكىلهر ئاۋۋال دورا ئىچىپ ئاندىن



 دورا ئىچىش ۋاقتى توغرىسىدا ئاالھىده . پىرىنسىپى بويىچه ئىچىش كېرهك » غىزالىنىش

 . ىرىنى ئادهتته تاماقتىن بۇرۇن ياكى ئاچ قورساق ئىچكهن ياخشى بهلگىلىمه بار جۇڭيى دورىل

 چۈنكى يېمهكلىكنىڭ تولىسى جۇڭيى دورىسىنىڭ سۈمۈرۈلىشىگه كاشىال سالىدۇ، شۇڭا

 دورىنى تاماقتىن بۇرۇن ئىچىش دورىنىڭ سۈمۈرۈلۈشى ۋه ئۈنۈمىنى جارى قىلدۇرىشىغا

 مۇددهت دورا ئىچكهنلهر قهرهللىك دورا سوزۇلما كېسهلگه گىرىپتار بولۇپ، ئۇزۇن . پايدىلىق

 ئىچىشكه ئادهتلىنىپ قالغان بولغاچقا، ئاالھىده كېسهللىكلهرنى داۋاالشقا ئىشلىتىلىدىغان

 : تهييار دورىالرنى ئاچ قورساق ياكى قهرهاللىك ئىچىشنى تهكىتلهش ھاجهتسىز، مهسىلهن

 ان ئاغرىقىنى داۋااليدىغان تاجىسىمان يۈرهك كېسىلنى داۋااليدىغان سۇخېشياڭۋهن، ئاشقاز

 ۋېيلېپيهن قاتارلىقالرنى خالىغان چاغدا ئىچىشكه بولىدۇ، روھنى تىنچالندۇرۇش دورىسىنى

 . ئۇخالشتىن بۇرۇن ئىچىش ئهڭ مۇۋاپىق

 تهييار جۇڭيى دورىسىنى ئىچكهندىمۇ ئۇسۇلغا . دورا ئىچىش ئۇسۇلىغا دىققهت قىلىش ) 4

 ىلىرىنىڭ بىر خىلى بولغان چوڭ كومىالچ دورا تهييار جۇڭيى دور . دىققهت قىلىش كېرهك

 كۆپىنچه ئۇنى ئىچىدىغانالرغا نۇرغۇن قواليسىزلىقالرنى كهلتۈرۈپ بېرىدۇ، دهسلىپىده ئۇ

 بۇنى بىلىش كېرهككى، ئۇنى غۇرتتىده يۇتۇۋېتىش . دورىنى قانداق يۇتۇشنى بىلمهيدۇ

 ىزدا تۇرۇپ قېلىشى ھهتتا چۈنكى ئۇنداق قىلغاندا ئۇ دورا كارنىيىڭ . قهتئىت چهكلىنىدۇ

 يۈرهك رېتىمىڭىزنى قااليمىقانالشتۇرۇۋېتىشتهك ئېغىر ئاقىۋهتلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى

 ئۇنى توغرا ئىچىشنىڭ ئۇسۇلى، دورا كۇمىلىچىنى پاكىز پىچاق بىلهن كېسىپ . مۇمكىن

 ىچىشىڭىز ئۇششاق دانچىغا ئايالندۇرۇپ، ئۇنى بىر قانچىگه بۆلۈپ ئىلىمان قايناقسۇ بىلهن ئ

 زاۋۇتتىن يېڭى چىققان، بىر قهدهر يۇمشاق چوڭ كۇمىالچ دورىنى پاكىز قول بىلهن . كېرهك

 بىر تال چوڭ كۇمىالچنى . بىۋاسته پارچىالپ كىچىك كومىالچقا ئايالندۇرۇپ ئىچىشكه بولىدۇ

 دىن كۆپرهك كىچىك كۇمىالچقا پارچىالپ، ئىككى ياكى ئۈچ قېتىمغا بۆلۈپ 20 ئادهتته

تۇرمۇشتا . ىر قهدهر مۇۋاپىق، ئۇنداق قىلمىسا، ئۇمۇ ئوخشاشال كارنايغا تۇرۇپ قالىدۇ ئىچىش ب



 ئهمهلىيهتته بۇ تهشهببۇس . بهزىلهر چوڭ كۇمىالچ دورىنى چايناپ يېيىشنى ياخشى كۆرىدۇ

 گهرچه كۇمىالچ دورىالرنى ياساش جهريانىدا ئۇنىڭغا ھهسهل قوشۇلۇپ تاتلىق . قىلىنمايدۇ

 بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ تولىسدا جۇڭيى دورىسىغا خاس قويۇق غهيرى تهم كىرگۈزۈلگهن

 چايناپ يۇتقۇچىالردا كۇمىالچ دورىنىڭ غهيرى . پۇرىقى يهنىال ساقالنغان بولىدۇ - تهم

 پۇرىقى سهۋهبلىك كۆڭلى ئېلىشىش رىئاكسىيىسى يۈز بهرگهندىال توال چاغدا ئاغزىدىكى - تهم

 سۈمۈرۈلۈشى ۋه ئۈنۈمىنى تېزلىتىشنىڭ ئهڭ ئهپلىك دورىنىڭ . دورىنى يۇتالماي قۇسۇۋېتىدۇ

 چارىسى كۇمىالچ دورىنى ئازىراق ئىلىمان سۇ قۇيۇپ قوچۇپ سۇيۇق ئۇماچ ھالىتىگه

 . كهلتۈرگهندىن كىيىن ئىلىمان قايناقسۇ بىلهن ئىچىشتۇر

 تهييار جۇڭيى دورىلىرىنىڭ . دورا ئىچكهندىن كىيىنكى رىئاكسىيىگه دىققهت قىلىش ) 5

 شلىتىلىشىگه ئهگىشىپ، ئۇنداق ياكى مۇنداق ناچار رىئاكسىيىسى مۇقهررهر ھالدا كهڭ ئى

 تېخىمۇ كۆپ كۆرۈلىشى مۇمكىن، تهييار جۇڭيى دورىسىنى ئىچكۈچىلهر بۇنىڭغا ھۇشىيار

 دورا ئىچكهندىن كىيىن تېره تاشمىسى ئۆرلهش، قىچىشش، قىزىش قاتارلىق . بولۇشى كېرهك

 ىسى يۈز بهرگهنلهر دورا ئىچىشنى دهرھال توختىتىشى ھهمده زىياده سېزىمچانلىق رىئاكسىي

 تارىخىدا مهلۇم بىر خىل جۇڭيى دورىسىنى . دوختۇرخانىغا بېرىپ داۋالىنىش كېرهك

 ئىشلىتىپ زىياده سېزىمچانلىق رىئاكسىيىسى يۈز بهرگهنلهر بۇنىڭدىن كىيىن ئۇ دورىنى

 . رهك ئىشلهتسه بولمايدىغانلىقىنى ئېسىده چىڭ ساقىلىشى كې

 نىمه ئۈچۈن سىننابار ۋه تهركىبىده سىننابار  بولغان تهييار جۇڭيى دورىلىرىنى كۆپ . 95

 مىقداردا ۋه ئۇزاق مۇددهت ئىچىشكه بولمايدۇ؟

 ئۇنىڭ ئاساسلىق تهركىبى . كنوۋار، سىماپ سولفىد رودىسى دهپمۇ ئاتىلىدۇ - سىننابار

 تهمى تاتلىق، خۇسۇسىيىتى . ىدۇ سىماپ سولفىد ، ئوتتا تاۋلىغاندا سىماپ ئايرىلىپ چىق

 كۆزنى . ئۇ قىزىتمىنى ياندۇرۇپ زهھهر قايتۇرىدۇ . سوغوق، زهھهرلىك ئىقتىدارى يوقىتىلىدۇ

روشهنلهشتۈرىدۇ، يۈرهكنى ئىسسىق ئېلىپ كېتىش سهۋهبلىك كېلىپ چىققان كۆڭلى



 غىز تىتىلداش، بىئارام بولۇش، يهڭگىلتهك بولۇش، جاراھهت چىقىش، بوغۇز ئاغرىش، ئې

 گرامغىچه ئىچىدۇ، ئىچكهنده 0.5 - 0.1 چوڭالر كۈنىگه . يارىسى قاتارلىقالرغا شىپا بولىدۇ

 . قايناتما دورىغا قوشماي ئېزىپ ئىچىش ياكى كۇمىالچ، تالقان قىلىپ ئىچىش الزىم

 لېكىن، سىننابار زهھهرلىك، ئىچكهندىن كىيىن ھۆللىكنى ئازىراق ھهيدهيدۇ، ئىككى

 نى ھاسىل قىلىپ، ئادهم بهدىنىده يىغىلىپ ئورگانىزىمغا زىيان ۋالېنتلىق سىماپ ئىئو

 ئهگهر سىننابار ياكى تهركىبىده سىننابار بار بولغان تهييار جۇڭيى دورىلىرىنى . يهتكۈزىدۇ

 كۆپ مىقداردا ياكى ئۇزاق مۇددهت ئىچكهنده، ئادهم بهدىنىده كۆپ مىقداردىكى سىماپ

 يىغىلىپ، جىددى ياكى سوزۇلما خاراكتىرلىك ئىئونى ھاسىل بولۇپ ياكى سىماپ ئىئونى

 . سىماپتىن زهھهرلىنىش ئاالمىتى كۆرۈلۈپ، جىگهر، بۆرهك، يۈرهك، مېڭىنى زهھهرلهيدۇ

 شۇڭا سىننابار ۋه تهركىبىده سىننابار بار بولغان تهييار جۇڭيى دورىلىرىنى كۆپ مىقداردا ۋه

 . ئۇزۇن مۇددهت ئىشلهتمهسلىك كېرهك

 ىخ بار بولغان تهييار جۇڭيى دورىلىرىنى ئىشلهتكهنده نىمىلهرگه تهركىبىده زهرن . 96

 دىققهت قىلىش كېرهك؟

 زهرنىخنىڭ ئاساسىي تهركىبىده ئار سېنىك دسۇلفىد بار بولۇپ، زهھهرلىك خۇسۇسىيىتى

 ئارسىن ئادهم بهدىنىگه كىرگهندىن كىيىن، ئادهم بهدىنىنىڭ ھهر قايسى . بىر قهدهر كۈچلۈك

 سلىقى جىگهر، بۆرهك، تال قاتارلىق ئىچكى ئهزاالر ۋه تىرناق، چاچ قاتارلىق ئهزالىرىغا، ئاسا

 ئارسىننىڭ ئورگانىزىمغا بولغان زهھهرلىك خۇسۇسىيىتى كۆپ . ئورۇنالرغا تارقىلىدۇ

 تهرهپلىمىلىك بولۇپ، نېرۋا سېستىمىسى، ھهزىم قىلىش سېستىمىسى قاتارلىق ئهزاالرنى

 ئېغىر بولغانلىرىدا، يۈرهك، نهپهس . هندۈرىدۇ ئوخشاش بولمىغان دهرىجىده زهخمىل

 كلىنكىدا دائىم ئىشلىتىلىدىغان نۇرغۇن . زهئىپلىشىپ ئۆلۈپ كېتىش ئهھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ

 دېڭىزىيالىق زهھهر قايتۇرۇش : مهسىلهن . تهييار جۇڭيى دورىنىڭ تهركىبىده زهرنىخ بار

ىيالىق تىنچالندۇرۇش كۇمىلىچى، دېڭىزىيالىق يۈرهكنى تازىالش كۇمىلىچى، دېڭىز



 كۇمىلىچى، دېڭىزىيالىق باۋلۇڭ كۇمىلىچى، ئهنگۇڭ دېڭىزىيالىق ۋه كىكىردهك كېسىلى

 شۇڭا بۇنداق دورىالرنى ئىشلهتكهنده چوقۇم تۆۋهندىكىلهرگه دىققهت . كۇمىلىچى قاتارلىقالر

 : قىلىش كېرهك

 بهلگىلهنگهن دورىنى كۆپ ئىچىۋېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن دورا چۈشهندۈرۈمىسىده ) 1

 . ئىشلىتىش ئۇسۇلى، مىقدارى ۋه دوختۇرنىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه ئىشلىتش كېرهك

 شۇڭا ئۇنى ئۇزاق مۇددهت ئىشلهتمهسلىك . ئارسېن جۇغلىنىشچان زهھهر پهيدا قىلىدۇ ) 2

 : بۇنىڭدىن باشقا، تهركىبىده سۇلفات، نېيترات تۇزى بولغان غهربچه دورىالر . كېرهك

 گنىي سۇلفات قاتارلىق دورىالرنى بىرلهشتۈرۈپ ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش كۆمۈرلۈك سۇلفات، ما

 چۈنكى ئىككىسىنى بىلهشتۈرۈپ ئىشلهتكهنده زهرنىخنىڭ ئاساسىي تهركىبىنىڭ . كېرهك

 بۇنىڭ بىلهن دورىنىڭ . گۈڭگۈرتلىشىش، ئارسېننىڭ ئوكسىدلىنىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 . زهھهرلىك خۇسۇسىيىتى ئېشىپ كېتىدۇ

 ۇۋانه تۈرىدىكى دورىالرنى ئىشلهتكهنده نىمىلهرگه دىققهت قىلىش كېرهك؟ ب . 97

 بۇۋانه تۈرىدىكى دورىالرنىڭ جۇڭيى ماتىرىيالى ئاساسلىقى سىچۈهن بۇۋانىسى، بۇۋانه،

 ئهمهن قاتارلىقالر؛ بۇ تۈردىكى جۇڭيى ماتىرىياللىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان تهييار جۇڭيى

 بىھىسى كۇمۇلىچى، جىڭتيهن كۇمۇلىچى، يۈگۇي كۇمىلىچى، دورىلىرىدىن ئاساسلىقى كۇلى

 جۈيفىڭ كۇمۇلىچى، خۇلۇدهن، سهنجشياڭ تابلىتى، جىنكۇي بۆرهك قۇۋۋهتلهش كۇمۇلىچى،

 . شۇجىنخولۇ كۇمۇلىچى، فوزىلىجوڭ كۇمۇلىچى قاتارلىقالر بار

 . ىن بۇۋانه تۈرىدىكى دورىالردىن زهھهرلىك تهركىبى بار بولغىنى ئاساسلىقى ئاكونت

 ئاكونتىننىڭ زهھهرلىك خۇسۇسىيىتى كۈچلۈك بولۇپال قالماستىن بهلكى، ئادهم بهدىنىگه

 ئۇنىڭ زهھهرلىك . ئاسانال يىغىلىۋالىدۇ ھهمده ئېتىل ئاللوگولغا سىڭىپ كېتىدۇ

 خۇسۇسىيىتى ئاساسلىقى نېرۋا سېسىمىسىنى زهخمىلهندۈرىدۇ ھهمده يۈرهككه بىۋاسته تهسىر

. سوقۇش رېتىمى نورمالسىزلىشىش ھهتتا ئۆلۈش ئهھۋالىنى كهلتۈرىدۇ كۆرسىتىپ، يۈرهكنىڭ



 مىللىيگرام، ئۆلۈشنى كهلتۈرۈپ چىقىرش 0.2 بۇ دورىنىڭ ئادهتتىكى زهھهرلىك مىقدارى

 مىللىيگرامغىچه، ئاكونتىن گهرچه زهھهرلىك بولسىمۇ، لېكىن مۇۋاپىق ئوتتا 4 - 2 مىقدارى

 قىلىق پارچىلىنىپ، زهھهرسىز تۈرىدىكى ماددىغا قاقالپ تهييارالش ۋه ئۇزاق قاينىتىش ئار

 . ئايلىنىپ كېتىدۇ

 بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋىلىشقا بولىدۇكى، بۇنىڭغا ئوخشاش دورىالرنى ئىشلهتكهنده،

 بىرىنچىدىن، مىقدارى زىياده كۆپ بۇلۇپ كېتىش ياكى ئۇزاق مۇددهت ئىشلىتشتىن

 ھاراق بىلهن ئىچىشكه بولمايدۇ؛ ساقلىنىش كېرهك؛  ئىككىنچىدىن، ھاراققا چىالپ ياكى

 ئۈچىنچىدىن، خام پېتى ئىشلىتىشكه بولمايدۇ؛ تۆتىنچىدىن، قايناتما دورىغا چىالشتىن

 . سائهت قاينىتىپ زهھىرىنى تۆۋهنلىتىش كېرهك 2 - 1 بۇرۇن ئالدى بىلهن

 نى ئىشكهتكهندىن ) دىئابىت كۇمۇلىچى ( دىئابىت كېسىلى بار بىمارالر شىياۋكېۋهن . 98

 مه ئۈچۈن قان شېكىرى تۆۋهنلهش ئهھۋالى كۆرۈلىدۇ؟ كىيىن نى

 دىئابىت كېسىلىنى داۋاالشتىكى بىر قهدهر ئۈنۈملۈك - ) دىئابىت كۇمۇلىچى ( شىياۋكېۋهن

 ئىشلىتىش دارئىرىسى كهڭ، لېكىن نۇرغۇن بىمارالر بۇ دورىنىڭ . جۇڭيى دورىلىرىنىڭ بىرى

 ى بولغاندىكىن كۆپ ئىچسىمۇ دورا تهركىبىنى ئانچه بىلىپ كهتمىگهچكه، جۇڭيى دورىس

 ئهمهلىيهتته شىياۋكېۋهن جۇڭگوچه غهربچه مۇرهككهپ رېتسېپلىق . زىيىنى يوق دهپ قارايدۇ

 گېلېيبېننياۋ ئاچ قورساق ۋاقىتتىكى ياكى - دورا بولۇپ، ئۇنىڭ دورا تهركىبىده غهربچه دورا

 ارى ئادهتته بىر تاماقتىن كىيىنكى قان شېكىرىنى تۆۋهنلىۋېىتۇ، نورمال ئىشلىتىش مىقد

 زىياده كۆپ ئىچىپ كهتسه قان . مىللىيلىتىر، كۈنىگه ئۈچ ۋاق ئىچىلىدۇ 2.5 قېتىمدا

 شىياۋكېۋهن دورا چۈشهندۈرۈلمىسىدىكى ئىشلىتىش ئۇسۇلى . شېكىرى تۆۋهنلهپ كېتىدۇ

 2.5 - 1.25 بويىچه گېلېيبېننياۋ دورىسىنى ئىشلىتىش مىقدارى بىر قېتىمدا

 ئهگهر ئىشلىتىش مىقدارىدىن ئېشىپ كهتسه قان . بولىدۇ مىللىيلىتىرغىچه بولسا

شياۋكېۋهن دورىسىنى ئىچىپ قان شېكىرى . شېكىرىنىڭ تۆۋهنلهپ كېتىشىنى كهلتۈرىدۇ



 تۆۋهنلهپ شۈك بۇلۇپ قالغانلىق، ھهتتا ئۆلۈپ كهتكهنلىك ھهققىده خهۋهرلهرمۇ بېرىلگهن،

 . ىن ساقلىنىش كېرهك شۇڭا شياۋكېۋهن دورىسىنى مىقدارىدىن ئاشۇرۇپ ئىچىشت

 تهسىرى ئوخشاپ كېتىدىغان تهييار جۇڭيى دورىلىرىنى بىرلهشتۈرۈپ ئىشلهتكهنده . 99

 نىمىلهرگه دىققهت قىلىش كېرهك؟

 كلىنكىدا تهسىرى ئوخشاپ كېتىدىغان بىر قانچه خىل تهييار جۇڭيى دورىسىنى

 بىرىگه ئوخشاپ - بىر بىرلهشتۈرۈپ ئىشلىتىدىغان ئهھۋال بىر قهدهر كۆپ كۆرۈلىدۇ، تهسىرى

 كېتىدىغان تهييار جۇڭيى دورىلىرىغا ئىشلهتكهن دورا ماتىرىياللىرى تهركىبىده كۆپىنچه

 بىرلهشتۈرۈپ . ھالالردا بىر خىل تهم ياكى قانچه خىل ئوخشىشىپ كېتىدىغان تهم بولىدۇ

 ئىچكهنده مهلۇم بىر خىل تهم ياكى بىر قانچه خىل تهملىك دورىنىڭ مىقدارى ئېشىپ

 سىننابار نېرۋىنى تىنچالندۇرۇش كۇمۇلىچى بىلهن يۈرهكنى : مهسىلهن . تىدۇ كې

 ھهر ئىككىسىنىڭ تهركىبىده ئوخشاشال سىننابار ( نى （天忘补心丹） قۇۋۋهتلىگۈچى دورا

 ، گاستىرودىن كۇمۇلىچى بىلهن فولودهننى بىرلهشتۈرۈپ ئىشلهتكهنده زهھهرلىك ) بار

 شۇڭا، . ناچار رىئاكسىيه پهيدا قىلىدۇ تهركىپ ئېشىپ كېتىپ، بىمارنى زهھهرلهيدۇ ياكى

 دورىلىق خۇسۇسىيىتى ئوخشىشىپ كېتىدىغان بىر قانچه خىل تهييار جۇڭيى دورىسىنى

 ئامىلىنى نهزهرده تۇتۇش، » مىقدارى ئېشىپ كېتىش « بىرلهشتۈرۈپ ئىچكهنده، دورىنىڭ

 هشتۈرۈپ بولۇپمۇ تهركىبىده زهھهرلىك تهركىب بولغان تهييار جۇڭيى دورىلىرىنى بىرل

 ئىشلهتكهنده، ناچار رىئاكسىيه بېرىپ قويۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، زهھهرلىك

 . غا تېخىمۇ دىققهت قىلىش كېرهك “ جۇغلىنىشى ” تهركىبنىڭ

 غهربچه دورا تهركىبى بولغان تهييار جۇڭيى دورىلىرىنى ئىچكهنده نىمىلهرگه . 100

 دىققهت قىلىش كېرهك؟

 بۇ دورىالرنىڭ . خىلدىن ئاشىدۇ 100 ار جۇڭيى دورىلىرى نۆۋهتته بازاردا سېتىلىۋاتقان تهيي

بهزىلىرىده غهربچه دورىالرنىڭ تهركىبى بار، بۇ خىل دورىالر كلىنكىدا ھهر قايسى بۆلۈمده



 بۇنىڭ ئىچىده كۆپ ئىشلىتىلىدىغىنى زۇكامنى . دورا ئىشلىتىشكه بېرىپ چېتىلىدۇ

 رىلىرى بۇلۇپ، تهركىبىده زىياده داۋاليدىغان ۋه زهھهر قايتۇرىدىغان تهييار جۇڭيى دو

 سېزىمچانلىق ۋه كېسهللىك ۋىرۇسىغا قارشى دورىالر ۋه قىزىتما ياندۇرۇپ ئاغرىق توختىتىش

 ، يۆتهلنى داۋاليدىغان گېلېيبېننياۋ دىئابىت كېسىلىنى داۋااليدىغان . دورىلىرىدىن ئىبارهت

 خلورىد ۋه تۇز كىسالتاسى دورا تهييار جۇڭيى دورىسىنىڭ تهركىبىده ئېفىدېرىن، ئاممۇنى

 كېلىنتول قاتارلىقالر؛ گهرچه تهييار جۇڭيى دورىسى تهركىبىدىكى غهربچه دورىنىڭ مىقدارى

 ئادهتته مهخسۇس غهربچه دورىالرغا ئىشلىتىلىدىغان دورا مىقدارىدىن تۆۋهن ياكى شۇنىڭغا

 ىمار ئۆزى لېكىن ب . يېقىنلىشىدۇ، توغرا ئىشلىتىلسه ھىچقانداق مهسىله كۆرۈلمهيدۇ

 خالىغانچه دورىنىڭ مىقدارىنى  ئاشۇرۇۋهتسه ياكى دوختۇر تهكرار دورا بهرسه، ئۇنداقتا ناچار

 رىئاكسىيه بېرىشى، ھهتتا دورا مهنبهلىك كېسهللىك پهيدا قىلىشى مۇمكىن، ئېغىر

 ى شۇڭا بىمار غهربچه دورا تهركىبى تهييار جۇڭيى دورىسىن . بولغانلىرىدا ھاياتقا خهۋپ يېتىدۇ

 ئىشلهتكهنده، بىرىنچىدىن، دورا چۈشهندۇرمىسىده بهلگىلهنگهن ئۇسۇل ۋه مىقدار بويىچه

 دورا ئىچىش كېرهك؛  ئىككىنچىدىن، مهخسۇس جۇڭيىچه ۋه غهربچه دورا ئىشلهتسه ئۈنۈمى

 ياخشى بولىدىغان كېسهللهر ئادهتته بىرلهشتۈرۈپ ئىشلىتىشتىن ئىمكانقهدهر ساقلىنىش

 دورا ئىشلىتىشكه توغرا كهلگهنده، تهكرار دورا ئىشلىتىش ئهھۋالى بىرلهشتۈرۈپ . كېرهك

 كۆرۈلۈشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئىشلهتمهكچى بولغان دورىنىڭ دورا تهركىبىنى

 ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىش كېرهك؛ ئهگهر بىمار دورىنىڭ تۈزۈلۈش ياكى دورا تهركىبىنى

 ا چوقۇم دوختۇردىن مهسلىھهت پهرقلهندۈرۈش ئىقتىدارىنى ھازىرلىمىغان بولسا، ئۇنداقت

 . سوراش كېرهك
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