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بولدى ھهپته 4 بولغىلى ھامىلدار سىز

تۆرهلمه لىكىن مۇمكىن، بولماسلىقى سىزىم ھېچقانداق بهلكىم سىزده ۋاقىتتا بۇ

نوچى ئهڭ جۈپ بىر بۇ باشلىدى. يېتىلىشكه بالىياتقۇڭىزدا سىزنىڭ ئاللىبۇرۇن

تۇخۇم ئۇرۇقالنغان بولغان ھاسىل بىرىكىشىدىن تۇخۇمنىڭ بىلهن ئىسپىرما

كىرگهندىن يۆتكىلىپ بوشلىقىغا بالىياتقۇ پارچىلنىپ، ھۈجهيرىلهرگه توختىماي

بولسا تۇخۇم ئۇرۇقالنغان ۋاقىتتا بۇ ئايلىنىدۇ. توپىغا ھۇجهيره ئۇيۇل بىر كىيىن

پهردىسى ئىچكى بالياتقۇ كۆپۈكچىسى تۆرهلمه ئاتىلىدۇ. دهپ كۆپۈكچىسى تۆرهلمه

ئورۇنلىشىدۇ، پهردىسىگه ئىچكى بالىياتقۇ تىگىشىپ، بىلهن

7-6 بولۇپ ھامىلدار ئادهتته ئورۇنلىشىش ئاتىلىدۇ. دهپ ”ئورۇنلىشىش“ بۇ

تاماملىنىدۇ. ئورۇنلىشىش ئىچىده كۈن 12-11 باشلىنىدۇ، كىيىن كۈندىن

بۇ باشاليدۇ. چوڭىيىشقا ئاستا-ئاستا تۆرهلمه كىيىن بولغاندىن ئورۇنلىشىش

داۋاملىق تۇخۇم ئۇرۇقالنغان باشاليدۇ، قىلىشقا تهرهققى ئاللىبۇرۇن مىڭه ۋاقىتتا

قىلىدۇ، ھاسىل مىڭىنى چوڭ قىسىمى بىر پارچىلنىپ، ھۈجهيرىلهرگه توختىماي

قىلىدۇ. ھاسىل توقۇلمىسىنى نېرۋا بولسا قىسمى بىر يهنه
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ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىلىك بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

سىناق قهغىزىنى سىناق تال نهچچه بىر ئهتىگهنده كۈنى بىر مهلۇم بهلكىم

ئىسپاتاليدىغان ھامىلدارلىقىڭىزنى سىزنىڭ ھهممىسىدىال كۆرگىنىڭىزده، قىلىپ

ھازىر بولىدىكهنسىز! ئانا سىز بولسۇن، مۇبارهك كۆرىسىز، تۇرغىنىنى سىزىقچىالر

ئېلىپ ئۆزگىرىش مهيدان بىر قىسمىدا ئىچكى بهدىنىڭىزنىڭ سىزنىڭ گهرچه

سىز ياكى ئاز تولىمۇ ئاالمهتلىرى ھامىلدارلىق لىكىن بولسىمۇ، بېرىلىۋاتقان

سىزىم بىنورمال ھېچقانداق تېخى ۋاقىتتا بۇ ئانىالردا كۆپ بايقىيالمايسىز. پهقهتال

قىلشى ھهزىم يۇمشاش، كۆكسى چارچاش، ئانىالر سهزگۈر بهزى بولمايدۇ.

بۇ قىالاليدۇ. ھىس ئاالمهتلىرىنى ھامىلدارلىق قاتارلىق بولماسلىق ياخشى

پىسخىكا ئۆزگىرىشلهر كۆپ تېخىمۇ باشقا ئۆزگىرىشتىن فىزىلولوگىيلىك مهزگىلده

زىيانلىق بوۋىقىڭىزغا ئىلگىرى ھامىلدارلىقتىن بهلكىم سىز بولىدۇ. جهھهتتىن

لىكىن مۇمكىن، قېلىشىڭىز ئهنسىرهپ دهپ قالغاندىمهنمۇ قىلىپ ئىشالرنى

ساغالم تۇخۇم ئۇرۇقالنغان ئهگهر ئهھۋالالردا ئادهتتىكى قىلماڭ، غهم ھهرگىز

تۆرهلمه سهۋهبلىك بىنورماللىق بهلكى ئورۇنلىشالمايدۇ، ھهرگىزمۇ بولمىسا،

بوالتتى. كهتكهن چۈشۈپ ئاللىبۇرۇن

ئىشالر： قىلىدىغان دىققهت ھهپتىده بۇ

ئاخىرقى ئهڭ بايقىغاندا، بولغىنىڭىزنى ھامىلدار ھىسابالش: ۋاقتىنى تۇغۇش .1

ئۇنتۇماڭ. تۇتۇۋېلىشنى ئېسىڭىزده كۈنىڭىزنى كهلگهن ھهيز قېتىملىق

بولسىڭىز، ھامىلدار ياشتىكى چوڭ سىز ئهگهر ھامىلدارالر: ياشتىكى چوڭ .2

قىلىپ، سۈرۈشته دوختۇرالردىن كىيىن بىلگهندىن ھامىلدارلىقىڭىزنى
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تهپسىلى پىكىرلىرىنى ئۇالرنىڭ قىلدۇرۇپ، تهكشۈرۈش چوڭ بېرىپ دوختۇرخانىغا

بىلىۋېلىڭ. خهتهرلهرنى كېلىدىغان دۇچ ھامىلدارالر ياشتىكى چوڭ ۋه ئاڭالڭ

ھاراق بۇرۇن كىرهك، تۇرۇشى يىراق ھاراقالردىن ۋه تاماكا ھامىلدارالر .3

تارتىڭ. ئۆزىڭىزنى تىزدىن بولسا كۆرىدىغانالر ياخشى چىكىشنى تاماكا ئىچىشنى،

مهزگىلىنى ھامىلدارلىق بۇ ئانا ھامىلدار بىر ھهر قېلىش: قىززىتىپ زۇكام، .4

قىلسىمۇ ئىھتىيات ھهرقانچه ئهمما قىلىدۇ، ئارزۇ تولىمۇ ئۆتكۈزۋېلىشنى ساغالم

ئهنسىرهپ كۆپ مۇمكىن. قېلىشى قىززىتىپ ۋه قېلىشى بولۇپ زۇكام يهنىال

ئۆيده قىلىپ، دىققهت ئارامغا ۋه تاماق بولمىسال، ئېغىر بهك ئهگهر كهتمهڭ،

قالىسىز. بولۇپ ياخشى بارسىڭىزال ئېلىپ داۋاالش

كېرهك؟ قىلىشى نېمه بولغۇچىالر دادا ھهپته بۇ

بولۇش دادا ئۆسۈپ دهرىجىڭىز سىزنىڭمۇ باشالپ، بولغاندىن ھامىلدار ئايالىڭىز

ئاستا-ئاستا ياتقۇسىدا باال ئايالىڭىزنىڭ بوۋىقىڭىز گهرچه تۇرۇپسىز. ئالدىدا

پۈتۇن بولمايدۇ! تۇرسىڭىز بىكار بولغۇچىمۇ دادا سىز بولسىمۇ، چوڭىيۋاتقان

بىلهن سىز ئهندىشلىرىنى ۋه خۇشاللىق بارلىق ئايالىڭىز مهزگىلىده، ھامىلدارلىق

قوللىشىڭىزغا سىزنىڭ جهھهتتىن روھى ۋه تۇرمۇش مۇھتاج. ھۇزۇرلىنىشقا بىرگه

چوقۇم بولغۇچىالر دادا چىكىدىغان تاماكا ھازىر مۇھتاج. چۈشنىشىڭىزگه ۋه

شۇكى، ئىش بىر يهنه قىلدىغان دىققهت ئاالھىده كىرهك. تاشلىشى تاماكىنى

تۇرمۇشنى جىنسىي ئايدا ئۈچ بۇ بولغان مهزگىلى ئالدىنقى ھامىلدارلىقنىڭ

كېرهك. تۇرۇش توختىتىپ
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يوپۇرماق ئىش- تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ئاالھىده ھهپتىلىك بۇ

تولۇقالش كىسالتاسى

تۈركۈمدىكى ب بولسا كىسالتاسى يوپۇرماق نېمه؟ دىگهن كىسالتاسى يوپۇرماق

ئۇ ئاتىالتتى. دهپ س ب ۋىتامىن م، ۋىتامىن بولۇپ،بۇرۇن تۈرى بىر ۋىتامىننىڭ

يوپۇرماق ئۇنى ھازىر بولغاچقا، ئېلىنىدىغان يوپۇرمىقىدىن پالهك دهسلهپ ئهڭ

ئادهتلهندۇق. ئاتاشقا دهپ كىسالتاسى

ئاساسالنغاندا، تهتقىقاتالرغا رولى: بولغان ھامىلىگه كىسالتاسىنىڭ يوپۇرماق

ئىلگىرى بولۇشتىن ھامىلدار يهنى باشالپال، قىلغاندىن نىيهت بولۇشنى ھامىلدار

نهيچىسى نېرۋا باشلىغاندا، ئىچىشنى كىسالتاسى يوپۇرماق مىللىگرام 0.4 كۈنده

كىسالتاسى يوپۇرماق بۇرۇنال خېلى شۇڭا تۆۋهنلهيدىكهن، 70% بولۇشنى كهمتۈك

مۇناسىۋىتى زىچ تولىمۇ بولۇشىنىڭ غهيرىي نهيچىسى نېرۋا ھامىلىنىڭ بىلهن

ئىسپاتالندى. بارلىقى

يوپۇرماق مۇۋاپىق: ئهڭ تولۇقلىسا باشالپ قاچاندىن كىسالتاسىنى يوپۇرماق

ئاي 3 بولۇشتىن ھامىلدار سىز ۋاقىت ياخشى ئهڭ تولۇقاليدىغان كىسالتاسىنى

3 ئالدىنقى يهنى مهزگىلىڭىز، ئالدىنقى ھامىلدارلىق سىزنىڭ تاكى ئىلگىرىدىن

سىزگه بولسىڭىز، پىالنلىغان ئالدىن بولۇشنى ھامىلدار سىز ئهگهر ئاي

تولۇقالشنى كىسالتاسىنى يوپۇرماق ئايدىال 3 ئالدىنقى بۇ چوقۇم سىز ئىشىنىمهن،

كىسالتاسى يوپۇرماق بۇ چۈنكى ياخشى، بهك ھهقىقهتهن بۇ باشلىدىڭىز،

ئهمدىال بولغانلىقىڭىزنى ھامىلدار سىز ئهگهر ۋاقتى. ياخشى ئهڭ تولۇقالشنىڭ

تاكى باشالپ ھازىردىن كهتمهڭ، ئهنسىرهپ كۆپ يهنىال بولسىڭىزمۇ بىلگهن
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كىسالتاسى يوپۇرماق مىقداردا مۇۋاپىق كۈنى ھهر بولغۇچه ئايلىق 3 ھامىله

بولىدۇ. نورمال ئىنتايىن يهنىال بهرسىڭىز داۋامالشتۇرۇپ ئىچىشنى

نورمال ياخشىمۇ: شۇنچه تولۇقلىسا كۆپ قانچه كىسالتاسىنى يوپۇرماق

كۆپ ئهمما زۆرۈر، تولىمۇ نىسبهتهن ھامىلدارالرغا كىسالتاسى يوپۇرماق مىقداردىكى

مهسىلهن قىلىدۇ. تهسىر ئهكس ئهكسىچه قىلىۋېتىش ئىستېمال مىقداردا

كهلتۈرۈپ يېتىشمهسلىكنى سىنك كۆرسىتىپ، تهسىر سۈمۈرۈلۈشىگه سىنكنىڭ

بولۇش، ئاستا يېتىلىشى بالىنىڭ بىلهن،قورساقتىكى شۇنىڭ چىقىرىدۇ.

باشقا، بۇندىن ئهھۋالالر. قاتارلىق بولۇش تۆۋهنرهك ئېغىرلىقى بوۋاقنىڭ تۇغۇلغان

كهمچىل ب12 ۋىتامىن قىلۋىتىش ئىستېمال مىقداردا كۆپ كىسالتاسىنى يوپۇرماق

نېرۋا قايتماس ئهكسىگه دهرىجىده ئېغىر بۇ قالىدۇ، يوشۇرۇپ كېسىلىنى بولۇش

ھامىلدار ئايالالر شۇڭالشقا چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ زهخمىلنىشنى سىستېمىسى

ھهر ۋاقىتتىال ئاي 3 كېيىنكى بولغاندىن ھامىلدار ئايدىن 3 بۇرۇنقى بولۇشتىن

بولىدۇ. تولۇقلىسىال كىسالتاسى يوپۇرماق مىللىگرامدىن 0.4 كۈنى

تولۇقلىغىلى جايىدا بىخهتهر،دهل قىلغاندا قانداق كىسالتاسىنى يوپۇرماق

بولىدۇ؟

ھايۋاناتالرنىڭ كېرهك. تولۇقلىشى يېمهكلىكلهردىن بولغان تهبىئىي ئهڭ ئاۋۋال

يوپۇرماق قاتارلىقالردا سهي-كۆكتات يوپۇرماقلىق يېشىل بۆرىكى، جىگىرى،

قىلىۋالسىڭىز يىمهكلىكىڭىز دائىملىق بۇالرنى سىز مول، ئىنتايىن كىسالتاسى

كىسالتاسى يوپۇرماق مىللىگرام 0.4 كۈنى ھهر يهنه، باشقا بۇنىڭدىن بولىدۇ.

بۇ يولى، ئۈنۈملۈك ئهڭ تولۇقالشنىڭ كىسالتاسى يوپۇرماق بېرىشمۇ يهپ تابلېتى

تولۇقاليدۇ. كىسالتاسىنى يوپۇرماق تولۇقلىيالمىغان يېمهكلىكلهردىن ھهم
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ۋاقتى تهربىيه ھامىله ھهپتىلىك بۇ

تهسىر خاراكتېرىگه بالىنىڭ كهلگۈسىده كهيپىياتى ئانىنىڭ ۋاقىتتا، ھامىلدار

ئاچچىقلىنىپ ئاسان تىتىلداپ، ئىچى ۋاقىتتا ھامىلدار ئانا يهنى كۆرسىتىدۇ.

ھامىلدارلىق ئهگهر بولىدۇ. چوڭ ئىتتىك مىجهزى بالىمۇ كهلگۈسىده چېچىلغاندا،

كىممۇ ئۇچرايدۇ. تهسىرگه ئانىنىڭ بالىمۇ بولغاندا، خۇشال-خۇرام ئانا ۋاقتىدا

قىلمىسۇن؟ ئۈمىد بولۇشىنى ئاكتىپ ئوچۇق-يورۇق، بالىسىنىڭ ئۆز

تۇتۇش. خۇشال-خۇرام كۆڭلىڭىزنى ۋهزىپىڭىز ھازىرقى شۇڭا،سىزنىڭ
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بوپتۇ ھهپته 5 بولغىلى ھامىلدار سىز

ھامىلدار سىزنىڭ باشقىالرنىڭ كۆرۈنۈشتىن سىرتقى ھهپتىسى بهشىنچى

بالياتقۇڭىزدا سىزنىڭ ھامىله ئهمهلىيهتته قىيىن، پهرقلهندۈرۈشى بولغىنىڭىزنى

ئهتراپىدا سانتىمېتىر 0.6 تهخمىنهن ھامىله ھازىر چوڭىيىۋاتىدۇ. سۈرئهتته تېز

ۋه تېنى ھامىله جهھهتتىن شهكىل كېتىدۇ، ئوخشاپ ئۇرۇقىغا ئالما بولۇپ،

بولىدۇ. پهرقلهندۈرگىلى بېشىنى ھامىله

كهلگۈسىده بۇ بولۇپ، بۆلهك چوڭقۇرراق پارچه بىر قىسمىدا دۈمبه ھامىلنىڭ

بۆرهك، پارچىلىنىپ، سۈرهتته تىز ھۈجهيرىلهر ئايلىنىدۇ. يۇلۇنغا قىلىپ تهرهققىي

-26 تهخمىنهن باشاليدۇ. قىلىشقا تهرهققىي ئهزاالر ئاساسلىق دېگهندهك يۈرهك

بىر خۇددى قارىماققا باشاليدۇ، بىخلىنىشقا بىلهكلىرى بوۋىقىڭىزنىڭ كۈنى

ئهزاالر قىسمىدىكى يۈز ھهپته بۇ كۆرۈنىدۇ. چىققاندهك ئۈنۈپ مونهكچه

كۆزنىڭ بولىدۇ، كۆرگىلى ئېنىق تۆشۈكچىلىرنى بۇرۇن باشاليدۇ، شهكىللىنىشكه

قان ۋه سوقۇشقا رىتىملىق باشاليدۇ.يۈرهك شهكىللىنىشكه پهردىسىمۇ كۆرۈش

باشاليدۇ. تهمىنلهشكه

ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىلىك بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

كۆپ بهدىنىڭىز ھهپتىگىچه،سىزنىڭ ئالته كېيىنكى تاكى باشالپ ھازىردىن

ئاجرىتىپ چىقىرىدۇ. ئاجرىتىپ گورمون مهزگىللىك ھامىلدارلىق مىقداردا

كۆرسىتىپ، تهسىر ھۈجهيرىللىرىڭىزگه ئىچكى سىزنىڭ گورمون چىقىرىلغان

ئهمما بېرىدۇ. ياردهم ماسلىشىشىغا تېخىمۇ كۆتۈرۈشكه قورساق بهدىنىڭىزنىڭ
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قىلسىز. ھېس كۆنهلمىگهندهك بۇنىڭغا سهل سىز ۋاقىتتا بىر بىلهن بۇنىڭ

قۇسۇش، ئېلىشىش، كۆڭلىڭىز ئوخشاش، ئانىالرغا ھامىلدار قىسىم كۆپ سىزدىمۇ

ئاالمهتلهر قاتارلىق سىيىش پات-پات ۋه چارچاش ئاغرىش، كۆپۈشۈپ كۆكسى

تهركىبىده كېتىدۇ، سهزگۈرلىشىپ تېخىمۇ سېزىمىڭىز پۇراش سىزنىڭ بولىدۇ.

قالىسىز. بولۇپ ئۆچ ئىچىملىكلهرگه بولغان قاتارلىقالر كوفېئىن ھاراق، تاماكا،

ئۆزىڭىزنىڭ ئهكسىچه ئهمدىلىكته بولسىڭىز ئهمهس ئۇيقۇچى ئۇنچه ئادهتته

قىلسىز، ھېس قالغىنىڭىزنى بولۇپ كۆتۈرهلمهيدىغان باش ئۇيقۇدىن

ئۇ ھادىسه. نورمال چىققان كېلىپ ئاجرىلىشىدىن گورمونالرنىڭ بۇ ئهنسىرىمهڭ،

ئېغىرلىشىپ ھهرىكىتىنىڭ بهدىنىنىڭ ئويناپ،ئادهم رول قىلغاندهك ناركوز

چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ قېلىشىنى

ئاسان بهزىده جىددىيلىشىسىز، ئاسان ئۆزگىرىدۇ، ئاسان كهيپىياتىڭىز سىزنىڭ

پهخىرلىنىشتىن ھاياجانلىنىش، باشتىكى قالىسىز. بولۇپ يىغاليدىغان

بولىدۇ، سهۋهبىدىن گورمون بولسا بهزىلىرى ئوتىسىز. ئهنسىرهشكه گۇمانلىنىش،

دۇچ ئهھۋالغا نامهلۇم بولىدۇ. سهۋهبلىك مۇھىت كونكرېت بهزىلىرى يهنه

ۋه يولدىشىڭىز قهدىردان تهبىئىي. ئىنتايىن خاتىرجهمسىزلىنىش كهلگهنده

روھى پاسسىپ ۋه ئاكتىپ بۇ كېلىۋاتقان دۇچ سىز بىلهن دوستلىرىڭىز سىرداش

قىلىسىز. ھېس ئازاده كۆپ ئۆزىڭىزنى ئورتاقالشسىڭىز، ھالىتىڭىزنى

ئىشالر: قىلىدىغان دىققهت ھهپته بۇ

بولسا بالىالر ۋه ھامىلدارالر بار؟ زىيىنى قانداق ئانىغا ھامىلدار بېزهشنىڭ ئۆي .1

نهتىجىسىگه ستاتىستىكا بىر توپالردۇر. سهزگۈر مۇھىتىغا بۇلغانغان ئىچىنىڭ ئۆي
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گىرىپتار كېسىلىگه قان ئاق داۋاالنغان كېلىپ دوختۇرخانىغا ئاساسالنغاندا،

بېزهشنىڭ ئىكهن.ئۆي بېزهلگهن بۇرۇن ئۆيى نىڭ 90% بالىالرنىڭ بولغان

بىز قېنى كېرهك؟ ئېلىش ئالدىنى قانداق بار؟ زىيىنى قانداق زادى ھامىلدارالرغا

باقايلى! چۈشىنىپ

قان يۈرهك، ھامىلنىڭ ۋاقىتتا بۇ ساقلىنىش: قىلىشتىن ھهرىكهت قاتتىق .2

ھامىلدار زهخىملىنىدۇ. ئوڭايال ئىنتايىن بولىدۇ، سهزگۈر ئهڭ سىستېمىلىرى تومۇر

قىلىشتىن ھهرىكهت قاتتىق قىلىشى، دىققهت يېتىپ-قوپۇشقا تاماققا، چوقۇم ئانا

كېتىشگه ئۆتۈپ ساق-ساالمهت مهزگىلدىن سهزگۈر بۇ بوۋىقىنىڭ ساقلىنىپ،

كېرهك. قىلىشى ياردهم

تىتىلدايدىغان، ئىچىڭىز تۇيۇقسىزال سىز ئۆزگىرىشى: كهيپىياتىنىڭ روھى .3

ئېلىپ، نهپهس چوڭقۇر ۋاقىتتا بۇ قالىسىز، بولۇپ كېلىدىغان چېچىلغىڭىز

كهيپىياتىڭىز قىلسىڭىز، تهسهۋۋۇر چىرايىنى كۈلگهن بوۋاقنىڭ بىر ئوماققىنه

كهيپىياتى ئانىنىڭ مهزگىلىده، ھامىلدارلىق پۈتۈن مۇمكىن. قېلىشى ياخشىلىنىپ

تۇراقسىز قايغۇرۇپ گاھىدا ھاياجانالنسا، گاھىدا ئوخشاش پهسلىگه باھار خۇددى

ئانىالرنىڭ بارلىق ئهمهلىيهتته ۋاقىتالردا، ناچار كهيپىياتىڭىز سىزنىڭ بولىدۇ.

سىز ئويالڭ. كهچۈرىدىغانلىقىنى باشتىن كهيپىياتالرنى ئوخشاش سىزگه

تولىمۇ نىسبهتهن ھامىلىگه ساقلىشى، كهيپىياتنى ياخشى ھامىلدارالر بىلهمسىز،

تهربىيىسى. كهيپىيات ھامىله بولغان مۇھىم

ئاي 3 ئالدىنقى چىقىش: سهپهرگه مهزگىلىدىكى دهسلهپكى ھامىلدارلىقنىڭ .4

ئاز بىر ئاساسهن ھامىله ۋاقىتتا بۇ مهزگىلدۇر. مۇھىم قىلىدىغان تهرهققىي ھامىله

ئۇچرايدۇ، تهسىرىگه ئامىلالرنىڭ ناچار مۇھىتتىكى سىرتقى ئاسانال بولىدۇ، ئاجىز
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ھامىلدارلىقنىڭ شۇڭا دېگهندهك. تهسىرى رادىياكسىيسىنىڭ ھاۋا يۇقىرى يهنى

دىققهت بهك قاراپ ئهھۋالغا چوقۇم چىققاندا سهپهرگه مهزگىلىده دهسلهپكى

سىلكىنىشكه، بهك ئولتۇرۇشقا، ئايروپىالندا قېتىم كۆپ ھهرگىزمۇ كېرهك، قىلىشى

بولمايدۇ. كېتىشكه چارچاپ تاشقىرى ئادهتتىن

دهسلهپكى ھامىلدارلىقنىڭ ئۇخالش يېتهرلىك ئۇخالش: يېتهرلىك .5

تېخىمۇ ھامىلىنىڭ ئۇيقۇسى ياخشى ئانىنىڭ ئېھتىياج. جىسمانىي مهزگىلىدىكى

ئېلىشى ئارام ياخشى ئۆزىڭىزنىڭ شۇڭا، پايدىلىق. ئۆسۈپ-يېتىلىشىگه ياخشى

قارىماڭ. سهل ھهرگىزمۇ تالالشقا بۇيۇمالرنى ئىشلىتىدىغان كارىۋاتتا ئۈچۈن،

بولدى ھهپته 6 بولغىلى ھامىلدار سىز

“نىڭ قۇمچاق ”كىچىك بۇ ئوخشايدۇ، قۇمچاققا كىچىك قارىماققا تۆرهلمه ھازىر

ئۆسۈشكه ھهپتىده بۇ ئهزالىرى ئاساسلىق قاتارلىق جىگهر ۋه بۆرهك

خىزمهت نهيچىسىمۇ نېرۋا تۇتاشتۇرىدىغان يولۇننى بىلهن .مېڭه باشلىدى

تۆرهلمىنىڭ باشلىدى. قىلىشقا تهرهققىي ئۈچىيى تۆرهلمىنىڭ يهنه قىلىشقا،

باشلىدى، شهكىللىنىشكه نوتىلىرى يۇمران بهدهننىڭ ئۈستىده بىلهن ئاستى

كۆكرىكىنىڭ ئنشائالالھ. بولىدۇ، قوللىرى ۋه پۇت بوۋىقىڭىزنىڭ كهلگۈسىده ئۇالر
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بوۋىقىڭىزنىڭ دهل بۇ كۆرىسىز، توپچىنى بىر يۇغان تهرىپىده ئالدى

باشلىدى، بۆلۈنۈشكه قېرىنچىسىغا يۈرهك ئاللىبۇرۇن يۈرىكى .ئۇنىڭ يۈرىكى

ئۇنىڭ .بىلهمسىز؟ باشلىدى تهمىنلهشكه قان ۋه سوقۇشقا رىتىملىق ھهمده

2 چوڭالرنىڭ تهخمىنهن سوقااليدۇ، قېتىم 150 مىنۇتىغا ھهر ھازىرال يۈرىكى

بوۋىقىڭىزنىڭ تېخى سىز شۇكى، .ئهپسۇسلىنارلىقى كېلىدۇ توغرا ھهسسىگه

ئىنشائالال ئالدىرىماڭ، ھهرگىز ئهمما قىاللمايسىز، ھېس سوقۇشىنى يۈرهك

ياردىمىده ئهسۋابىنىڭ ئاڭالش بولغاندا،دوپىلهر ھهپتىلهر 12 تهخمىنهن

. ئاڭلىيااليسىز ئېنىق ئىنتايىن سۇقۇشىنى يۈرهك بوۋىقىڭىزنىڭ

ئوڭايال تېخىمۇ كۆپىيىپ،سىزنىڭ داۋاملىق گورمون مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق

كۆڭلىڭىز كۈن بىر پۈتۈن ئهمهس، ئهتىگهندىال پهقهت ئېلىشىدۇ، كۆڭلىڭىز

كۆپ بۇنىڭغا قىلسىڭىز، سهۋر مۇمكىن، تۇرۇشىمۇ كېلىپال قۇسقۇڭىز ئېلىشىپ،

سىز ئۆرلهيدۇ، داۋاملىق تېمپىراتۇرىڭىز ئاساس .سىزنىڭ ئىنشائالالھ بار ئهجىر

ھهم يۇغان ھهم كۆكسىڭىز .سىزنىڭ قىلىسىز ھېس ھارغىنلىق ئوڭايال تېخىمۇ

تهگسىڭىز ئۇنىڭغا ئۆرلهيدۇ، ئۈستىگه توپچىسىمۇ ئهمچهك كېتىدۇ، بولۇپ يۇمشاق

مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق يهنه باشقا .بۇندىن قىلىسىز ھېس ئاغرىغاندهك

دائىم بهلكىم .سىز كۆرۈلىدۇ ھهپتىده بۇ كېسىلىمۇ كۆيۈشۈش ئاشقازان

يۈرىكىڭىز يهنه بىرگه بىلهن بۇنىڭ بولغاندهك، بىئارام قىزىپ ئاشقازىنىڭىز

بىئارام كۆيۈشۈپ ئاشقازىنىڭىزنىڭ .ئهگهر مۇمكىن قىلىشىڭىز ھېس ئاغرىغاندهك

ئىستېمال دورا ئاستىدا كۆرسهتمىسى دوختۇرنىڭ بولسا، ئېغىر بهك بولۇشى

بولىدۇ. قىلسىڭىز
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خىل بۇ مۇمكىن، قېلىشىڭىزمۇ بولۇپ مىجهز سهپرا تولىمۇ سىز بهلكىم

ئاالمىتىگه كېسهللىك يىغىندى بۇرۇنقى ھهيزىدىن خۇددى ھېسسىيات

ئۆزىڭىزنىڭ قېتىشى، بېشىڭىز بهك سىزنىڭ نىسبهتهن .بۇنىڭغا ئوخشايدۇ

ھامىلدار بىر .ئهمهلىيهتته مۇمكىن قىاللىشىڭىز كونترول تهسته بهك كهيپىياتىنى

تامامهن بولۇشى تۇراقسىز كهيپىياتنىڭ مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق ئۈچۈن، ئايال

ئهيىبلهپمۇ بهك ئۆزىڭىزنى ئۈچۈن “ىڭىز مىجهز ”ئهسكى بۇ ئهھۋال. نورمال

بهك تېخىمۇ دهپ،كهيپىياتىڭىزنى قىلىمهن كونترول چوقۇم زادى كهتمهڭ،

. ساقلىنىڭ ناچارالشتۇرۋېلىشتىن

نۇقتىالر: قىلىدىغان دېققهت ھهپتىده بۇ

ئالدىدىن مهزگىلىده ئالدىنقى ھامىلدارلىقنىڭ كېلىش: قان تهرهپتىن ئالدى .1

ياكى ئاجراش بۇيىدىن بۇ ئهمما ئهھۋال، نورمال ئىنتايىن بولسا كېلىش قان

شۇڭا مۇمكىن. بولۇشىمۇ ئاالمىتى قېلىشنىڭ بولۇپ ھامىله سىرتىدا بالىياتقۇ

كۆرۈنۈپ بېرىپ دوختۇرخانىغا كۆرۈلسه، ئاالمىتى كېلىش قان سىزده ئهگهر

بېقىڭ.

كارۋىتىڭىزنىڭ ئهتىگهنده ئۈچۈن، يېڭىش قۇسۇشنى ئهتىگهندىكى سېزىك: .2

قوپۇپال تهييارلىۋېلىپ، مېۋه تال بىر كىچىككىنه ياكى سۇ ئىستاكان بىر يېنىغا

ئېلىشىشىڭىزنى كۆڭۈل ئېغىر سىزنىڭ بۇ يهۋهتسىڭىز، ياكى ئىچىپ ئۇنى

ئىنشائالال. بېرىدۇ ياردهم قىلىشقا كونترول
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ھامىلدارلىقنىڭ ۋاقتى: ھالقىلىق ئهڭ يېرىلىشنىڭ تاڭاليالر كالپۇك، .3

تاڭلىيى ھامىلىنىڭ ۋاقىت، بولغان ھهپتىگىچه 10-6 مهزگىلىدىكى دهسلهپكى

بولۇپ تۇراقسىز زىياده ھهددىدىن ۋاقتى،كهيپىيات ھالقىلىق قىلىدىغان تهرهققىي

تاڭالي يېرىق ھامىلىنىڭ ھهمده يىتىدۇ تهسىر يېتىلىشىگه ھامىلىنىڭ كهتكهنده

شۇڭالشقا،كهيپىياتنى چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ تۇغۇلۇشىنى كالپۇك يېرىق ياكى

ئىستېمال يېمهكلىك تۇتۇڭ. خۇشال ئۆزىڭىزنى بېرىپ، ئهھمىيهت تهڭشهشكه

ۋه بولۇش سهرخىل يهنه، باشقا بولۇشتىن بولىدىغان ھهزىم ئاسان قىلىشتا

بولغاندا، بۇنداق كېرهك، قىلىش دىققهت بولۇشىغا تۇلۇق ئوزۇقلۇقنىڭ

پايدىلىق. ساالمهتلىكىگىمۇ ئانىنىڭ ۋه يېتىلىشىگه ئۆسۈپ ھامىلىنىڭ

ئۇلى چىش سۈت باشالپ، ھهپتىدىن 6-5 تۆرهلمه سۈمۈرۈلۈشى: ئوزۇقلۇقنىڭ .4

چىش .مهڭگۈلۈك ئايلىنىدۇ تۆرهلمىسىگه چىش سۈت يېتىلىپ ئاستا-ئاستا

.چىش قىلىدۇ تهرهققىي باشالپ بولغاندىن ئايلىق 5 بولسا تۆرهلمىسى

بالىنىڭ كىيىن بولۇشى، يامان ياخشى قىلىشىنىڭ تهرهققىي تۆرهلمىسىنىڭ

ھازىردىن .شۇڭالشقا مۇناسىۋهتلىك بىۋاسىته بىلهن بولۇشى قانداق چىشىنىڭ

بوۋىقىڭىزنىڭ ۋه سىز ئوزۇقلۇق سۈمۈرگهن بهدىنىڭىز سىزنىڭ باشالپ

قىلىڭ. دىققهت بهك ئىكهنلىكىگه مۇناسىۋهتلىك زىچ بىلهن ساالمهتلىكى

پومپىيىپ5. يوغان قورسىقىڭىز تېخى ھازىر كىيىش: كىيىملهرنى ئازاده كهڭرى،

بولىدۇ. ئالدىرىمىسىڭىزمۇ سېتىۋېلىشقا كىيىمى ھامىلدارلىق شۇڭالشقا چىقمىدى،

كىيىملهرنى ئازاده كهڭ-كهڭرى، ئىچىدىكى رهتلهپ، كىيىملىرىڭىزنى پهقهت

بولىدۇ. كهيسىڭىزال تېپىپ

.6
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ئىشالر: تېگىشلىك قىلىشقا دىققهت دادىالر ھهپتىلىك بۇ

مىجهزىنىڭ يېقىندىن ھهمراھىڭىزنىڭ ئۆمۈرلۈك خۇلقلۇق گۈزهل ئهسلىده سىز

قالغانلىقىنى بولۇپ چېچىلىدىغان سىزگه تۇرۇپ-تۇرۇپال ئۆزگىرىپ،

ئايالالر ئهمهلىيهتته شۇنداقمۇ؟ قالدىڭىز قىاللماي قوبۇل دهرھال بايقىغىنىڭىزدا،

سهۋهبلىك، چىقىرىلغانلىقى ئاجراپ گورمونالرنىڭ كىيىن، بولغاندىن ھامىلدار

ھهرخىل بولسۇن جهھهتتىن روھى ياكى بولسۇن جهھهتتىن پسىخىكا مهيلى

كهلتۈرۈپ بولۇشىنى تۇراقسىز كهيپىياتىنىڭ ھامىلدارالر بۇ بولىدۇ، ئۆزگىرىشلهر

ئامال تهلهپلىرىنى خىل ھهر ۋاقىتتا،ئايالىڭىزنىڭ بۇنداق شۇڭالشقا چىقىرىدۇ.

ئىنشائالالھ. بېرىدۇ ئهجىر ئالالھ تىرىشىڭ، قاندۇرۇشقا قىلىپ

بولدى ھهپته 17 بولغىلى ھامىلدار سىز

1.3 ھامىله ھهپتىده بۇ قالدى. بولۇپ ئاي ئىككى بولغىنىڭىزغا ھامىلدار

بۇ ھازىر چوڭايدى. چوڭلۇقىدا دانچىسى بولۇپ،قهھۋه ئۇزۇنلۇقتا سانتىمېتىر

دهسلهپكى بولۇپ،قول-پۇتلىرى قالغان كىرىپ سىياقىغا ئادهم خېلى شاكىچىك

بېشى ئۇنىڭ ھازىر باشلىدى. يىتىلىشكه بارماقلىرى شهكىللىنىپ،قول قهدهمده

ھالهتته. ئىگىلىگهن قىسمىغا كۆكرهك بولۇپ چوڭ خېلىال قارىغاندا بهدىنىگه

بولسا چىكىت قارا بولۇپ،ئىككى كۆرۈنهرلىك قۇرۇلۇشى قىسمىنىڭ يۈز ھامىلىنىڭ

كىرگهن ئىچىگه بولسا ھالهتته،قۇلىقى ئېچىق تۆشۈكى كۆزى،بۇرۇن ئۇنىڭ

بولىدۇ. ھالهتته
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شهكىلگه تۈزۈلىشى قىسمىنىڭ ئىچكى بوشلىغىنىڭ ئېغىز ۋه چىشى ئۇنىڭ

قۇيرۇق يهنىال باشاليدۇ.ھامىلىنىڭ چىقىشقا ئۇچى بۇلۇپ،بۇرۇن كىرىۋاتقان

تۆشۈكچىسى،قول،پۇت سېستىمىسى،ئۆپكه،بۇرۇن قىلىش ھهزىم بۇلۇپ. قىسمى

. كىرىشكهباشالۋاتىدۇ شهكىلگه قىسمى ئىچىگهكىرگهن ئېغىزنىڭ ۋه

شهكىللىنىۋاتىدۇ. گۆھىرى كۆز ئالمىسىنىڭ جىگهر،تىل،كۆز

شهكىلگه تۈزۈلۈشى قىسمىنىڭ ئىچكى بوشلۇقىنىڭ ئېغىز ۋه چىشى ئۇنىڭ

قۇيرۇق يهنىال ھامىلىنىڭ باشاليدۇ. چىقىشقا ئۇچى بولۇپ،بۇرۇن كىرىۋاتقان

تۆشۈكچىسى،قول، بۇرۇن ئۆپكه، سىستېمىسى، قىلىش ھهزىم بولۇپ. قىسمى

. باشالۋاتىدۇ كىرىشكه شهكىلگه قىسمى كىرگهن ئىچىگه ئېغىزنىڭ ۋه پۇت

شهكىللىنىۋاتىدۇ. گۆھىرى كۆز ئالمىسىنىڭ كۆز تىل، جىگهر،

ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىلىك بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

ئانىالرنىڭ ھامىلدار ئهگىشىپ ئېشىشىغا كۈندىن-كۈنگه ۋاقتىنىڭ ھامىلدارلىق

بۇ قوغدايدۇ. بالىياتقۇنى قېلىنالپ، بوينى بالياتقۇ يۇمشاپ، دىۋارى بالىياتقۇ

غهيرىي خىل بۇ قىلىدۇ. ھېس چارچاش ئىنتايىن ئانىالر ھامىلدار ھهپتىده

بولىدۇ. ئاخىرلىشىپ ئايدا ئۈچ ئالدىنقى ئادهتته ئهھۋالى چارچاش

ئاندىن ۋاقىتتا ماسالشقان ئاستا-ئاستا ھامىلدارلىققا بهدىنى ئانىالرنىڭ ھامىلدار

تىزلىشىپ تۇيۇقسىز رىتىمىڭىز يۈرهك سىزنىڭ كېلىدۇ. ئهسلىگه زېھنى-قۇۋۋىتىمۇ

سهۋهبلىك بېسىمى بالىياتقۇنىڭ كۆتۈرۈلىدۇ. يۇقىرى ھهرىكىتىڭىز مېتابولىزم

سىز لېكىن كۆپىيىدۇ، ئهسلىدىكىدىن سانىڭىزمۇ قېتىم كىرىش ھاجهتخانىغا

سۈيدۈك خىل بۇ قىلمايسىز. ھېس كېلىش ئاغرىتىپ سۈيدۈك قىستاش، سۈيدۈك
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داۋالىتىش بولۇپ ئاالمىتى ھامىلىدارلىق نورمال ھادىسىسى بولۇش كۆپ

يوق. تهسىرى قىلچه ھامىلىگىمۇ ھاجهتسىز،

ھهرقاچان ئانىالر ھامىلدار بولغان ياخشى تامىقى بولمىغان، ئېغىر ياندۇرۇشى

يهيدىغان نهرسىلهرنى يهيدىغان ھهممه قىلىپ، ھېس ئاچقاندهك قورسىقى

يوقاپ بېلىڭىزنىڭ ئهۋرىشىم سىزبارا-بارا ئاستىدا ئهھۋال بۇنداق كېتىدۇ. بولۇپ

ئازدۇر-كۆپتۇر بهدىنىده ئانىنىڭ ھامىلدار ھهربىر قىلىسىز. ھېس كېتىۋاتقانلىقىنى

ئايالالربولسا تۇغقان ئهگهر بولىدۇ. پهيدا ئۆزگىرىش سۈرئهتته بولمىغان ئوخشاش

بولىدۇ. بىلىۋالغىلى ئىكهنلىكىنى ھامىلدار بالدۇر تېخىمۇ

ئىشالر: قىلىدىغان دىققهت ھهپتىده بۇ

ئانا ھامىلدار ھهربىر كېرهك: قىلىش قانداق بولمىسا ئاالمهتلىرى ھامىلدارلىق

.ھامىلدارلىق بولىدۇ پهرق زور ئۆز-ئارا ئهھۋالىدىمۇ بهدهن ئىگه، مۇستهقىللىققا

دېرهك بولۇشىدىن مهسىله ھامىلىده ۋه سىز ھهرگىزمۇ بولماسلىق ئاالمىتى

. بهرمهيدۇ

ھاجهتخانىغا تۈپهيلى خىزمهت بهزىده ئانىالر ھامىلدار بولۇش: كۆپ سۈيدۈك

دوۋساق بىلهن .بۇنىڭلىق تۇرىدۇ چىداپ قهستهن ياكى قالىدۇ ئۇنتۇپ كىرىشنى

جامى بۆرهك كىرىپ بۆرهككه باكتېرىيىلهر ھهتتا چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ ياللۇغىنى

كېلىدۇ. ئېلىپ تهھدىت ساغالملىقىغا ھامىلىنىڭ چىقىرىپ كهلتۈرۈپ ياللۇغىنى

ھامىلدارلىق كېرهك: داۋامالشتۇرۇش ئۈزۈلدۈرمهي تازلىقىنى بوشلۇقى ئېغىز

نهرسىلهرنىڭ ياندۇرغان ئارىسىدا مىلىكى چىش ياندۇرۇش مهزگىلىدىكى

ئانىالر ھامىلدار .شۇڭا چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ قېلىشىنى ساقلىنىپ قالدۇقلىرىنىڭ
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ئۈزۈلدۈرمهي تازلىقىنى بوشلۇقىنىڭ ئېغىز تۇرۇشى، چوتكىالپ چىشىنى دائىم

مهزگىلىده دهسلهپكى ھامىلدارلىقنىڭ سىرت، .ئۇنىڭدىن كېرهك داۋامالشتۇرۇش

يېمهكلىكلهرمۇ تهملىك چۈچۈمهل يهيدىغان كۆرۈپ ياخشى ئانىالر تۇرغان

بوشلۇقى ئېغىز ئانىالرنىڭ ھامىلدار يهتكۈزىدۇ. زهخمهت چىشقا ئاسانال ناھايىتى

بهلكى قالماستىن بولۇپال مۇناسىۋهتلىك بىلهن ساغالملىقى بوۋىقىنىڭ تازلىقى

. مۇھىم ئىنتايىن ئۈچۈنمۇ ئۆزى

چارچاش1. بولغان غهيرىي بويسۇنۇش: سىگنالغا كهلگهن بهدهندىن

كهلگهن بهدهندىن چارچاشمۇ ئهمهلىيهتته قىلىدۇ، بىئارام ئىنتايىن سىزنى

دهيدۇ. ئال› ئارام ياخشى ‹ئالدىرىمىغىن، ئۇسىزگه بولۇپ سىگنال

سىزگه2. بهلكىم مۈشۈكلهر ئىت، تۇرۇش: يىراق ئىت-مۈشۈكتىن

بولۇشى كهلمىگهن ئايرىلغۇڭىز ،ئۇالردىن كېلىپ ئېلىپ خۇشاللىق

قهدهر ئىمكان ئۇالردىن ئۈچۈن ساغالملىقى بوۋىقىڭىزنىڭ ئهمما مۇمكىن،

(بىرخىل قۇرۇت شهكىللىك ئهگمه چۈنكى كېرهك، تۇرۇشىڭىز يىراق

غهيرىي ھامىلىنىڭ ئۇچرايدۇ) كۆپ مۈشۈكلهرده بولۇپ قۇرۇت پارازىت

. چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ قېلىشىنى بولۇپ

جىنسىي3. چوقۇم ئېيىدا ئۈچ ئالدىنقى ھامىلدارلىقنىڭ تۇرمۇش: جىنسىي

قېلىپ، تهۋرهپ ھامىله بولمىغاندا .بۇنداق كېرهك چهكلىنىش تۇرمۇشتىن

چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ كېتىشنى ئاجراپ بويىدىن

بهك سۇ يۇيۇنىدىغان ئانىالر ھامىلدار يۇيۇنىشى: ئانىالرنىڭ .ھامىلدار 4

كېرهك. بولماسلىقى ئۇزۇن بهك ۋاقتى يۇيۇنۇش بولماسلىقى، قىزىق

قان .بالياتقۇنىڭ الزىم بولماسلىقى ئۇزۇن ۋاقتى يۇيۇنۇش ۋاننىدا بۇلۇپمۇ
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ئاجراشتىن بويىدىن چىقىدىغان كىلىپ سهۋهبلىك كىتىشى تۇلۇپ

. كېرهك ساقلىنىش

كېرهك؟ قىلىش قانداق بولغۇچىالر دادا ھهپتىده بۇ

ھېچنهرسه توغرىسىدا ھامىله ئانا، ھامىلدار ھامىلدارلىق، بۇرۇن سىز بهلكىم

ھامىلدارلىق باشالپ ھازىردىن يوق، كېرهك مۇمكىن، بىلمهسلىكىڭىز

ئۆگهنسىڭىزمۇ بىلىملىرىنى تهربىيىلهش باال ئىلمىي ۋه ساغالملىق مهزگىلىدىكى

ئېسىڭىزدىدۇ؟ ساۋات ئهقهللىي ئهڭ دېگهن بىلىم-كۈچ ھېلىقى كېچىكمهيسىز.

قىلغاندا قانداق ئۆگىنىپ كۆپرهك بولسىڭىز ئويلىغان بولۇشنى دادا نهمۇنىلىك

كېرهك. ئۆگىنىۋېلىشىڭىز كۈتۈشنى ياخشى تېخىمۇ بالىڭىزنى ۋه ئايالىڭىز

ئىش تىگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ئاالھىده ھهپتىده بۇ

كېرهك؟ قىلىش قانداق كۆرۈلسه تۇتقاقلىغى ھامىله بېرىلگهن بىشارهت ئالدىن

قان يولدىن جىنسىي مهزگىلىده ئالدىنقى ھامىلدارلىقنىڭ ئانىالر ھامىلدار ئهگهر

بۇ كېرهك. تهكشۈرتۈشى بېرىپ دوختۇرخانىغا دهرھال ئاغرىسا قورسىقى ۋه كهلسه

مۇمكىن. بۇلىشى ئاالمىتى تۇتقاقلىقنىڭ ھامىله بېرىلگهن بېشارهت ئالدىن بهلكىم

قهدهر ئىمكان تهكشۈرتۈشىنى يول جىنسىي بولمىغان زۈرۈر ۋاقىتتا تهكشۈرتكهن

تهكشۈرۈش ئهگهر كېرهك. ئازايتىش غىدىقلىنىشنى بولغان بالىياتقۇغا ئازايتىپ،

ئۇلتىرا تىپلىق B ھهم تېمپېراتۇرىسى بهدهن ۋه بولسا مۇسبهت نهتىجىسى

ماس ساقالشقا ھامىلىنى نهتىجىسى تهكشۈرۈش ئۈسكۈنىسىده تهكشۈرۈش ئاۋازلىق

ئېلىپ داۋالىشى ساقالش ھامىلىنى بۇيىچه كۆرسهتمىسى دوختۇرنىڭ كهلسه

كېرهك. بېرىش
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ۋه ئادىتى تۇرمۇش مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق ئانا ساقالۋاتقان ھامىله

بىرىكمه قاندا چىققان قىلىش، دىققهت ئاالھىده ئۆزگىرىشىگه پىخسىكىسىنىڭ

تازلىق تېپىلغاندا زۆرۈر تۇرۇش، كۆزىتىپ ھهرۋاقىت يوقلىغىنى بار ماددىالرنىڭ

كېرهك. تهمىنلهش كۆزىتىشىگه دوختۇرنىڭ (24سائهت) ئىشلىتىپ قهغىزى

بېشارهت ئالدىن ئاساسهن ئاغرىقىغا قورساق ۋه مىقدارى قاننىڭ دوختۇر

ھامىله بىلىۋاالاليدۇ. ئهھۋالىنى راۋاجلىنىش تۇتقاقلىقنىڭ ھامىله بېرىلگهن

تۇرمۇش جىنسىي ئازايتىش، غىدىقلىنىشنى مهزگىلده ساقلىنىۋاتقان

ئهگهر الزىم. قىلماسلىق تهكشۈرتۈشىنى ئايالالر بولمىغان زۆرۈر ۋه ئۆتكۈزمهسلىك

بولسا، چىقمىغان كۆپ قان ئهمما كهتسه ئاغرىپ بهك قىسمى ئاستى قورساق

ئىنكاس دوختۇرغا دهرھال ئايرىپ ئهمهسلىكىنى ئىكهن ئاالمىتى كېسهللىك باشقا

كۆپ مىقدارى قاننىڭ چىققان ئاجرىلىپ ۋه ماددا بىرىكمه ناۋادا كېرهك. قىلىش

ئاستى قورساق كېرهك. بېرىش دوختۇرغا ئېلىپ ماددىنى بىرىكمه شۇ بولسا

دهرھال يهنىال بولسا كهلگهن كۆپ قان بىرگه بىلهن ئاغرىش تۇتقاقلىق قىسمى

كېرهك. بېرىش دوختۇرخانىغا
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بولدى ھهپته 8 بولغىلى ھامىلدار سىز

تۆرهلمه مهزگىلده بولغان 20-ھهپتىسىگىچه 8-ھهپتىسىدىن ھامىلدارلىقنىڭ

ئىچىده ھهپته قانچه بىر مۇشۇ ھهمده قىلىدۇ تهرهققىي سۈرئهتته تېز ناھايىتى

ئهتراپىدا سانتىمىر 2 چوڭلۇقى تۆرهلمىنىڭ ھازىر كىرىدۇ. شهكىلگه كۆرۈنهرلىك

تۆرهلمىنىڭ يهنه باشقا ئۇنىڭدىن كېتىدۇ. ئوخشاپ ئۈزۈمگه قارىماققا بولۇپ،

بولىدۇ. بولغان يېتىلىپ ئاساسهن قاپىقى كۆز يوقاپ، تهدرىجىي قىسمى قۇيرۇق

بولۇپ، بولغان يېتىلىپ ئاللىبۇرۇن تۆشۈكلىرى بۇرۇن تۆرهلمىنىڭ ھهپتىده بۇ

يېتىلىشكه تاڭاليلىرى ۋه چىش كۆرۈنىدۇ. باردهك ئۇچى بۇرۇن قارىماققا

تېرىللىرى بولىدۇ. ھالهتته يېتىلىۋاتقان تۈرده داۋاملىق قۇالقلىرى باشاليدۇ،

كۆرۈنۈپ ئوچۇق ئىنتايىن تومۇرلىرى قان بولۇپ، نېپىز قهغهزدهك خۇددى

باشقا ئۇنىڭدىن ئۇزىرايدۇ. تېخىمۇ بارماقلىرى پۇت ۋه قول ھامىلىنىڭ تۇرىدۇ.

مۆره، بولۇپ، ئۇزىرىغان كۆرۈنهرلىك يوتىلىرىمۇ ۋه بىلهك تۆرهلمىنىڭ يهنه

بولىدۇ. قىلغىلى پهرق تىزلىرىنى ۋه يانپاش جهينهك،

ھېس تىپتىنچتهك يوق ئۆزگىرىش ھېچبىر بالىياتقۇڭىزدا گهرچه سىز ھازىر

كۆپىيىپ خېلىال ھهرىكهتلىرى ئۇششاق ھامىلىنىڭ ھازىر ئهمهلىيهتته قىلسىڭىزمۇ،
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ۋه سۇنۇش قول-پۇتلىرىنى تېپىش، بىلهن پۇتلىرى ھازىر ئۇ مهسىلهن قالدى.

. قىالاليدۇ ھهرىكهتلهرنى ئۇششاق مىدىرلىتىشتهك بىلهكلىرىنى

ئوقۇشلۇقى: زۆرۈر ھامىلدار ھهپتىلىك بۇ

چوڭىيىپ ئۈزلۈكسىز بالىياتقۇ قهدهر ھازىرغا باشالپ باشالنغاندىن ھامىلدارلىق

قىسمىڭىز قورساق قېتىم تۇنجى بهلكىم سىز ئۈچۈن مېڭىۋاتقانلىقى كېڭىيىپ ۋه

ئارتۇقچه ئهمما مۇمكىن. قىلىشىڭىز ھېس بىئارامچىلىق بولۇپ ئاغرىغاندهك

بىر ھهرقانداق بوشلۇقىدىكى داس مهزگىلده بۇ يوق، ھاجىتى ئهنسىرهشنىڭ

تۇرغان جايىڭىزدىن ئولتۇرغان ۋه بۇرىغان سولغا ئوڭ بېلىڭىزنى بولۇپمۇ ئاغرىق،

قورسىقىڭىز گهرچه ھازىر ھېسابلىنىدۇ. نورمال ئىنتايىن ئاغرىق چاغدىكى

بولسىمۇ، كۆرۈلمىگهن چوڭىيىش ھېچبىر تۇرغان، تهكشى بۇرۇنقىدهكال

5 تهخمىنهن ئۇزۇنلۇقى بولۇپ، چوڭلۇقىدا مۇشت بىر بالىياتقۇڭىز ئهمهلىيهتته

قان بوينىغا بالىياتقۇ ۋه دىۋارى يول جىنسىي كېلىدۇ. ئهتراپىدا سانتىمېتىر

بۇ بولىدۇ. سىلىق ۋه يۇمران ئىنتايىن بالىياتقۇڭىز سهۋهبىدىن تۇرغانلىق تولۇپ

. بىرى سهۋهبلهردىن چىقىرىدىغان كهلتۈرۈپ ئاغرىشىنى قورسىقىڭىز ھهم

سېزىكلىكنىڭ مۇمكىن. كۈرۈلىشى ئاالمهتلىرى سېزىكلىك سىزده ھهپته بۇ

تاناسىپ ئوڭ بىلهن گورمونالر چىقارغان ئاجرىتىپ بهدىنىڭىز ئاجىزلىقى كۈچلۈك

تېخىمۇ سېزىكلىكى كۆتۈرگهنلهرنىڭ قورساق كېزهكلهرگه كۆپ بولۇپ،

بولغان تاماقالرغا ۋه پۇراققا يهنه باشقا ئۇنىڭدىن بولىدۇ. كۈچلۈك

ئاينىپ كۆڭلىڭىز ئامىلالر قاتارلىق كېتىشى ئېشىپ زىياده سهزگۈرلىكىڭىزنىڭ

. مۇمكىن چىقىرىشى كهلتۈرۈپ قۇسۇشنى



ھ پتىلىكى ھامىلدارالر www.aybalam.com

25

ئىشالر: مۇھىم ھهپتىلىك بۇ

8-ھهپتىسىدىن ھامىلدارلىقنىڭ :ئادهتته تهكشۈرتۈش ھامىله .1

ئېلىپ تهكشۈرۈشى ھامىله قېتىملىق تۇنجى ئارىلىقتا بولغان 12-ھهپتىسىگىچه

ئارخىپ ئۈچۈن ئايالالر ھامىلدار بىر ھهر دوختۇرخانىالر ۋاقىتتا بۇ بېرىلىدۇ.

نهتىجىسىنى تهكشۈرتۈش قېتىملىق ھهر مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق تۇرغۇزۇپ،

تۇرغۇزۇش ئارخىپ يهنه تهكشۈرتۈش ھامىله قېتىملىق تۇنجى ماڭىدۇ. خاتىرىلهپ

تۈرلهر بارىدىغان ئېلىپ تهكشۈرۈشته ھامىله قېتىملىق تۇنجى ئاتىلىدۇ. دهپمۇ

تهكشۈرۈش، بېسىمىنى قان ۋه ئېغىرلىقى بهدهن قويۇش، دىئاگنوز ئاساسلىقى:

ئۆلچهش چوڭ-كىچىكلىكىنى بالىياتقۇنىڭ تهكشۈرۈش، قان ۋه تهرهت كىچىك

ئهمهلىي ھامىلدارنىڭ ۋه دوختۇرخانا بولمىغان ئوخشاش ئهمما قاتارلىقالر.

. بولىدۇ بېكىتىلسىمۇ ئهركىن تۈرلهر يۇقىرىقى ئاساسهن ئهھۋالىغا

ئايالالرنىڭ ئېغىر سېزىكلىكى كۆرسىتهمدۇ؟ تهسىر ھامىلىگه سېزىكلىك .2

تهبىئىي ئهنسىرىشى قېلىشىدىن يېتىشمهي ئوزۇقلۇق ھامىلىگه قورسىقىدىكى

ئوزۇقلۇققا كۆپ ئۇنچه بولغاچقا كىچىك بهك ھامىله ھازىر ئهمهلىيهتته ئهھۋال.

خىل ئىككى بىر پهقهت ئىچىده ھهپته ئىككى بىر سىز ئهگهر بولمايدۇ. موھتاج

چوڭ بهك قارىتا ھامىلىگه بۇنىڭ بولسىڭىزمۇ، قىلغان ئىستېمال يېمهكلىكنىال

كهتمهيدۇ. بولۇپ تهسىرى

ئايالالردا ھامىلدار 80% ئاساسالنغاندا ستاتىستىكىغا ياللۇغى: مىلىكى چىش .3

دهسلهپكى ھامىلدارلىقنىڭ ئهھۋال بۇ ھهم كۆرۈلىدىكهن. ياللۇغى مىلىكى چىش

تازىلىقىغا بوشلۇقى ئېغىز شۇنداقتىمۇ، بېرىدىكهن. يۈز كۆپرهك مهزگىلىده
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مهقسىتىگه ئېلىش ئالدىنى ياللۇغىنىڭ مىلىكى چىش بهرسىڭىز، ئهھمىيهت

يېتهلهيسىز.

سوغان كېيىن بولغاندىن ھامىلدار ئايالالر بهزى ۋاكسىنىسى: سوغان .4

سوغان مهزگىلىده ھامىلدارلىق بولسۇنكى، ئېسىڭىزده ئۇردۇرىدۇ. ۋاكسىنىسى

ئېغىر ھاياتىغا ھامىلىنىڭ بۇنىڭدا بولمايدۇ، پهقهتال ئۇرغۇزۇشقا ۋاكسىنىسى

مۇمكىن. يېتىشى تهسىر

كېرهك؟ قىلىشى دىققهت نېمىلهرگه دادىالر

تهكشۈرتۈش ھامىله قېتىملىق تۇنجى بېرىپ دوختۇرخانىغا ھهپته بۇ ئايالىڭىز

باشقا ياكى ۋه بولۇش تهس يۈرۈش يول ئۇنىڭدا ھازىر گهرچه بارىدۇ. ئېلىپ

ئۇنىڭ بارسىڭىز، دوختۇرخانىغا بىرگه بىلهن ئايالىڭىز بولمىسىمۇ، قۇاليسىزلىقالر

ھهقىقىي كۆيۈمچانلىقىڭىزنى بولغان ئۇنىڭغا سىزنىڭ ھهم تۇرىدۇ. توق كۆڭلى

دوختۇرخانىغا ئۇنى ئاجرىتىپ، ۋاقىت بار ئامال ئۈچۈن شۇنىڭ قىالاليدۇ. ھېس

ئېلىپ قهغهزلىرىنى نهتىجه البوراتورىيه ئېلىش، نومۇر بېرىپ، ئېلىپ بىرگه

يهنه باشقا ئۇنىڭدىن بولۇڭ. ھهمدهم ئۇنىڭغا ئىشالردا قاتارلىق چىقىش

تهكلىپ جهھهتلهردىكى قاتارلىق يېمهك-ئىچمهك ۋه ساغالملىق دوختۇرنىڭ

ئاڭالڭ. بىرگه بىلهن ئايالىڭىز پىكىرلىرىنى
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بولدى ھهپته 9 بولغىلى ھامىلدار سىز

سىز بىلهن رهھمىتى ئالالھنىڭ بولسۇن! مۇبارهك

ۋاقىتتا .بۇ قويدىڭىز قهدهم –ھهپتىسىگه 9 ھامىلدارلىقنىڭ

ئۇزۇنلۇقتا سانتىمېتىر 2.5-2.2 تهخمىنهن شاكىچىك

چىڭ ھهم قاپالنغان بىلهن پهرده كۆزلىرى بولۇپ،

ھهپتىده بۇ ئاچىدۇ. كۆزىنى ئاندىن بولغاندا ھهپته 27 بولىدۇ. ھالهتته يۇمۇلغان

نېرۋىالر ۋه مۇسكۇلالر ئهزاالر، بارلىق بولۇپ، يوقىغان قىسمى قۇيرۇق ھامىلىنىڭ

بولىدۇ. ھالهتته ئىگىلىگهن ئاز بىر بېغىشى قولنىڭ باشاليدۇ. قىلىشقا خىزمهت

كېسىشكهن ھالهتته ئهگمه قولى ئىككى بولۇپ، يېتىلگهن بىلهكلىرى ھامىلىنىڭ

قايچىالشتۇرۇلغان قىسمىدا ئالدى بهدىنىنىڭ ئۇزراپ، پۇتلىرى بولىدۇ.

بولۇپ، باشلىغان يېتىلىشكه مۇسكۇللىرى بوۋىقىڭىزنىڭ بولىدۇ. ھالهتته

قىلىپ ھهرىكهت ئۈزلۈكسىز ۋه قىالاليدۇ ھهرىكهتلهرنى بولغان يېنىك ئىنتايىن

يېتىلىۋاتقان پۇت-قوللىرى بالىنىڭ تۇرىدۇ. ئۆزگهرتىپ ھالىتىنى بهدهن

قىسمىنىڭ پۇت ۋه يوتا يېتىلىشى قولىنىڭ ۋه بىلىكى ئۇنىڭ ئهمما ھالهتته،

جۈپلهشكهن، قولى ئۇنىڭ ئهمهلىيهتته بولىدۇ. تىز قارىغاندا يېتىلىشىگه

ناھايىتى ئهمما بولىدۇ، شهكلىده پاالق بولۇپ ھالهتته ئايرىلمىغان بارماقلىرى

. ئۆزگىرىدۇ ھالىتىگه بارماق ئېنىق تېزال
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ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىلىك بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

ھهسسه 2 ئهسلىدىكىدىن بالىياتقۇڭىز سىزنىڭ ھازىر بىلهن قۇدرىتى ئالالھنىڭ

چوڭىيىشىغا بالىياتقۇنىڭ بولدى. چوڭلۇقىدا توپ پهي بولۇپ، چوڭايغان

ھېس بولۇۋاتقانلىقىنى ئۆزگىرىش بهدىنىده پۈتكۈل ئانىالر ھامىلدار ئهگىشىپ

چوڭ كۆرۈنهرلىك ئېشىشى ئېغىرلىقىڭىزنىڭ بهدهن سىزنىڭ گهرچه قىلىدۇ.

رهڭگى ئهتراپىنىڭ ۋه ئۇچى چوڭىيىپ خېلىال كۆكسىڭىز ئهمما بولمىسىمۇ

بولىدۇ. قالغان چوڭىيىپ خېلىال ئايالنمىڭىزمۇ بهل بولىدۇ. ھالهتته قېلىنالشقان

تېلىپ بېلىڭىز ئاغرىغاندهك، چىڭقىلىپ پۇتلىرىڭىز دائىم بهلكىم سىز

تېرىڭىزدىمۇ ۋه چېچىڭىز سىزنىڭ مۇمكىن. قىلىشىڭىز ھېس ئاغرىغاندهك

چېچىڭىزنىڭ بهلكىم سىز بولىدۇ. بولۇۋاتقان ئۆزگىرىشلهر نازۇك ئىنتايىن

بولۇپ يۇمشاق شاالڭ، مايلىق، ياكى قالغانلىقىنى بولۇپ پارقىراق قويۇقلىشىپ

چېچىڭىزنى بولسۇنكى ئېسىڭىزده مۇمكىن. قىلىشىڭىز ھېس قالغانلىقىڭىزنى

كۆڭلىڭىز بويىماڭ. قىلىپ بۈدۈره چېچىڭىزنى ۋه قۇرۇتماڭ توكتا ھهرگىز

يالغۇزلۇق بهزىده مۇمكىن، قىلىشى بىئارام سىزنى بهلكىم ياندۇرۇش ئېلىشىش،

مۇشۇنداق ئانىالر ھامىلدار قىسىم كۆپ ئهمهلىيهتته مۇمكىن. قىلىشىڭىز ھېس

كۆپ سىزگه ئالالھ بىلهن بۇنىڭلىق چىقارماڭ، ئىسىڭىزدىن شۇنى ئهمما بولىدۇ.

بېرىدۇ. ئهجىرلهرنى

ئىشالر: تېگىشلىك قىلىشقا دىققهت ھهپتىده بۇ

مهزگىلىده ھامىلدارلىق ئىششىق ھامىلدارالردىكى ئىششىش: تىپتىكى يېنىك .1

ھامىلدارلىقنىڭ ئىششىق گهرچه بولۇپ، بىرى ئهھۋالالرنىڭ كۆرۈلىدىغان كۆپ

ھامىلدارالردا بولمىغان ئاز بهزى بىراق كۆرۈلسىمۇ كۆپ مهزگىلىده كېيىنكى
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كۆرۈلىدۇ. ئهھۋالى كېتىش ئېشىپ پۇتى مهزگىلىدىال دهسلهپكى ھامىلدارلىقنىڭ

ئادهتته بولۇشتۇر. ئېغىر كهچته يېنىك، ئهتىگهنده شۇكى، ئاالھىدىلىكى بۇنىڭ

يېنىكلهيدۇ. ئارقىلىق ئېلىش ئارام يېتىپ ئوڭچىسىغا

بولىدۇ. يۇمشاق ھهم سهزگۈر ئۇچى كۆكسىڭىزنىڭ پهرۋىشى: كۆكرهكنىڭ .2

ئىزچىل تازلىقىنى كۆكسىڭىزنىڭ يۇيۇپ، ئۇچىنى كۆكسىڭىزنىڭ ھهركۈنى

مهزگىلىدىن دهسلهپكى ھامىلدارلىقنىڭ ئهمهلىيهتته كېرهك. داۋامالشتۇرۇشىڭىز

بىر كۆكسىده ئانىالرنىڭ ھامىلدار ۋاقىتقىچه كېيىنكى بولغاندىن يهڭگىپ تاكى

ئاندىن ئاسرىغاندا قويۇپ كۆڭۈل ئانىالر ھامىلدار بولىدۇ. ئۆزگىرىشلهر قاتار

كاپالهتلىك ئېرىشىشىگه ئوزۇقلۇققا يېتهرلىك كۈنلهرده كېيىنكى بوۋىقىنىڭ

قىالاليدۇ.

ئاسانال ناھايىتى ئانىالرغا ھامىلدار بولغان 2%-5% تهخمىنهن دانىخورهك: .3

بولىدۇ. شۇنداق ئايدا 3 ئالدىنقى بولۇپ، قالىدىغان چىقىپ دانىخورهك

ئهكس مهھسۇالتالرنىڭ بولغان A ۋىتامىن ۋه كىسالتا سىلىتسىيلىق تهركىبىده

مۇمكىن. قىلىشى تهسىر بالىغا بولۇپ تهسىرى

ئانىالرنىڭ ھامىلدار تۈپهيلى رولى خروموسومىنىڭ ئاسراش: چاچنى .4

بۇ چاچنىڭ بولىدۇ. ئۆزگىرىش ھهممىسىده تۈكلهرنىڭ بهدىنىدىكى

دىققهت ئاسراشقا چاچنى ئانىالر ھامىلدار ئۈچۈن ماسلىشىشى ئۆزگىرىشلهرگه

كېرهك. قىلىش

بولغان فتور تهركىبىده ئانىالر ھامىلدار ھازىر قىلىش: دىققهت تولۇقالشقا سۇ .5

فىتورىدالر، بىلهن .بۇنىڭلىق بولىدۇ موھتاج ئىچىشكه مىقداردا كۆپ سۇنى

ۋه چىشى ھامىلىنىڭ بۇالر تولۇقاليدۇ. قاتارلىقالرنى فوسفور ۋه كالتسىي
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پايدىلىق. يېتىلىشىگه تولۇق سۆڭهكلىرىنىڭ

سائهت 9 بولسا كۈنده ئانىالر ھامىلدار قىلىش: كاپالهتلىك ئۇخالشقا تولۇق .6

كۈنده ياربهرسه شارائىت .ئهگهر كېرهك قىلىشى كاپالهتلىك بېرىشكه ئۇخالپ

ئىنشائالالھ بولسا ياخشى ئېلىش ئارام كېرهك. بېرىش ئۇخالپ سائهت 1 چۈشته

يېتىلىشىگه ساغالم بوۋاقنىڭ بولۇپ ياخشى كهيپىياتىمۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

. پايدىلىق

ئىشالرغا يۇقىرىقى ئاچا-سىڭىلالر تۇرۇۋاتقان ئالدىدا بولۇش ئانا سۆيۈملۈك

ھهرۋاقىت ئۇنتۇماڭكى، شۇنى يهنه بىرۋاقىتتا بىلهن قىلىش دىققهت

.چۈنكى ئۇنتۇماڭ تىلهشنى پهرزهنت سالىھ ساغالم ئۆزىڭىزگه ئالالھتىن

ئالالھتىن. نهتىجه بىزدىن سهۋهب

كېرهك؟ قىلىشى نېمه بولغۇچىالر دادا ھهپتىده بۇ

كېرهك. ياردهملىشىشى ئىشلىرىغا ئۆي بولغۇچىالر دادا مهزگىلده ئاالھىده بۇ

ئىشلىرىغا ئائىله ۋاقىتالردا بولغان بىئارام تۇتۇپ سېزىكلىكى ئايالىڭىزنىڭ بولۇپمۇ

يارىتىپ شارائىت ئېلىشىغا ئارام ياخشىراق ئايالىڭىزنىڭ ياردهملىشىپ كۆپرهك

الزىم. بېرىشىڭىز

ئىشالر تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ھهپتىده بۇ

ھېرىپ-چارچاش:

يهڭگىشتىن ۋه ئاي 3 ئالدىنقى بولۇپمۇ مۇمكىن. چارچىتىشى سىزنى ھامىلدارلىق

ھامىلدارلىقنىڭ مۇمكىن. قىلىشىڭىز ھېس چارچاش ئىنتايىن ئايدا بىر ئىلگىرىكى
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چارچاشنى بۇخىل تۇرىدۇ، كېلىپ ئۇيقىڭىز چارچاپ دائىم سىز ئېيىدا 3 ئالدىنقى

بارا-بارا تهمىنلهش بىلهن ئوكسىگېن مېڭىنى چىقارغان. كهلتۈرۈپ ھامىله

( ھهمراھى (باال ئورگانىزم يېڭى بىر تۆۋهنلهپ، بېسىممۇ قان تۆۋهنلهيدۇ،

چىقىرىش ئاجرىتىپ بۆرهكنىڭ تارتىپ بېزىدىن تهر باشاليدۇ. يېتىلىشكه

باشقا ئۇندىن بارىدۇ. ئېشىپ خىزمىتى ئهزاالرنىڭ بولغان سىستېمىسىغىچه

سۈرئهتته تىز ئېغىرلىقىنىڭ بهدهن سۇيۇقلۇقالر قالغان ساقلىنىپ بهدهنده

قهنتنىڭ قان قىيىنالشقاندا قىلىش ھهزىم ئهگهر چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ ئېشىشىنى

ئۇخالش كۈنلۈك ھهر ئهگهر مۇمكىن. چىقىرىشى كهلتۈرۈپ كېتىشىنى تۆۋهنلهپ

ھامىلدارلىقنىڭ قىلىش ھېس چارچاش ھهمده كهتسه ئېشىپ سائهتتىن 12 ۋاقتى

ئازلىقنى قان بېرىپ دوختۇرخانىغا ئۇنداقتا ئاخىرالشمىسا، ھهپتىسىگىچه 14

داۋاالشنىڭ چارچاشنى ئايدا 3 ئالدىنقى ئادهتته كېرهك. بېقىش تهكشۈرتۈپ

ئۇخالش. ئۇسۇلى بىردىن-بىر

سىلهرگه ئالالھتىن ئاچا-سىڭىلالر تۇرىۋاتقان ئالدىدا بولۇش ئانا سۆيۈملۈك

تىلهيمىز! بېرىشنى پهرزهنت سالىھ ساغالم،
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بولدى ھهپته 10 بولغىلى ھامىلدار سىز

بولىدۇ، ئېيتسىڭىز شۈكۈر كۆپ سىز ئاخىرالشقاندا ھهپته بۇ ئهلھهمدۇلىلالھ،

يۈز ئاسان كېتىش ئاجراپ بۇيىدىن بولغان خهتهرلىك ئهڭ ھازىر سىز چۈنكى

4 ھازىر بوۋىقىڭىز كهتتىڭىز. ئۆتۈپ ئامان-ئېسهن باسقۇچتىن بېرىدىغان

ۋه ئهزالىرى كۆپىيىش ئۆپكه، بۆرهك، چوڭلۇقتا،ئۇنىڭ سانتىمېتىر

تېخى ئهمما كهلدى، بارلىققا ئاللىبۇرۇن قاتارلىقالر سىستېمىسى ئاشقازان-ئۈچهي

ئىشلهپ دانچىسى قان قىزىل داۋاملىق جىگىرى ئۇنىڭ يېتىلمىدى. تۇلۇق

قان قىزىل ئىزچىل خالتىسى سېرىقى تۇخۇم بۇرۇن .بۇندىن چىقىرىۋاتىدۇ

كىيىن بۇندىن ئۇ ئهمما ئىدى، مهسئۇل بېرىشكه تهمىنلهپ ئوزۇقلۇق دانچىسىغا

ئالالھنىڭ ئهگهر باشلىدى. كېتىشكه يوقاپ ئۇ شۇڭالشقا ئىشلىتىلمهيدۇ، ئهمدى

قهدهمده دهسلهپكى ئهزاسى كۆپىيىش ئۇنىڭ بولسا، بوۋاق ئوغۇل بهرگىنى

. باشاليدۇ يېتىلىشكه

ئهمما بولسىمۇ، كىچىك ئاز بىر بېشى ئۇنىڭ گهرچه قارىغاندا، بۇيىچه نىسبهت

.مېڭىسى ئىگىلهيدۇ يېرىمىنى تهخمىنهن ئۇزۇنلۇقىنىڭ بهدهن پۈتۈن يهنىال

ئۈستىده بېشىنىڭ ئۇنىڭ پېشانىسى بوۋاقنىڭ بولغاچقا، قىلىۋاتقان تهرهققىي

بۇ ئۇنىڭ بارغانسېرى تۇرىدۇ. ھالهتته چىققان ئۇچلۇق تهرهپكه ئالدى بولۇپ،

سىياقى ئادهم بهك تېخىمۇ ئۇنىڭغا تارتىلىپ، كهينىگه پېشانىسى ئۇچلۇق

بولدى يېتىلىپ ئوشۇقلىرى پۇت ۋه بېغىشلىرى قولىنىڭ .بوۋىقىڭىزنىڭ كىرىدۇ

جهينهكلىرى ئۇزۇن، بىلهكلىرى .بوۋىقىڭىزنىڭ بولىدۇ كۆرگىلى ئېنىق ھهمده

. بولىدۇ ئهگرى بهكرهك
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ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىلىك بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

نهشپۈت تال بىر كىچىك رهھمىڭىز سىزنىڭ ئىلگىرى بولۇشتىن ھامىلدار سىز

ئاپېلسىن يوغان تال بىر چوڭىيىپ ئۇ ھهپته بۇ ئهمما بولىدۇ، چوڭلۇقىدا

ھامىلىنىڭ بولسا ھهمراھى .باال بولدى يېتىلىپ ھهمراھى .باال بولدى چوڭلۇقىدا

.سىزنىڭ بېرىدۇ تهمىنلهپ ئوزۇقلۇقالرنى بولغان مۇھىم ئۈچۈن يېتىلىشى ئۆسۈپ

باشاليدۇ. ئۆزگىرىشكه شهكلىڭىزمۇ بهدهن چوڭىيىپ، بارغانچه قورسىقىڭىز

كۆكسىڭىز توماليدۇ، تېخىمۇ بېلىڭىز ئېشىپ، سۈرئهتته تېز ئېغىرلىقىڭىز بهدهن

زهررىچىلهر كىچىك رهڭلىك ئاق بهلكىم ئۇچىدا .كۆكسىڭىزنىڭ يوغىنايدۇ تېخىمۇ

رهڭلىك ئاق ئىچىده زهررىچىلهرنىڭ بۇ مۇمكىن، بولۇشى قالغان بولۇپ پهيدا

بېقىشىڭىزغا بىلهن سۈتى ئانا بوۋىقىڭىزنى بۇلۇپ،ئۇ بار ماددىسى سىلىقالش

تۇرىدۇ. قىلغاچ تهييارلىق ئالدىن

چوڭ بهك ئۆزگىرىشمۇ كهيپىياتىڭىزدىكى تهسىردىن ھورمونلىرىنىڭ ھامىلدارلىق

بولۇش خۇشال ئازابلىنىش، ئاچچىقلىنىش، تهلۋىلىشىش، ئۆزىڭىزده سىز بولۇپ،

ھېس بولۇۋاتقانلىقىنى ئۆزگىرىشلىرى كهيپىيات قاتارلىق غهزهپلىنىش ئاسان ۋه

ھهممىسى ئۆزگىرىشلهرنىڭ بۇ ئىچىده 10سېكۇنت ھهتتا بهزىده قىلىسىز،

كىچىككىنه دائىم كېتىدۇ، سهزگۈرلىشىپ نېرۋىڭىزمۇ سىزنىڭ مۇمكىن. كۈرىلىشى

دهپ مهڭگۈلۈك كهيپىيات بۇخىل كېتىسىز. چېچىلىپ بهك ئۈچۈن ئىش بىر

ھهرقانداق كهتمهڭ، ئهيىبلهپ ئۆزىڭىزنى بهك بىلهن بۇنىڭلىق قالماڭ، ئويالپ

.ئهمهلىيهتته بولىدۇ باققان بولۇپ تهسىرات بۇخىل ئايالدا ھامىلدار بىر

بۇ سىز ھېسابلىنىدۇ، مهشىقى قىلىش قوبۇل ئۆزىنى قېتىملىق بىر ھامىلدارلىق

. تىرىشىڭ قىلىشقا ياخشى يىتىشىچه كۈچىڭىزنىڭ مهشىقنى
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ئىشالر: قىلىدىغان دىققهت ھهپته بۇ

كۆرۈلىدىغان كۆپ بهك ئاغرىش باش مهزگىلىده ھامىلدارلىق ئاغرىش: باش .1

ئۇنىڭ تۆۋهن، بېسىمى قان ۋاقىتتا بۇ چۈنكى ئايدا. 3 باشتىكى ئهھۋال،بولۇپمۇ

دورا ئهگهر بېرىۋاتىدۇ. تهمىنلهپ قان قىسمىغا باش دهل بهدهن ئۈستىگه

كهلگهنده دۇچ ئهھۋالغا بولمايدىغان داۋاالتمىسىڭىز ئاغرىقىڭىزنى باش ئارقىلىق

قىلىڭ. بويىچه كۆرسهتمىسى دوختۇرنىڭ چوقۇم

پىگمېنتنىڭ قارا تېرىسىدىكى ئانىالرنىڭ ھامىلدار تىنىشى: پىگمېنتالرنىڭ قارا .2

رهڭگى ئۇچىنىڭ كۆكسىنىڭ ۋه داغ-سهپكۈن مهڭ، ئېغىرلىشىدۇ، تىنىشى

ئهنسىرهپ سىز كېلىدۇ. ئهسلىگه ھهممىسى كىيىن تۇغۇتتىن ئهمما قېنىقلىشىدۇ،

پىگمېنتنىڭ قارا ئارقىلىق داۋامالشتۇرۇش ئۇۋۇالشنى ھهركۈنى پهقهت كهتمهي

. بولىدۇ يوقاتقىلى تىنىشىنى

بهدهن ئانىالرنىڭ قىسىم كۆپ ۋاقىتتا بۇ ئاشامدۇ؟ چوقۇم ئېغىرلىقى بهدهن .3

ئېغىرلىقىڭىزدا سىزنىڭ ئهمما ئاشىدۇ. دهرىجىده ئوخشىمىغان ئېغىرلىقى

ئوزۇقلىنىشنى يوق. ھاجىتى ئهنسىرهشنىڭمۇ بۇنىڭدىن بولمىسا ئۆزگىرىش

مۇمكىن. ئورۇقالشمۇ ھهتتا ئارقىلىق چېنىقتۇرۇش بهدهن ياكى تهڭشهش مۇۋاپىق

دورىالرنى نامۇۋاپىق ئانىالر ھامىلدار ئهگهر بوالمدۇ؟ يېسه دورا ئايالالر .ھامىلدار 4

قىلىدۇ. تهسىر ھامىلىگه بىۋاسىته ئارقىلىق ھهمراھى باال قالسا،دورا قوللىنىپ

ئاغرىق-سىالقتىن ئهمهس، ۋاقىت قىسقا مهزگىلىمۇ ھامىلدارلىق ئايلىق 9 ئهمما

مۇۋاپىق ئانىالرغا ھامىلدار دورىالرنىڭ ئانىالر شۇڭا تهس، بولۇش ئامان

. كېرهك قىلىشىڭىز دىققهت ئاالھىده كهلمهيدىغانلىقىغا كېلىدىغان
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مهيلى ھامىلدارالر تاقاش: تاسمىسىنى بىخهتهرلىك ھهيدىگهنده ماشىنا .5

چوقۇم بولسۇن، ھهيدىگهنده ماشىنا ياكى بولسۇن ئولتۇرغاندا ماشىنىدا

ماشىنا بىخهتهر ھامىلدارالر كېرهك. تاقىشى ياخشى تاسمىسىنى بىخهتهرلىك

ياخشى ئهڭ قىلغان ئۈچۈن ساالمهتلىكى بوۋىقىنىڭ ۋه ھهيدىگىنى،ئۆزى

ئىشىدۇر.

ھامىلدارلىق ئايالالرنىڭ مۇھىم: تۇلىمۇ ئۈچۈن ھامىلىڭىز تاماقالر مهززىلىك .6

چۈنكى ۋاقىتتۇر. بىر ئاالھىده بېرىدىغان ئهھمىيهت تېخىمۇ ئوزۇقلىنىشقا مهزگىلى

ماددىالرنىڭ ئوزۇقلۇق بارلىق بولغان زۆرۈر ئۈچۈن يېتىلىشى ئۆسۈپ ھامىلىنىڭ

كېيىنكى تۇغۇتتىن ۋه تۇغۇش بهدىنىمۇ ئانىنىڭ كېلىدۇ. ئانىدىن ھهممىسى

كېرهك، توپلىشى ئوزۇقلۇق يېتهرلىك ئۈچۈن چىقىرىش سۈت يېتهرلىك بالىغا

كاپالهتلىك بولۇشىغا مۇۋاپىق ئوزۇقلۇقنىڭ مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق شۇڭالشقا

كهلگۈسىدىكى ۋه ھامىله بولۇشى، ئوڭۇشلۇق باسقۇچىنىڭ ھامىلدارلىق قىلىش،

ئوينايدۇ. رول مۇھىم ناھايىتى ئۈچۈن يېتىلىشى ئۆسۈپ بوۋاقنىڭ

كېرهك؟ قىلىشى نېمه بولغۇچىالر دادا ھهپته بۇ

تاماق ئاشخانىدا كۆرسىتىلىشىچه، تهتقىقاتتا بىر بېرىلغان ئېلىپ چهتئهلده

سىرتىدىكى ئۆي قويۇقلۇقى گازنىڭ زىيانلىق بېرىلگهن قويۇپ ئهتكهنده

سۈمۈرگۈچ ئىس-تۈتهك گهرچه يۇقىرىكهن، ھهسسه نهچچه مىقدارىدىن ھاۋادىكى

يهنىال خهتهر ئازايتسىمۇ مىقدارىنى گازنىڭ زىيانلىق بۇ مىقداردا بهلگىلىك

ئايالىڭىزنى ياخشىسى ئهڭ مهزگىلىده ھامىلدارلىق ئۈچۈن .شۇنىڭ مهۋجۇت

ئاشخانىدا ئايالىڭىزنىڭ بولمىسا ھېچ تىرىشىڭ، تۇتۇشقا يىراق ئاشخانىدىن
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يىراق ئاشخانىدىن ئايالىڭىزنى سۆيۈملۈك ھهم ئۇنداقتا ئازايتىڭ. ۋاقتىنى تۇرۇش

بۇنىڭ كېرهكتۇ؟ قىلىش قانداق ئۈچۈن ئوزۇقالندۇرۇش ياخشى ئۇنى ھهم تۇتۇش

سىزگه تۇرغان بولۇپ تهشنا بولۇشقا پهرزهنتلىك ئوماق ۋه ساغالم جاۋابىنى

قالدۇردۇق.

بولدى ھهپته 11 بولغىلى ھامىلدار سىز

ئالالھنىڭ بولسۇن، ھهمدۇ-ساناالر چهكسىز ئالالھقا

ئاستىدا ھىمايىسى پهرىشتىلهرنىڭ ۋه ئىرادىسى

بولۇپ ھهپتىلىك 11 ئامانىتى بۇ بهرگهن سىزگه ئالالھنىڭ دېگۈچه ھهش-پهش

ھهپته بىر ھالقىلىق يېتىلىشىدىكى ئۆسۈپ ھامىلىنىڭ بولسا ھهپته بۇ قالدى.

كىشى سۈرئىتى يېتىلىش چوڭىيىدۇ، ھهسسه بىر ئۇزۇنلۇقى ھامىلىنىڭ بولۇپ،

سىياقىغا ئادهم پۈتۈنلهي ،شاكىچىك بولۇپ تىز دهرىجىده قاالرلىق ھهيران

ئۇزۇنلۇقى بهدهن بىلهن قىسمى باش بارغاندا، ئاخىرغا ھهپته بولىدۇ. كېلىپ

6-4 چوڭلۇقى ھامىلىڭزنىڭ سىزنىڭ ھازىر بولىدۇ. تهڭ ئاساسهن

ياكى ئۇرۇقدىنى ئۇنىڭ بولۇپ، ئهتراپىدا گرام 14 ئېغىرلىقى سانتىمىتىرغىچه،

تۇتىشىدىغان ھامىله بىلهن كىندىك ئۈچىيى بولىدۇ. شهكىللىنىپ تۇخۇمدىنى

قىلىدىغان ھهزىم ھېچقانداق ئۈچىيىده گهرچه باشاليدۇ، يېتىلىشكه جايدىن

يىغىلىدۇ. ئۈچىيى بولمىسىمۇ، نهرسه

باش پۇتىنىڭ بهزىده شورايدۇ، بىلهن ئىشتىھا زور بارمىقىنى باش دائىم ھامىله

ھامىله شورايدۇ. بارمىقىنى كىچىك ئاستا-ئاستا كېيىنچه شورايدۇ، بارمىقىنى
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كىچىككىنه بالىياتقۇدىكى ئۇنىڭ سوزۇلىدۇ، كىرىپ پۇتلىرىنى دائىم

بارغانسېرى ھهرىكىتى بولۇپ،ھامىلىنىڭ گۈزهل شۇنچىلىك ھهرىكهتلىرى

كېلىۋاتقاندۇ-ھه؟ كۆرگۈڭىز ھالىتىنى ئوماق شۇ ئۇنىڭ كۆپىيىپ،كۈچلىكلىشىدۇ.

بولىدۇ. قۇچىقىڭىزدا سىزنىڭ ئوتمهي ئۇزۇن ئۇ خالىسا ئالالھ قىلىڭ، سهبىر

ئوقۇشلۇقى: زۆرۈر بولغۇچىنڭ ئانا ھهپتىده بۇ

ئوخشايدىغان ئاپېلسىنغا چوڭ تال بىر قارىماققا ھازىر بالىياتقۇڭىز سىزنىڭ

چوڭىيىپ ئاستا-ئاستا ئهگىشىپ يېتىلىشىگه ئۆسۈپ ھامىلىنىڭ بالىياتقۇ بولۇپ،

تېگىشىپ ئۈستىگه تۇتاشمىسىنڭ سۆڭىكىنىڭ دوۋساق ئاستى بالىياتقۇ بارىدۇ.

قان بهدىنىڭىزدىكى ئىگىلهيدۇ. يېرىنى ھهممه بالياتقۇڭىزدا ھامىله تۇرىدۇ.

بولۇپ، بار قان لىتىر 5 بهدىنىده ئايالالرنىڭ نورمال باشاليدۇ. كۆپىيىشكه

پىرسهنت 20 تهخمىنهن مىقدارى كۆپىيىدۇ—قان لىتىر 1 ۋاقىتتا بوشانغان

بېسىمىڭىز ۋاقىتتا،قان چىقارغان ئىشلهپ قان كۆپلهپ بهدىنىڭىز كۆپىيىدۇ.

نېرۋا ۋه ھارغىنلىق تورلىشىش، كۆز قېيىش، باش نورماللىشىپ،

پهسىيىدۇ. ئاستا-ئاستا كېسهللىكلهر ئوخشاش قااليمىقانلىشىشقا

سىزىق تىك قېنىق تال بىر قىسمىڭىزدا قورساق بهلكىم سىز ھهپتىده بۇ

قوڭۇر يۈزىڭىزدىمۇ سىزىقى. ھامىلدارلىق بولسا بۇ مۇمكىن. بايقىشىڭىز بارلىقىنى

ھهممىسى بۇالرنىڭ كهتمهڭ. ئهنسىرهپ بهك مۇمكىن، بولۇشى پهيدا داغ رهڭلىك

بولغاندىن بوشىنىپ بولۇپ،سىز .ئاالھىدىلىكلهر مهزگىلدىكى ھامىلدارلىق

ھهپتىده باشاليدۇ.بۇ يوقاشقا ياكى سۇسلىشىشقا ئاستا-ئاستا داغالر كىيىن،

ئهتراپىدىكى توپچه ۋه توپچىسى كۆكسىڭىزنىڭ يوغىناپ، كۆكسىڭىزمۇ سىزنىڭ
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بىر بىلهن شۇنىڭ قېنىقلىشىدۇ. بارغانسېرى رهڭگى داغنىڭ قارا ھالقىسىمان

بولىدۇ. پهيدا ئاجراتمىالر رهڭلىك سۈت يولىڭىزدا جىنسىي ۋاقىتتا

ئىشالر: مۇھىم ھهپتىلىك بۇ

ئالدىنى سىزىقىنىڭ ھامىلدارلىق ئايالالر ھامىلدار نۇرغۇن سىزىقى: ھامىلدارلىق .1

مهزگىلده ،ھامىلدارلىق ئهمهلىيهتته قىلىشىدۇ. ھېس بولمايدىغاندهك ئالغىلى

ساقالپ، ئادىتىنى تۇرمۇش ياخشى ۋه ئوزۇقلىنىش نورمال كۈتۈنۈپ، ياخشى

بولىدۇ. ئازالتقىلى ئۈنۈملۈك سىزىقىنى تۇتسا،ھامىلدارلىق ئازاده كهيپىياتىنى

باشالپ ھازىردىن بولغۇچى ئانا تولۇقالش: كالتسىي مهزگىلدىكى ھامىلدارلىق .2

يېمهكلىكلهرنى بولغان مول كالتسىي ھهركۈنى بېرىشى، ئىچىپ كۆپرهك سۈتنى

بهلگىلىك ئازالپ كالتسىي قېنىدىكى ئايال ھامىلدار ئهگهر كېرهك. بېرىشى يهپ

ئهھۋاللىرى قىلىش تارتىشىپ مۇسكۇللىرى پاقالچاق ئانىنىڭ يهتكهنده، دهرىجىگه

كۆرۈلىدۇ.

يېنىكلهپ، ئاستا-ئاستا سېزىك مهزگىلدىكى ھامىلدارلىق چوڭىيىدۇ. ئىشتىھا .3

يىندا بولغۇچى ئانا شۇڭالشقا باشاليدۇ. ئېچىلىشقا ئىشتىھاسى بولغۇچىنىڭ ئانا

قورساق دهرھال بولغاندا بۇنداق كېرهك، ئېلۋىلشى يېمهكلىكلهرنى بولغان ساغالم

ھاجهتسىز. يۈرۈشىڭىز ئىزدهپ نهرسه ئاچقاندا

ۋه تهر قان، نۇرغۇن بهدىنىڭىز سىزنىڭ چۈنكى تولۇقالش: سۇ يېتهرلىك .4

سىز بولىدۇ. موھتاج سۇغا نۇرغۇن بولغاچقا، ئىشلهپچىقىرىدىغان سۈيى باش

ئېلىۋىلىپ، سۇ يېنىڭىزدا بارماڭ، تۇرسىز.قهيهرگه ئۇسساپ بهلكىم
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سۇ ئهمما كېرهك. قىلىشىڭىز كاپالهتلىك بولۇشىغا مول سۇنىڭ بهدىنىڭىزدىكى

كېرهك. تولۇقلىماسلىق قارىغۇالرچه قىلىش، دىققهت بولۇشىغا ئىلمىي تولۇقالشتا

بىر ھازىر سىزده مۇمكىن. بولۇشى غهلىته يېمهكلىكلهر كېلىدىغان يېگۈڭىز .5

بۇ مۇمكىن. كېلىشى يېگۈڭىز نهرسىلهرنى ،غهلىته بولۇشى تهشنالىق غهلىته خىل

مىنېرال ياكى ۋىتامىن بولۇپ،سىزده ئاالمىتى كېسهللىك خىل بىر بهلكىم

مهسلىھهت دوختۇردىن ۋاقتىدا سىز چۈشهندۈرىدۇ. كهملىكنى ماددىنىڭ

كېرهك. سورىشىڭىز

ئېلىپ تهكشۈرۈش مهزگىللىك دهسلهپكى ئېغىرلىقى: بهدهن ۋه بېسىم قان .6

تۈر ئىككى بۇ ئۆلچىتىڭ، ئېغىرلىقىڭىزنى بهدهن ۋه بېسىمى قان بېرىپ،

ھامىلدار ئهگهر تۈردۇر. تهكشۈرۈلىدىغان چوقۇم تهكشۈرۈشته ھهرقېتىملىق بولسا

تېپىشى سهۋهبىنى ۋاقتىدا كۆرۈلسه، ئهھۋالى ئۆرلهش بېسىمىدا قان ئايالنىڭ

كېرهك.

ئادهتته ئىشالر: قىلىدىغان دىققهت قىلىشتا گىرىم مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق .7

قىلسا گىرىم بولغاندىمۇ ھامىلدار بولغۇچىالر، ئانا ياقتۇرىدىغان قىلىشنى گىرىم

قىلىدىغان تهسىر يېتىلىشىگه ئۆسۈپ ھامىلىنىڭ ئهمما بولىدۇ.

چاچ لهۋسۇرۇخ، مهسىلهن، كېرهك. ساقلىنىش ئىشلىتىشتىن بۇيۇملىرىنى گىرىم

قاتارلىقالر. مهھسۇالت بويايدىغان

ئايال ھامىلدار باشالپ، ھهپتىدىن بۇ كىيىش: تالالپ راھىتىنى ئاياغنىڭ .8

ياخشى. كىيگىنى ئاياغنى ئهپلىك مېڭىشقا يول كهلتۈرمهيدىغان، بېسىم پۇتىغا
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ئاياغالرنى بولغان تۆۋهن سانتىمېتىردىن 2 ياخشىسى ئهڭ پهس، تاپىنى ئاياغنىڭ

كېرهك. كىيىشى

كېرهك؟ قىلىشى نېمىلهرنى بولغۇچى دادا ھهپتىده بۇ

يالغۇز ھامىلدارلىق بهلكىم ھازىر سىز تۇرۇۋاتقان ئالدىدا بولۇش دادا

ۋه ئايالىڭىز دهيمهن. يهتتىڭزغۇ قىلىپ ھېس ئهمهسلىكنى ئىشى ئايالالرنىڭال

بهدهل نۇرغۇن چوقۇم مهزگىلده بۇ سىز ئۈچۈن قوزىڭىز ئوماق كهلگۈسىدىكى

سىز موھتاج. قوللىشڭزغا جهھهتتىن روھى سىزنىڭ ئايالىڭىز ھازىر تۆلىدىڭىز.

قوزىڭىزنىڭ كهلگۈسى كۆپرهك بىلهن ئايالىڭىز قىلدۇرماڭ. ھېس يالغۇزلۇق ئۇنى

سېزىك ھامىلىدارلىق ئايالىڭىزنىڭ بىرىڭ. پاراڭلىشىپ توغرۇلۇق ئهھۋالى

بۆلۈڭ. كۆڭۈل كۆپرهك ئهھۋالىغا

ئىشالر: قىلىدىغان دىققهت ھهپتىده بۇ

قۇرۇت: يايسىمان

دهپ TORCH بولغۇچى ئانا ئهتراپىدا، ھهپتىسى 12 ھامىلدارلىقنىڭ

ئارقىلىق تهكشۈرۈش بۇ كېرهك. بېرىشى ئېلىپ تهكشۈرۈشنى ئاتىلىدىغان

يۇقۇمالنمىغانلىقىنى يۇقۇمالنغان بىلهن قۇرۇت ياسىمان ئايالنىڭ ھامىلدار

، بولۇپ كېسلى قۇرۇت پارازىت خىل بىر بولسا قۇرۇت ياسىمان بولىدۇ. بىلگىلى

چوشقا ۋه قوي ساندىكىلىرى ئاز يۇقىدۇ. ئىنسانالرغا ئارقىلىق مۈشۈك ئاساسلىقى

باال قۇرۇت ياسىمان قالسا، يۇقۇملىنىپ ۋاقىتتا ھامىلدار ئهگهر يۇقىدۇ. ئارقىلىق
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بولۇپ كور ھامىلىنىڭ يۇقۇمالندۇرۇپ، ھامىلىنى ئارقىلىق ھهمراھى

كېسهللىكلهرنى بولۇشتهك تۆۋهن قابىلىيىتى ئهقلىي ۋه كېسلى قىلىشى،تۇتقاقلىق

يۇقىرىقى ئۈچۈن، ئېلىش ئالدىنى قۇرۇتنىڭ ياسىمان تۇغما چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ

ئوتتۇرا دهسلهپكى، ھامىلدارلىقنىڭ ئايالالر ھامىلدار ئۇچراشقان بىلهن ھايۋانالر

قۇرۇت ياسىمان تهكشۈرتۈپ، قۇرۇت ياسىمان مهزگىللىرىده ئاخىرقى ۋه

بايقاپ بالدۇر كېسهللىكلهرنى خاراكتېرلىك جىددىي چىقىرىدىغان كهلتۈرۈپ

كېرهك. بېرىشى ئېلىپ داۋاالش ،بالدۇرراق

ئېلىپ ياخشى خىزمىتىنى ئېلىش ئالدىنى قۇرۇتنىڭ ياسىمان ئايالالر ھامىلدار

جهھهتته: يېمهكلىك بولۇپمۇ كېرهك. بېرىشى

يىيىش. ئاندىن كىيىن پىشقاندىن تولۇق چوقۇم گۆشىنى قوي گۆشى كاال .1

سېلسىيه 54 دېگهندىمۇ ئاز ئهڭ تېمپېراتۇرا ئىچكى پۇشۇرغاندا گۆش .2

كېرهك. يىتىشى گرادۇسقا

كىيىن توغرىغاندىن ياكى كىيىن تۇتقاندىن گۆشنى خام ئايال ھامىلدار .3

كېرهك. يۇيۇشى پاكىز قولىنى

كېرهك. يۇيۇش پاكىز بىلهن سۇ قايناق تاختىنى ۋه پىچاق توغرىغان گۆش .4

يۇيۇش. پاكىز مېۋه-چىۋىلهرنى ۋه كۆكتات .5

ك دېزىنفېكسىيىلىگهندىن ياخشى يېمهكلىكلهرنى ياسالغان سۈتتىن ۋه سۈت .6

يېيىش. ېيىن
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جهھهتته: تولۇقالش ئوزۇقلۇق

ئىچىده ئاي 6 كېيىنكى ھامىلىنىڭ باشالپ ھهپتىدىن بۇ

ئۈچۈن ياشاش مۇستهقىل كىيىن تۇغۇلغاندىن يېتىلىش، ئۆسۈپ ئاساسلىق

كالتسىي مىقداردا زور بهدىنىدىن ئانا ھامىله بولغاچقا جهريانى قىلىش تهييارلىق

كېرهك. تولۇقلىشى كالتسىي گرام 1000 ھهركۈنى ئايال ھامىلدار قىلىدۇ. قوبۇل

دوختۇرنىڭ ياقتۇرمىسا، يېيىشنى يېمهكلىكلهرنى تۈردىكى سۈت ئهگهر

مهزگىلده بۇ ئايالالر ئېغىر سېزىكى بولىدۇ. يىسه تابلېتى كالتسىي يېتهكچىلىكىده

كالتسىي كۆپرهك بېرىشى،ھازىر ئهھمىيهت بهك تولۇقالشقا ۋىتامىن ۋه كالتسىي

ناترىينىڭ سۈيدۈكتىكى كالتسىي تولۇقالنغان بۇ كېرهك. تولۇقلىشى

ئىششىقنى سۇلۇق چۈشۈرۈپ، مىقدارىنى قان سۈرۈپ، ئىلگىرى چىقىرىلىشىنى

ئېلىپ ئالدىنى كېتىشىنىڭ ئۆرلهپ بېسمىنڭ قان ھامىلىنىڭ يوقىتىدۇ.

سۈرىدۇ. ئىلگىرى يېتىلىشنى سۆڭىكىنىڭ ،ھامىلىنىڭ

تهربىيسى: ھامىله ھهپتىدىكى بۇ

كۆپ تېخىمۇ سىز قالدىڭىز. كۆنۈپ تۇرمۇشىغا ھامىلدارلىق سىز ھازىر

گۈزهل مهزگىلده بۇ قويسىز. قوزىڭىزغا قورسىقىڭىزدىكى زېھنىڭىزنى

تىالۋهت قۇرئان ئاجرىتىپ ۋاقىت مهخسۇس بېرىڭ. قاراپ كۆپرهك نهرسىلهرگه

ئامىين! قىلغاي ئاتا پهرزهنت سالىھ سىزگه ئالالھ بىرىڭ. قىلىپ
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بولدى ھهپته 12 بولغىلى ھامىلدار سىز

ۋۇجۇدىڭىزدا بېقىڭه، سىيالپ قورسىقىڭىزنى بولسۇن، شۈكۈرلهر سانسىز ئالالھقا

ئۇخاليدۇ، قۇچىقىڭىزدا ئارىدىال پات ئۇخالۋاتىدۇ، يېنىك پهرزهنتىڭىز سۆيۈملۈك

سىز قوغداۋاتىدۇ، ساقالۋاتىدۇ، ساقلىغاندهك چوغ ئىچىده پاختىنىڭ ئۇنى ئالالھ

قىلىڭ. سهۋر يهنىال بولسىڭىزمۇ تارتىۋاتقان جاپا بىرئاز گهرچه

سانتىمېتىر 6.5 ئۇزۇنلۇقى ھامىلىنىڭ ھهپتىسىده -12 ھامىلدارلىقنىڭ

دهسلهپكى بوۋىقىڭىز ھازىر بىلهن قۇدرىتى ئاالھنىڭ بولىدۇ. ئۇزۇنلۇقتا

ئادهمگه كىچىك بىر قارىماققا بولۇپ، كىرگهن سىياقىغا ئادهم قهدهمده

ئاستىالشقا سۈرئىتى چوڭىيىش قىسمىنىڭ باش ھامىلىنىڭ ھازىر ئوخشايدۇ.

تېزلىشىدۇ. بارا-بارا سۈرئىتى ئۆسۈش قىسىملىرىنىڭ باشقا بهدىنىنىڭ باشالپ

سۆڭهكلىرى قىسىم بىر بولۇپ ئاجرىغان پۈتۈنلهي بارماقلىرى پۇت ۋه قول

شهكلى بهدهن ھامىلىنىڭ باشاليدۇ. شهكىللىنىشكه بوغۇمالر مۇستهھكهملىشىپ

ئهسنهش ھهرخىل بولۇپ ئۆزگهرگهن ھالهتكه تۈز ھالهتتىن ئىگىلىگهن

بارىدۇ. ئېلىپ ھهرىكهتلىرىنى

قۇدرىتىنى، ئالالھنىڭ سىز مهزگىلىده ھامىلدارلىق قىسقىسى

قىلىسىز. ھىس چوڭقۇر تېخىمۇ مۆجىزىلىرىنى
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ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىدىكى بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

چوڭىيىدۇ. ئهگىشىپ چوڭىيىشىغا بوۋاقنىڭ بالىياتقۇسى ئانىالرنىڭ ھامىلدار

قىسمىدا بىرلهشكهن سۆڭىكىنىڭ دوۋسۇن بىلهن كىندىك ھهپتىسىده -12

سىزنىڭ .ھازىر بولىدۇ بىلگىلى تۇتۇپ قىسمىنى ئۈستى بالىياتقۇنىڭ

قورسىقىڭىز بولۇپ قهۋزىيهت باشاليدۇ. يوقاشقا مۇسكۇللىرى ئاشقازىنىڭىزنىڭ

داس نورمال ئهسلىدىكى بولغاچقا چوڭ بهك بالىياتقۇ تۇرىدۇ. كۆپۈپ

بۇرۇن سۈرۈلىدۇ. قاراپ قىسىمغا قورساق ماسلىشالماي ئورنىغا بوشلۇقىدىكى

بېلىڭىزنىڭ بىراق بولسىمۇ كىيگىلى ھازىر گهرچه كىيىمىڭىز كهلگهن كهڭرى

ساغرىڭىزمۇ ۋاقىتتا بىر بىلهن شۇنىڭ قىلىسىز. ھېس كهتكهنلىكىنى توملىشىپ

شارائىت ياخشى تېخىمۇ چوڭىيىشىغا بالىياتقۇنىڭ بۇ بولۇپ چوڭىيىۋاتقان

بولۇپ ئۆزگىرىشلهر بهزى تېرىڭىزده سىزنىڭ ھازىر ئۇچۇندۇر. بېرىش ھازىرالپ

پهيدا داغالر سېرىق دهرىجىده بولمىغان ئوخشاش قىسمىڭىزدا بويۇن ۋه يۈز

ھامىلدارلىق رهڭلىك قارا تۈز سۆڭىكىگىچه دوۋسۇن تارتىپ كىندىكتىن . بولىد

بولسىڭىز كهتكهن ئولتۇرۇپ كۆپ كۈندۈزى سىز ئهگهر شهكىللىنىدۇ. سىزىقى

قاننىڭ بهدهندىكى قىلىسىز. ھېس ئاغرىغانلىقىنى سۆڭىكىڭىزنىڭ تۇغۇر

سىز نهپهسلهنگهنده تېزلىشىدۇ. سوقۇشمۇ يۈرهك ئهگىشىپ كۆپىيىشىگه

سۈمۈرىسىز. كۆپ ھاۋانى 40%-50% قارىغاندا ۋاقىتقا ئادهتتىكى

ئىشالر: تېگىشلىك قىلىشقا دىققهت ھهپتىده بۇ

تۇغۇر ئانىالر ھامىلدار ئولتۇرىدىغان كۆپ كۈندۈزى ئاغرىش: سۆڭهك تۇغۇر .1

ئىسسىقلىق قىسمىغا سۆڭهك تۇغۇر قىلىدۇ. ھېس ئاغرىغانلىقىنى سۆڭىكىنىڭ

مىنۇت 15 قېتىمدا بىر بولىدۇ، باقسا سىناپ ئۆتكۈزۈپ سوغۇق ياكى ئۆتكۈزۈپ
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سۇنىڭ ئهمما بولىدۇ، يۇيۇنسىمۇ سۇدا ئىسسىق ياكى بولىدۇ، بولسا

كېرهك. بولماسلىقى يۇقىرى بهك تېمپېراتۇرىسى

بهزى ھالدا خاتىرجهم سىز ھازىر بېرىش: قىلىپ ھهرىكهت مىقداردا مۇۋاپىق .2

قىلسىڭىز ئىشلىرىنى ئۆي ئاددىي ياكى قاتناشسىڭىز پائالىيهتلهرگه يېنىك

ئۈچۈن ھامىله ھهم پايدىلىق ئۈچۈنمۇ ئۆزلىرى ئانىالرنىڭ ھامىلدار بۇ بولىدۇ.

تهربىيىسىدۇر. ھامىله بولغان پايدىلىق ئېيتقاندىمۇ ئېلىپ

ئېلېمىنتلىق مىكرو ۋه ۋىتامىن ئانىالر ھامىلدار كېرهكمۇ-يوق: تولۇقالش ۋىتامىن

ئاندىن كىيىن تهكشۈرتكهندىن ئېلېمېنتنى مىكرو دورىلىرىنى، ساغالملىق

ئهمىلى ئانىالرنىڭ ھامىلدار ھهربىر دوختۇر ئادهتته كېرهك. قىلىش ئىستىمال

. بېرىدۇ كۆرسهتمه مۇۋاپىق ئاساسهن ئهھۋالىغا

ھهتتا قايسا بېشىڭىز دائىم سىزنىڭ ئهگهر قاراڭغۇلىشىش: كۆز قېيىپ باش .3

كهتسه، ئېشىپ سائهتتىن 2 ۋاقتىڭىز ئۇخالش كۈندۈزى ياكى قالسىڭىز يىقىلىپ

باش مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق كېرهك. كۆرۈنۈشىڭىز بېرىپ دوختۇرغا ئۇنداقتا

چارچاش ۋه قېيىش باش ئهگهر كۆپ، سهۋهبلهر چىقارغان كهلتۈرۈپ قېيىش

مۇمكىن. بۇلىشى ئاالمىتى ئازلىقنىڭ قان بۇ ئۇنداقتا بولسا ئېغىر

كۆزهينىكى قارىچۇق بار ئامال ئانىالر ھامىلدار كۆزهينىكى: .قارىچۇق 4

بىرىكتۈرگۈچى ۋه ياللۇغى پهرده مۈڭگۈز بولمىغاندا ئۇنداق كېرهك، تاقىماسلىقى

چوڭ ۋاقىتتىكىدىن ئادهتتىكى نىسبىتى چىقىرىش كهلتۈرۈپ ياللۇغىنى پهرده

ئارام پهردىنىڭ مۈڭگۈز بۇ كېرهك، تاقاش كۆزهينهك رامكىلىق ئادهتته بولىدۇ.

پايدىلىق. ئېلىشىغا

ئاسانال ئانىالرنىڭ ھامىلدار مهزگىلىده ھامىلدارلىق ئېلىۋېتىش: .ئۈزۈكنى 5
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زىننهت قاتارلىق ئۈزۈك دوختۇرالر كۆرۈلىدۇ، ئهھۋالى كېتىش ئىششىپ بهدهن

بارمىقىنىڭ قول بولغاندا بۇنداق بېرىدۇ، تهكلىپىنى ئېلىۋېتىش بۇيۇملىرىنى

بولىدۇ. ساقالنغىلى بۇغۇۋېتىشىدىن قولنى ئۈزۈكنىڭ ئىششىپ

كېرهك؟ قىلىشى نېمىلهرنى بولغۇچىالر دادا ھهپتىده بۇ

تاشقى قىسمىدىن ئىچكى بهدىنىنىڭ كېيىن، بولغاندىن ھامىلدار ئايالىڭىز

بهزى يوقىلىدۇ. بهدهن زىلۋا بۇرۇنقى بولىدۇ. ئۆزگىرىشلهر زور قىياپىتىگىچه

ھالقىلىق مۇشۇ ئايالىڭىز بولىدۇ. پهيدا پىگمېنتالر تېرىسىده يۈز ھامىلدارالر

قۇيۇشتىن يوقىتىپ كۈچىنى قىلىش جهلپ نهزىرىڭىزدىكى سىزنىڭ پهيتلهرده

ئۇنىڭغا ھهرگىز ئهمما ئويلىسىڭىزمۇ شۇنداق سىزمۇ گهرچه مۇمكىن. ئهنسىرىشى

تۇرۇڭ. دهپ چىرايلىق ئهڭ سىز دائىم ئۇنىڭغا ئۇقتۇرماي،

ئىشالر تېگشلىك بېرىشكه ئېتىبار ھهپتىده بۇ

نېمه؟ زادى نهرسه كېلىۋاتقان ئېلىپ تهھدىت يېتىلىشىگه ھامىلىنىڭ

بۇنىڭدىن ئاساسهن، ماتېرىيالىغا قىلغان ئېالن تهشكىالتىنىڭ سهھىيه دۇنيا

ئىقتىدارى كۆپىيىش ئىنسانالرنىڭ ھازىر سېلىشتۇرغاندا بۇرۇنقىغا يىل 50

دىن 3.5% بۇرۇنقى تۆۋهنلهر سۈپىتى ئۇرۇقى ئهرلهرنىڭ تۆۋهنلهپ، كۆرۈنهرلىك

ئهتراپىدىن 5% بۇرۇنقى نىسبىتى كېتىش ئاجراپ بويىدىن ئاشقان، گه 11.7%

مۇرهككهپ كۆرۈش پهرزهنت بولغان ساغالم بىر ئاشقان. گه 17% ھازىرقى

يېتىلىشىگه ھامىلىنىڭ ئۇنداقتا قالدى. ئوخشاپ قۇرۇلۇشقا سىستېمىلىق

نېمه؟ زادى نهرسه كېلىۋاتقان ئېلىپ تهھدىت
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ھامىلىنىڭ ئامىلىمۇ ئىرسىيهت تهرهپنىڭ ئىككى ئاتا-ئانا ئامىلى: ئىرسىيهت .1

كۆرسىتىدۇ. تهسىر يۆلىنىشىگه كۈچى، يوشۇرۇن ئاالھىدىلىكى، يېتىلىش ئۆسۈپ

قىسمىنىڭ يۈز رهڭگى، چېچىنىڭ تېرىسى، ئۇنىڭ كىيىن تۇغۇلغاندىن باال

يېتىلىشىنىڭ جىنسىي ئېگىز-پاكارلىقى، بويىنىڭ ئاالھىدىلىكى،

قاتارلىقالرنىڭ تهسىرلىنىشچانلىق قارىتا كېسهلگه ھهمده بالدۇر-كىيىنلىكى

ماددا خاراكتېرلىك ئىرسىيهت بهزى مۇناسىۋهتلىك. بىلهن ئىرسىيهت ھهممىسى

توسقۇنلۇققا چىقىرىش ئاجرىتىپ ئىچكى كېسىلى، كهمتۈكلۈك ئالماشتۇرۇش

يېتىلىشىگه ئۆسۈپ ھامىلىنىڭ قاتارلىقالر ئۆزگىرىش غهيرىي خروموسوما ئۇچراش،

يهتكۈزىدۇ. تهسىر ئېغىر تېخىمۇ

بىلهن ماددىالر ئوزۇقلۇق مول يېتىلىشى ئۆسۈپ ھامىلىنىڭ ئامىلى: ئوزۇقلۇق .2

يېتىلىشنىڭ ئۆسۈپ ماددىالر ئوزۇقلۇق تهڭشهلگهن ياخشى كېرهك. تهمىنلىنىشى

ئوزۇقلۇق مهزگىلىده ھامىله مهسىلهن سالىدۇ. ئاساس ياخشى تهرهققىياتىغا

چوڭ قالماستىن بولمايال ياخشى يېتىلىشى ئۆسۈپ بهدىنىنىڭ بولمىسا يېتهرلىك

ئېغىر ئىچىدىكى يىل 2 تۇغۇلۇپ ئۇچرايدۇ. تهسىرگه يېتىلىشىمۇ مىڭىنىڭ

تهسىر ئېگىزلىكىگه بوي ۋه ئېغىرلىقى بهدهن بولسا يېتىشمهسلىك ئوزۇقلۇق

ۋه چىقىرىش ئاجرىتىپ ئىچكى كۈچى، ئىممۇنت بهدهننىڭ ھهمده يهتكۈزىدۇ،

تۆۋهنلىتىۋېتىدۇ. رولىنى تهڭشهش قاتارلىقالرنىڭ نېرۋا

ھامىلدارلىقنىڭ ئانىالرنىڭ ھامىلدار ئهھۋالى: بهدهن ئانىالرنىڭ ھامىلدار .3

بولۇش غهيرىي تۇغما ھامىلىنىڭ يۇقۇملىنىشى ۋىرۇسلۇق مهزگىلىدىكى دهسلهپكى

بولماسلىق ياخشى ئوزۇقلۇق دهرىجىدىكى ئېغىر چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ ئهھۋالىنى

ئۆسۈپ بهدىنىنىڭ ھامىله ۋه قېلىش تۇغۇلۇپ بالدۇر كېتىش، ئاجراپ بويىدىن
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كهلتۈرۈپ قاتارلىقالرنى كېچكتۈرۋېتىش يېتىلىشىنى مېڭىنىڭ ھهمده يېتىلىشى

تهسىرىگه رادىئاتسىيىنىڭ دورىالر، مهلۇم ناۋادا ئانىالر ھامىلدار چىقىرىدۇ.

ھامىلىنىڭ قاتارلىقالر ئۇچراش زهخىمىگه جهھهتتىن روھى ھهمده ئۇچراش

كۆرسىتىدۇ. تهسىر يېتىلىشىگه ئۆسۈپ

نۇرىنىڭ قۇياش مهسىلهن جاي، ئولتۇراق بولغان ياخشى ئامىلى: مۇھىت .4

تۇرمۇش بولغان ساغالم ، پاكىز مهنبهسى سۇ ساپ، ھاۋاسى ياخشى، چۈشۈشى

چېنىقتۇرۇش، بهدهن ۋه تهربىيه بولغان توغرا پهرۋىش، ئىلمى ۋه ئادىتى

ئهڭ ھامىلىنىڭ ھهممىسى قاتارلىقالرنىڭ مۇالزىمىتى ساغالملىق تببي مۇكهممهل

ئامىلى. مۇھىم يېتىلىشىنىڭ ئۆسۈپ ياخشى

ئالالھتىن ئاچا-سىڭىلالر تۇرۇۋاتقان ئالدىدا بولۇش ئانا سۆيۈملۈك

تىلهيمىز! بېرىشنى پهرزهنت سالىھ ساغالم، سىلهرگه



ھ پتىلىكى ھامىلدارالر www.aybalam.com

49

بولدى ھهپته 13 بولغىلى ھامىلدار سىز

يۇمۇپ-ئاچقۇچه كۆزنى قىلىۋاتامسىز؟ ھېس ئۆتكهندهك تېز تولىمۇ ۋاقىت

ئوتتۇرىقى ھامىلدارلىقنىڭ ،ئهلھهمدۇلىلالھ، قاپتۇ بولۇپ 3ئاي بولغىلى ھامىلدار

قورسىقىڭىزدىكى ئالىمىز. قارشى كىرگىنىڭىزنى ساق-ساالمهت مهزگىلىگه بىخهتهر

بېلىققا ئالتۇن بىر بولۇپ،كىچىك چوڭلۇقتا سانتىمېتىر 7.6 تهخمىنهن ھامىله

تېخىمۇ قارىغاندا ھهپتىلهرگه ئالدىنقى بېلىق ئالتۇن كىچىك بۇ ئوخشايدۇ.

ئۇزۇنلۇقى بهدىنىنىڭ ئۇنىڭ گهرچه بولدى. شهكىللىنىپ بولۇپ رهتلىك

ئېنىق تۇلىمۇ ئاالھىدىلىكلىرى يۈزىنىڭ ئۇنىڭ ،ئهمما بولسىمۇ قىسقا بارماقتىن

ئېچىپ ئېغىزىنى مهركهزلهشتى، يۈزىگه كۆزلىرى بولدى. شهكىللىنىپ

بهرداشلىق ھهركهتلىرىگه باش شهكىللىنىپ، پۈتۈنلهي .بوينى يۇمااليدۇ

قالدى. بولۇپ بېرهلىگۈدهك

چىقىرىدىغان، ئىشلهپ گورمون بولغان، مۇھىم ئىنتايىن ھهپته بۇ

چىقىرىۋېتىدىغان سۈزۈپ ماددىالرنى كېرهكسىز ۋه سۈمۈرىدىغان ئوزۇقلۇقالرنى

ئاستى (ئاشقازان بېزى ئۇيقۇلۇق بولدى. كېلىپ بارلىققا ھهممىسى ئهزاالر

سۈيدۈك بۆرهكمۇ بولدى، شهكىللىنىپ بهزلهر قالقان ۋه خالتىسى ئۆت ،( بېزى

ئىشلهپ ھۈجهيرىلىرىنى قان ئاق يىلىك بولدى. چىقىرااليدىغان ئىشلهپ

تۇرىدۇ. قارشى يۇقۇملۇقالرغا كېيىن تۇغۇلغاندىن بۇالر چىقىرىۋاتىدۇ،
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ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىلىك بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

ھالىتىڭىزگه روھلۇق بۇرۇنقى ھامىلدارلىقتىن يهنه ئۆزىڭىزنى سىز ھهپته بۇ

باال ئورنىنى چىقىرىشنىڭ ئىشلهپ گورمون قىلىۋاتامسىز؟ ھېس قالغاندهك قايتىپ

باشاليدۇ. پهسىيىشكه ئاستا-ئاستا ئازابلىرى سېزىكنىڭ ئىگهنلىگهش، ھهمراھى

كۆڭۈل سىزدىكى كىيىن ۋاقىتتىن ئاز ئۇنىڭدىنمۇ ياكى ھهپته ئىككى بهلكىم

تېز كۆكسىڭىز سىزنىڭ مۇمكىن. يوقىلىشى پۈتۈنلهي ئاالمهتلىرى ئېلىشىش

ئاستىدىكى تېره كۆكسىڭىزنىڭ ۋه قىسمىڭىز قورساق چوڭىيىۋاتىدۇ. سۈرئهتته

قىزغۇچ قىسىملىرىدا بۇ بهدهننىڭ ئۈچۈن، ئۈزۈلگهنلىكى تاالالر ئېالستىك

بهل ۋه كاسا ھامىلدارالرنىڭ بهزى بولىدۇ. پهيدا سىزىقلىرى ھامىلدارلىق

بولىدۇ. پهيدا سىزىقچىلىرى ھامىلدارلىق بۇنداق قىسىملىرىدىمۇ

سۆڭىكى دوۋسۇن ۋه كىندىك ئاستى، بالىياتقۇڭىزنىڭ سىزنىڭ ۋاقىتتا بۇ

پومپىيىپ ئاز بىر قىسمىڭىز قورساق ئاستىنقى بولۇپ، جايدا تۇرىدىغان تۇتۇشۇپ

قارماققىال سىز ھازىر قىالاليسىز. ھېس سىيالپمۇ بىلهن قولىڭىز بۇنى چىقىدۇ،

بۇرۇنقى يوغىناپ، قورساقلىرىڭىز بولدىڭىز. بىلىنگۈدهك ھامىلدارلىقىڭىز

بولسا، چوڭ ئۆزگىرىش بهدىنىڭىزدىكى قالدى. بولۇپ كهلمهس كىيىملىرىڭىز

ئۆزىڭىزنى بولىدۇ. باقسىڭىز ئويلىشىپ ئېلىشنى كىيىمى ھامىلدارالر ھازىر

بولۇڭ. ئانا ھامىلدار چىرايلىق ئالدىدا ياساپ،يولدىشىڭىزنىڭ چىرايلىق

ئىشالر: قىلىدىغان دىققهت ھهپته بۇ

ئاق توپچىسىدا ئهمچهك ھامىلدارالر بهزى چىقىشى: ئاجراپ سۈتىنىڭ ئوغۇز .1

ئىنتايىن دهل بۇ بايقايدۇ، چىققانلىقىنى سىرغىپ سۇيۇقلۇقنىڭ خىل بىر
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ۋاقىت ئۇزۇن خېلى تېخى تۇغۇشقا گهرچه سۈتىدۇر. ئوغۇز بولغان قىممهتلىك

باشلىۋهتتى. ئاللىبۇرۇن ياساشنى سۈت ئوغۇز كۆكسىڭىز سىزنىڭ ئهمما بولسىمۇ،

تهرهپتىن ئالدى مهزگىلىده ھامىلدارلىق ئاجرالمىالر: چىققان تهرهپتىن ئالدى .2

ئىچى تهرىپىڭىزنىڭ ئالدى نورمال.ئهمما بۇ كۆپىيىدۇ، ئاجرالمىالر چىقىدىغان

ئاق ياكى ۋه پۇراش سېسىق بولۇش، ھېسسىياتتا كۆيۈشكهندهك ئاغرىش،

بولمايدۇ، نورمال ھهممىسى كېلىشلهر نهرسه بىر رهڭده قانداق ھهر باشقا رهڭدىن

كېرهك. كۆرۈنۈش دوختۇرغا ۋاقتىدا چوقۇم

مۇتهخهسسىسلىرى مېدىتسىنا ھالىتى: ئۇخالش ياخشى ئهڭ ھامىلدارالرنىڭ .3

تهتقىقات كېلىنكىلىق مهزگىللىك ئۇزۇن قارىتا ھالىتىگه ئۇخالش ھامىلدارالر

مهزگىلىده، ھامىلدارلىق ئۆتكۈزۈپ: تهكشۈرۈشلهردىن ئهمهلىي ۋه بېرىپ ئېلىپ

يېتىش بېسىپ تهرىپىنى سول مهزگىلىده ئوتتۇرىقى ھامىلدارلىقنىڭ بولۇپمۇ

چىقاردى. يهكۈن دهپ ھالىتىدۇر ئۇخالش ياخشى ئهڭ ئۈچۈن ھامىلدارالر

تۇغۇتتىن ۋه بولۇشى ئوڭۇشلۇق تۇغۇتىنىڭ ئۇنتۇماڭ: قىلىشنى ھهرىكهت .4

قىلىپ ھهرىكهت مۇۋاپىق ھامىلدارالر ئۈچۈن، كېلىشى ئهسلىڭىزگه ياخشى كىيىن

گىمناستىكىسى ھامىلدارالر مېڭىش، يول ئاستا مهسىلهن: كېرهك. بېرىشى

بولىدۇ. بولسا ھهرىكهت ھهرقانداق قاتارلىق ئويناش

مهزگىلده بۇ چىقىش: سهپهرگه مهزگىلىده ئوتتۇرىدىكى ھامىلىدارلىقنىڭ .5

كۆڭلىڭىزنىڭ بولغاچقا، قالغان ئاجىزالپ خېلىال ئاالمهتلىرىمۇ سېزىكلىك

بۇ ئۈستىگه ئۇنىڭ بولىدۇ. ئازاده كۆڭلىڭىزمۇ يوقاپ، ئاالمهتلىرى ئېلىشىش

كېتىش چۈشۈپ بولغاچقا، ئورۇنلىشىپ مۇقىم قهدهر بىر ھامىلىمۇ ۋاقىتتا
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چىقىشنىڭ سهپهرگه مهزگىل بۇ شۇڭالشقا ئىنشائالال، بولىدۇ تۆۋهن ئېھتىماللىقىمۇ

قىلىشىڭىز سهپهر كۆڭۈللۈك خۇشال-خۇرام، مهزگىلىدۇر. ياخشى قهدهر بىر

ئىشالرنى تېگىشلىك قىلىشقا دىققهت مهزگىلىدىكى سهپهر ھامىلدارالر ئۈچۈن

بىلىۋېلىڭ. ياخشى چوقۇم

ۋاقتىڭىزنى ئىشلىتىش يانفون بۇالمدۇ: ئىشلىتىشكه يانفون ھامىلدارالر .6

ياكى بولىدىغان تهسىرى ھامىلىگه يانفوننىڭ ھازىرغىچه گهرچه ئازلىتىڭ.

سىزنىڭ ئهمما بولساقمۇ، ئېرىشهلمىگهن يهكۈنگه بىر ئېنىق بولمايدىغانلىقىدا

ۋاقتىڭىزنى سۆزلىشىش قىلىمهن. تهۋسىيه ئىشلىتىشىڭىزنى ئاز بار ئامال يانفوننى

ئامالالر ھهرخىل دېگهندهك ئېچىۋېتىپ ياڭراتقۇنى ئاۋاز سۆزلهشكهنده ئازلىتىپ،

ئازايتىڭ. تهسىرىنى بولغان ھامىلىگه يانفوننىڭ بىلهن

كېرهك؟ قىلىشى نېمه بولغۇچىالر دادا ھهپته بۇ

ھهپته بۇ قىلىڭ، دىققهت كۆيۈمچانالر بولۇۋاتقان تهشنا بولۇشقا دادا

بار ئامال شۇڭالشقا قالدى، ئېغىرالپ خېلىال ھامىله قورسىقىدىكى ئايالىڭىزنىڭ

ئېغىر يۇيۇش، كىر-قات مهسىلهن: قىلدۇرماڭ. ئىشلىرىنى ئۆي ئېغىر ئايالىڭىزغا

ئېسىلىش يهرلهرگه ئېگىز يۆتكهش، نهرسىلهرنى كۆتۈرۈش، نهرسىلهرنى

ئورۇنلىشىپ مۇقىم قهدهر بىر قارىغاندا بۇرۇنقىغا ھامىله گهرچه دېگهندهك.

كېرهك. ئېلىش ئالدىنى كېتىشنىڭ چۈشۈپ يهنىال ئهمما بولسىمۇ، بولغان

مۇمكىن، كېتىشى ئىششىپ بولسىال كىيىن چۈشتىن پۇتلىرى ئايالىڭىزنىڭ

سۇ ئىلمان ئۈچۈن يۇيۇش پۇتىنى ئايالىڭىزغا چهكسىڭىزمۇ، جاپا سىز شۇڭالشقا

قويسىڭىز ئۇۋىالپ پۇتلىرىنى ئايالىڭىزنىڭ قىاللىسىڭىز ئهگهر بىرىڭ، تهييارالپ
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ئالدىنى ئىششىشنىڭ پۇتى ئايالىڭىزنىڭ بولغاندا، بۇنداق ياخشى، تېخىمۇ

بولىدۇ. ياردىمى بولىشىغا ياخشى كهيپىياتى ئۇنىڭ ھهم پايدىلىق ھهم ئاالاليدۇ

بولدى ھ پت  14 بولغىلى ھامىلدار سىز

(بۇ بولدى. ھهپته 14 ھامىلىڭىزگه سىزنىڭ بولسۇنكى، ھهمدىلهر ئالالھقا

ئالالھدۇر) بىلگۈچى توغرىسىنى بولۇپ نهتىجىسى ھېسابالش تهخمىنهن پهقهت

قهدهر بىر ئاالھىدىلىكلهر ھهممه قىسمىدىكى يۈز ھامىلىنىڭ چاغدىكى بۇ

بولىدۇ. قالغان ئوخشاپ خېلىال ئادهمگه كىچىك قارىماققا بولۇپ، كۆرۈنهرلىك

بولىدۇ. نېپىز ئىنتايىن تېرىسى بولۇپ، بولغان شهكىللىنىپ مىلىكلىرى چىش

سانتىمېتىر 7.6-10 بولۇپ تىز ئىنتايىن سۈرئىتى چوڭىيىش ھامىلىنىڭ

يۇمران قهۋهت بىر قىسمى ئۈستى تېرىسىنىڭ بولىدۇ. چوڭايغان چوڭلۇقتا

بولۇپ، باشلىغان ئۆسۈشكه سۈرئهتته تىز چاچلىرى قاپالنغان. بىلهن تۈكلهر

ئۇنىڭ ھازىر بولسا بوۋاق قىز ئهگهر بولىدۇ. پهيدا سىزىقچىالر بارماقلىرىدا قول

مىليونى بىر بولسا تۇغۇلغاندا بولىدۇ. تۇخۇم مىليون 2 تهخمىنهن تۇخۇمدېنىدا

يۈز ئىككى كىرگهنده، ياشقا 17 بارىدۇ. ئازىيىپ بارا–بارا بولغاندا چوڭ قالىدۇ.

تۈرۈش، قاپىقىنى قورسىقىدا ئانىنىڭ ۋاقىتتا بۇ ھامىله مۇمكىن. قېلىشى مىڭى

قول ھهمده ئايالندۇرۇش ھهرخىل كۆزلىرىنى ئۆزگهرتىش، ھهرخىل چىرايىنى

شۇنى تېخنىكا پهن قىلىدۇ. ھهرىكهتلهرنى نۇرغۇن قاتارلىق شوراش بارمىقىنى

سۈرىدۇ. ئىلگىرى يېتىلىشىنى مېڭىنىڭ چوڭ ھهرىكهتلهر بۇ ئىسپاتلىدىكى،
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ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىدىكى بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

كۆڭلى چارچاش، مهزگىلىدىكى دهسلهپكى ھامىلدارلىقنىڭ ھهپتىسىده بۇ

بهدهندىكى بولىدۇ. ئازايغان ئهھۋاللىرى بولۇش كۆپ سۈيدۈك ئېلىشىش،

پارقىراقلىشىدۇ. قارىداپ چېچىڭىز سىزنىڭ بىلهن ئېشىشى گورموننىڭ ئاياللىق

ۋاقتى ياخشى ئهڭ ھاياتىڭىزدىكى چېچىڭىزنىڭ بۇ ئازىيىپ، بولۇشى كېپهك

ئوكسىگېنغا ۋه ئوزۇقلۇق كۆپ تېخىمۇ يېتىلىشى ئۆسۈپ ھامىلىنىڭ ھېسابلىنىدۇ.

ھامىلدارالر مهسئۇلىيىتىمۇ يۈرىكىنىڭ ئانىالرنىڭ ھامىلدار بولغاچقا، موھتاج

ئانىالرنىڭ ھامىلدار ھازىر يىتىدۇ. نۇقتىغا يۇقىرى ئهڭ بېرهلهيدىغان بهرداشلىق

جىنسىي ۋه بوشلۇقى داس يۇقىرى، مىقدارى گورموننىڭ ئاياللىق بهدىنىدىكى

كۆپىيىدۇ. ماددىلىرىمۇ ئاجراتما يول جىنسىي بولۇپ، ھالهتته تولغان قان يولىغا

ئىششىمايدۇ. ئهمما قىچىشىدۇ بهزىده تېرىسى ئانىالرنىڭ ھامىلدار

ئىشالر: تېگىشلىك قىلىشقا دىققهت ھهپتىده بۇ

كۆرۈش بهلكىم سىز بېرى يېقىندىن تۆۋهنلهش: قۇۋۋىتى كۆرۈش .1

ئهنسىرىمهڭ، مۇمكىن، قىلىشىڭىز ھېس كهتكهنلىكىنى تۆۋهنلهپ قۇۋۋىتىڭىزنىڭ

تىز ياكى بولۇشى ھالهتته تولغان قان يىغىلىپ سۇ قىسمىنىڭ كۆز بهلكىم بۇ

كۆرۈش چىقارغان كهلتۈرۈپ بولۇشى غهيرىي چىقىرىشنىڭ ئاجرىتىپ سۈرئهتته

مۇمكىن. بولۇشى مۇناسىۋهتلىك بىلهن كېتىشى قېلىنالپ پهردىسىنىڭ

ھامىلدار يهنه باشقا قىلىشتىن ھېس كېتىشىنى تۆۋهنلهپ قۇۋۋىتىنىڭ كۆرۈش

مۇمكىن بولىشى ھېسالردا نۇرغۇنلىغان دائىر قۇۋۋىتىگه كۆرۈش ئانىالر



ھ پتىلىكى ھامىلدارالر www.aybalam.com

55

نورمال مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق ئاساسهن ھهممىسى بۇالرنىڭ ئهنسىرىمهڭ،

ئهھۋالالردۇر.

كېتىشى ئىششىپ پۇتلىرىنىڭ ئانىالرنىڭ ھامىلدار يېنىكلىتىش: ئىششىقنى .2

پۇتىنىڭ مهسىلهن: ئۇسۇللىرى، ياندۇرۇش ئىششىقنى بهزى ھادىسه، نورمال

ياردىمى ئايلىنىشقا قان قاتارلىقالرنىڭ قۇيۇش قىلىپ ئېگىز ياستۇقنى ئاستىغا

يېنىكلىتىدۇ. ئىششىقنى بولۇپ

ئاساسى بولسا، قىچىشىشى تېرىنىڭ مهزگىلدىكى بۇ قىچىشىش: تېره .3

تېرىلهر قىسمىدىكى ھهرقايسى بهدىنىنىڭ ئانىالر ھامىلدار جهھهتتىن

غىدىقلىنىشىمۇ ھهمده قىچىشتۇرىدۇ. تېرىنى كېڭىيىش بۇ بولغاچقا، كېڭىيىدىغان

يېنىكلهتكىلى قىچىشىشنى ساقلىغاندا نهملىكىنى تېرىنىڭ بولىدۇ. سهزگۈر

بولىدۇ.

ئاۋالقىدهكال ئانىالر ھامىلدار ھهپتىده بۇ قىلىش: ھېس چارچاش ئاۋالقىدهكال .4

مۇقىمالشتۇرۇش ئهمهسلىكىنى ياكى كهم تۆمۈر بهدهنده قىلسا، ھېس چارچاش

بىر كۈنده ئانىالرنىڭ ھامىلدار جهمئىيىتى ئىلمىي ساغالملىق دۆلهتلىك كېرهك.

تابلېتكىسىنى تولۇقالش تۆمۈر بولغان تۆمۈر گرام مىللىي 30 تهركىبىده تالدىن

ئىستېمال تۆمۈر يېتهرلىك يېمهكلىكلهردىن ھهمده بېرىشنى، قىلىپ ئىستېمال

ئۇنداقتا بولسا نورمال نهتىجىسى تهكشۈرتۈش ئهگهر بهرگهن. تهكلىپىنى قىلىش

كېرهك. يېنىكلىتىش چارچاشنى قوللىنىپ ئۇسۇلالرنى بهزى ئانىالر ھامىلدار

ئانىالرنىڭ ھامىلدار كېرهك: قىلىش دىققهت قىياپىتىگه قىلىش ھهرىكهت .5

قىسمى ھهرقايسى بهدهننىڭ يوغىناۋاتقاشقا، كۈندىن–كۈنگه قورسىقى
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توغرا ئانىالر ھامىلدار بېرىدۇ. يۈز ئۆزگىرىش يۆنىلىشىدىمۇ كۈچنىڭ ئۇچرايدىغان

ساقلىنىپ ئېگىلىشتىن بهك كېرهك، قىلىش دىققهت قىياپىتىگه ھهرىكهت بولغان

كېرهك. بېسىۋهتمهسلىك بهك قورساقنى

ۋه يېقىن ئارىلىق ئانىالر ھامىلدار : بوالمدۇ؟ كۆرسه تېلېۋىزور ئانىالر ھامىلدار .6

بىلهن ئېكران كۆرگهنده تېلېۋىزور كېرهك. كۆرمهسلىكى تېلېۋىزور ۋاقىت ئۇزاق

مهزمۇندىكى قورقۇنچلۇق ھهم كېرهك بۇلىشى يىراق مېتىردىن 2 ئارىلىق بولغان

كېرهك. كۆرمهسلىكى پروگراممىالرنى

كېرهك؟ قىلىشى نېمىلهرنى بولغۇچىالر دادا ھهپتىده بۇ

باسقۇچىغا مۇقىملىق ھامىلدارلىقنىڭ ھازىر ئايالىڭىز بىلهن رهھمىتى ئالالھنىڭ

ئايالىڭىزنى بولمايدۇ. قاراشقا سهل يهنه بولغۇچىالر دادا لېكىن كىردى.

بولۇش دادا ياخشى قىلغاندا قانداق ھازىر سىز كېرهك. ئاسرىشىڭىز ھهرۋاقىت

قىلدىڭىزمۇ؟ ھېس بېسىم ئازراق مۇمكىن. بۇلىشىڭىز ئويلىنىۋاتقان ئۈستىده

كۆپرهك بىلهن ئايالىڭىز تىلهڭ، ياردهم ئالالھتىن قىلىڭ، ئىبادهت كۆپ ئالالھقا

تېخىمۇ ھېسسىيات ئاراڭالردىكى بىلهن بۇنىڭلىق بېرىڭ، پاراڭلىشىپ

ئېرىشهلهيسىلهر. قولالشقا ۋه تهسهللى ئۆز–ئارا چوڭقۇرلىشىپ

ئىشالر تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ھهپتىدىكى بۇ

تولۇقالش كالتسىي مۇۋاپىق ھامىلدارلىقتىكى

سۆڭىكىنىڭ ھامىله چۈنكى موھتاج، تولۇقالشقا كالتسىي ئانا ھامىلدار ھهربىر

تىنىدىن ئانا مهنبهسى ئاساسلىق كالتسىينىڭ بولغان كېرهك ئۈچۈن يېتىلىشى
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ئادهتتىكى مىقدارى كالتسىينىڭ قىلغان سهرپ ئانىالر ھامىلدار كهلگهن.

تولۇقالش كالتسىيدىن يېمهكلىكلهردىكى بۇنى بولۇپ، كۆپ قارىغاندا ئادهملهرگه

يېتهرلىك كالتسىي سۈمۈرگهن مهزگىلىده ھامىلدارلىق ئهگهر بولمايدۇ. يېتهرلىك

ھامىلدارالرنىڭ ھهتتا تارتىشىش، پېيى تارتىشىشى، مۇسكۇلالرنىڭ بولمىسا

كېتىش يۇمشاپ ئۇستىخان چىقىرىپ، كهلتۈرۈپ شاالڭلىشىشنى ئۇستىخان

تولۇقالشقا كالتسىي بهدىنىگه ئۆز ھامىلدارالر چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ كېسىلىنى

ئېھتىياجلىق. تولۇقالشقا ھامىلىگىمۇ يهنه قالماستىن بولۇپال ئېھتىياجلىق

ئوزۇقلۇق جۇڭگو بارىدۇ. ئېشىپ ئېھتىياج بولغان كالتسىيگه بىلهن بۇنىڭ

ئېيىدا 3 ئالدىنقى ھامىلدارلىقنىڭ ، تونۇشتۇرۇشىچه جهمئىيىتىنىڭ ئىلمىي

كالىتسىيگه گرام مىللىي 800 كۈنىگه ئوخشاشال ۋاقتىدىكىگه بولمىغان ھامىلدار

ئوتتۇرا ھامىلدارلىقنىڭ ئهگىشىپ، يېتىلىشىگه ھامىلىنىڭ بولىدۇ. ئېھتىياجلىق

ئاخىرقى گرامغا، مىللىي 1000 ئايلىققىچه) 6 ئايلىقتىن 4 مهزگىلىده(

ئېمىتىۋاتقان گرامغا، مىللىي 1500 ئايلىققىچه) 9 ئايلىقتىن 7 مهزگىلىده(

بولىدۇ. ئېھتىياجلىق گرامغا مىللىي 1500 بولسا مهزگىلده

نۇرغۇنلىغان بولىدۇ. تارتقاندهك پېيى دائىم –ئېيىدا 6 ھامىلدارلىقنىڭ ئايالالر

دهپ چىقارغان كهلتۈرۈپ كهملىكى كالتسىينىڭ بهدهندىكى بۇنى كىشىلهر

تابلېتكىسى كالتسىي مىقداردا كۆپ ھامىلدارالر بهزى بىلهن بۇنىڭ قارايدۇ.

قىلغاندا ئىستېمال مىقداردا كۆپ تابلېتكىسىنى كالتسىي ئهمما قىلىدۇ. ئىستېمال

تۇغۇتنىڭ پۈتۈپ بالدۇر چاكلىرىنىڭ سۆڭهك باش ھامىلىنىڭ ئاسانال ناھايىتى

بالدۇر ھهمرىيىنىڭ باال ھهتتا قالماستىن، چىقىرىپال كهلتۈرۈپ بۇلىشىنى تهس

مۇۋاپىق ئانىالر ھامىلدار شۇڭا يهتكۈزىدۇ. زىيان يېتىلىشىگه ھامىلىنىڭ كونىراپ
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تهڭپۇڭلۇققا ئارىسىدىكى ماددىالر مىنېرال بولۇپمۇ تولۇقلىشى، كالتسىي مىقداردا

كېرهك. قىلىشى دىققهت

سىلهرگه ئالالھتىن ئاچا–سىڭىلالر تۇرۇۋاتقان ئالدىدا بولۇش ئانا سۆيۈملۈك

تىلهيمىز! پهرزهنت سالىھ ساغالم،

بولدى ھهپته 15 بولغىلى ھامىلدار سىز

بولۇپ، يېتىلىۋاتقان قىسمى يۈز ھامىلىنىڭ ھازىر بولسۇن، شۈكۈرلهر ئالالھقا

ئهڭ تىز. ئىنتايىن سۈرئىتىمۇ ئۆسۈش چېچىنىڭ باشلىدى. چىقىشقا قېشى

ھامىلىنىڭ بۇ تۇتۇشىدۇر، ھېق بالىياتقۇدا ھامىلىنىڭ بولسا ئىش ئاالھىده

يۈز ئۇنىڭ سىز ئهگهر ئاالمىتىدۇر. باشلىغانلىقىنىڭ نهپهسلىنىشكه

غهلىته چىرايلىرىنى ۋه تارتىشىۋاتقانلىقىنى ئۇنىڭ بولسىڭىز كۆرهلىگهن قىسمىنى

ئۇنىڭ بهلكىم سىز كىيىن كۈندىن بىرقانچه بوالتتىڭىز. كۆرهلىگهن قىلغانلىقى

. مۇمكىن قىلىشىڭىز ھېس مىدىرلىغانلىقىنى

تهخمىنهن چوڭلۇقى قىسمىنىڭ ئۈستۈنكى ساغرىسىنىڭ ھامىلىنىڭ ھهپتىده بۇ

پاقالچىقىنىڭ ئۇنىڭ بولىدۇ. گرام 50 تهخمىنهن ئېغىرلىقى مىللىمېتىر، 10

پۈتۈنلهي تىرناقلىرى قولىنىڭ بولۇپ، ئاشقان بىلىكىدىن ئۇزۇنلۇقى

بولىدۇ. باشلىغان قىلىشقا ھهرىكهت بوغۇملىرىمۇ بارماقلىرىنىڭ شهكىللهنگهن،

قىلىشقا ھهرىكهت مۇسكۇللىرى ۋه توقۇلمىلىرى نېرۋا ئهزا، كىچىك بارلىق ئۇنىڭ

سۇيۇقلۇقى ئۆت جىگهر بولۇپ، يۆتكهلگهن تېنىگه ھامىله ئۈچهي باشاليدۇ.

ئاستى ئاشقازان بېرىدۇ. ياردهم بولۇشىغا ھهزىم ياغالرنىڭ چىقىرىپ ئاجرىتىپ
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شېكهر. بىرخىل بۇ بولۇپ، باشلىغان ئىشلهپچىقىرىشقا ئىنسۇلىن بېزى

ھورمۇندۇر. ئايلىنىدىغان ئېنېرگىيىگه

ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىدىكى بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

بولۇپ چىققان بوشلۇقىدىن داس ھهم چوڭايغان بالىياتقۇڭىز سىزنىڭ

ھامىلدار بولىدۇ. چىققان كۆپۈپ كۆرۈنهرلىك قىسمى ئاستى كىندىكنىڭ

ئۆزىنىڭ بولۇپ دائىرىده مىللىمېتىر 7.6-10 ئاستى كىندىك ئانىالرنىڭ

ئېشىش سۈرئهتته تىز گورمونالرنىڭ گهرچه بىلهلهيدۇ. تۇتۇپ بالىياتقۇسىنى

بۇرۇنقى بولۇشتىن ھامىلدار يهنىال بهلكىم سىز بولسىمۇ يېنىكلىگهن ئهھۋالى

بولۇپ ئاچچىقلىنىدىغان ئاسان ۋه سهزگۈر ئاجىز، تېخىمۇ قارىغاندا ۋاقىتقا

ھامىلدار ئهگىشىپ ئېشىشىغا ھهپتىسىنىڭ ھامىلدارلىق مۇمكىن. قېلىشىڭىز

رىتىمى يۈرهك ئېغىرالپ يۈكى ئىقتىدارىنىڭ ئۆپكه ۋه يۈرهك ئانىالرنىڭ

ھهممىسى بۇالرنىڭ چوڭقۇرلىشىدۇ. ھهم تىز نهپهسلىنىشمۇ تىزلىشىدۇ،

مۇمكىن. ئېغىرالشتۇرۇۋېتىشى تېخىمۇ كهيپىياتىنى بىئاراملىق ئهسلىدىكى

ئىشالر تېگىشلىك قىلىشقا دىققهت ھهپتىده بۇ

بالىياتقۇنىڭ بهلكىم سىز قورقماڭ: كۆرۈلسه ئهھۋالى تارىيىش بالىياتقۇ .1

ھهرگىزمۇ بۇ ئهنسىرىمهڭ، مۇمكىن. بۇلىشىڭىز قىلغان ھېس قىسقىرىشىنى

بوشىنىشقا بالىياتقۇنىڭ بهلكى ئهمهس ئاالمىتى. كېتىشنىڭ ئاجراپ بويىدىن

ئىپادىسى. بېرىشىنىڭ ھازىرالپ شارائىت ياخشى

ھامىلدارلىقنىڭ بېرىش: ئېلىپ تهكشۈرتۈش ئاالھىده .2

پىكرىگه دوختۇرنىڭ ئارىلىقتا بولغان ھهپتىسىگىچه –18 ھهپتىسىدىن –15
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ئاالھىده ھامىلىنى كېرهك. بېرىش ئېلىپ تهكشۈرۈش قېتىملىق بىر ئاساسهن

كېسىلى خاراكتېرلىك ئىرسىيهت ياكى تۇغۇلما ھامىلىنىڭ ئارقىلىق، تهكشۈرتۈش

ياشلىق يۇقىرى ياشتىن 35 بولۇپمۇ بولىدۇ. قىلغىلى ھۆكۈم يوقلۇقىغا بار

باال ياكى كهتكهن ئاجراپ بويىدىن ئۆزلۈكىدىن قېتىم بىرقانچه ئانىالر، ھامىلدار

كېرهك. قىلىشى تهكشۈرتۈشنى بۇرۇنقى تۇغۇتتىن ئانىالر ھامىلدار تۇغۇلغان ئۆلۈك

ئادهتته ياللۇغى بۇرۇن ھامىلدارلىقتىكى ياللۇغى: بۇرۇن ھامىلدارلىقتىكى .3

يهڭگىپ ئىپادىلىنىدۇ. كۆرۈنهرلىك ئاز بىر كىيىن ئېيىدىن -3 ھامىلدارلىقنىڭ

ھامىلدار يوقىلىدۇ. ئامىلالر چىقارغۇچى كهلتۈرۈپ كېسهلنى كىيىنال بولغاندىن

ئاسارىتى كېسهللىك ھېچقانداق كېتىدۇ. ساقىيىپ ياللۇغىمۇ بۇرۇن ئانىالرنىڭ

دوختۇرنىڭ چوقۇم كىيىن بولغاندىن ياللۇغى بۇرۇن ئانىالر ھامىلدار قالمايدۇ.

ساقلىنىش يىتىشتىن تهسىر ھامىلىگه كېرهك، يېيىش دورا بويىچه كۆرسهتمىسى

كېرهك.

ياخشى كېلىش: قان يولدىن جىنسىي ئۈزلۈكسىز ۋه ئارىالپ ئارىالپ– .4

ھامىلدارالرغا نورمال دهسلهپته بىمارالر بولغان تۆرهلمىسى ئۈزۈم خاراكتېرلىك

ھامىلدارلىقنىڭ كۆرۈلمهيدۇ. ئاالمىتى كېسهللىك ھېچقانداق ئوخشايدۇ،

يولىدىن جىنسىي ئۈزلۈكسىز ھهم ئارىالپ ئارىالپ– ئېيىغىچه –4 ئېيىدىن –2

سۇس، رهڭگى ئاز، مىقدارى قاننىڭ كهلگهن دهسلىپىده مۇمكىن. كېلىشى قان

يۈز قايتا قايتا– بولۇپ ئاز بهزىده كۆپ بهزىده توختايدۇ. بىرده كېلىپ بىرده

بېرىدۇ.

قان قىسمىدىكى ئاستى تېرىسىنىڭ ئانىالرنىڭ ھامىلدار تهرلهش: ئاسان 5

كۈنى ھهر تهرلهيدۇ. ئاسان ئىسسىپ، ئاسانال ئادهتته بولغاچقا يۇقىرى ئېقىمى
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ئۈچۈنمۇ تازلىقى شهخسىي ئانىالرنىڭ ھامىلدار يۇيۇنۇش سۇدا ئىلمان قېتىم بىر

مۇھىم.

21 يهنه كېسىلى ئۇنىۋېرسال سىندوۋمى كېسىلى: ئۇنىۋېرسال سىندوۋمى .6

كهمتۈكلۈك تۇغۇلما بولغان ئېغىر ئۇچرايدىغان كۆپ ئهڭ ئاتىلىدۇ. دهپمۇ تروزوما

يۇقىرى نىسبىتى يۈزبېرىش كېسهلنىڭ بۇ گهرچه بىرى. كېسهللىكلىرىنىڭ

ھهپتىسىگىچه –20 ھهپتىسىدىن –15 ئانىالر ھامىلدار ھهربىر بىراق بولمىسىمۇ

ھامىلىنىڭ بېرىپ، ئېلىپ تهكشۈرتۈشىنى كېسهلنىڭ خىل مۇشۇ ئارىلىقتا بولغان

كېرهك. بىلىۋېلىش ساغالملىقىنى

كېرهك؟ قىلىشى نېمىلهرنى بولغۇچىالر دادا ھهپتىده بۇ

كېلىشى يېگۈسى ئىنتايىن نهرسىنى مهلۇم تۇيۇقسىز بهلكىم ئانىالر ھامىلدار

جېدهل بىكار بىكاردىن– ھهرگىزمۇ بۇنى بولغۇچىالر دادا مۇمكىن.

ھامىلدار بهلكىم بۇ كېرهك. چۈشهنمهسلىكى دهپ خىيال قۇرۇق قىلماق

كهملىكىدىن ماددىالرنىڭ مىنېرال ياكى ۋىتامىن مهلۇم يېمهكلىكىده ئانىالرنىڭ

مۇمكىن. بۇلىشى

ئىشالر: تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ھهپتىده بۇ

كېسهللىكى ئۇنۋېرسال سىندوۋمى

خروموسۇمنىڭ تال بىر يهنه ئۈستىگه خروموسوم تال 21 كېسهللىك بۇ

يېتىلىشى بوۋاقنىڭ تۇغۇلغان يېڭى نهتىجىسى بۇنىڭ بۇلۇپ، قېلىشى كۆپۈيۈپ

كېسهللىك بۇ ئىبارهت. قاتارلىقالردىن تۆۋهنلهش ئىقتىدارى ئهقلى بۇلۇش، غهيرى
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بېرىش يۈز كېسهلنىڭ بۇ كۆرۈلىدۇ. ھامىلدارالردا ياشتىكى چوڭ كۆپۈنچه

،1\1000 ياشتىكىلهرنىڭ 20 –29 بولسا: مۇناسىۋىتى بىلهن ياش خهتىرىنىڭ

37-39 ،1\400 ياشتىكىلهرنىڭ 35-36 ،1\900 ياشتىكىلهرنىڭ 30 –34

قۇشۇلۇپ ياش 45 ،1\100 ياشتىكىلهرنىڭ 40 –44 ،1\250 ياشتىكىلهرنىڭ

بۇلىدۇ. 1\25 يۇقىرىسىدىكىلهرنىڭ

بولغان ھهپتىسىگىچه –20 -15 ۋاقتى تهكشۈرتۈش ياخشى ئهڭ كېسهلنىڭ بۇ

قان تىنىنىڭ ئانا ئارقىلىق، ئېلىش زهردابى قان تىنىدىن ،ئانا بولۇپ ئارىلىق

ھۆسننى ۋه (AFP) گىلوبۇلىنى ھامىله تىپلىق A تهركىبىدىكى زهردابى

تۇغۇت مۆلچهرلهنگهن ئۆلچهپ، قۇيۇقلۇقىنى (HGG) گورمونىنىڭ بهز تۈزهتكۈچى

بولغانلىق كېسهل بۇ بىرلهشتۈرۈپ، بىلهن ھهپتىسى ئالغان قان ۋه يېشى ۋاقتى،

بۇ ئهتراپىدىكى 80% بىلهن بۇنىڭ بولىدۇ. چىققىلى ھېسابالپ نىسبىتىنى

زهردابىنىڭ قان ئهگهر بولىدۇ. چىققىلى تهكشۈرۈپ بالىنى بولغان كېسهل

ئېلىپ تهكشۈرتۈش سۈيىنى باش يهنه بولغانالر مۇسبهت نهتىجىسى تهكشۈرۈش

كېرهك. مۇقىمالشتۇرۇش ئېنىق تېخىمۇ نهتىجىسىنى دىئاگنوز بېرىپ

سىلهرگه ئالالھتىن سىڭىلالر ئاچا– تۇرۇۋاتقان ئالدىدا بولۇش ئانا سۆيۈملۈك

تىلهيمىز. پهرزهنت سالىھ ساغالم،
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بولدى ھهپته 16 بولغىلى ھامىلدار سىز

سىزنىڭ ياردىمى، ئالالھنىڭ ھهمشىرهم! سۆيۈملۈك ئهسساالمۇئهلهيكۇم

سىز بىلهن دۇئاسى قېرىنداشلىرىڭىزنىڭ باشقا ۋه يولدىشىڭىزنىڭ كۆيۈمچان

قويدىڭىز. قهدهم ھهپتىسىگه -16 ھامىلدارلىقنڭ ھالدا مۇۋهپپهقىيهتلىك

ئۆزگىرىشنىڭ قانداق شاكىچىكته قورسىقىڭىزدىكى ھهپتىده بۇ بهلكىم

بۇ بىرلىكته بىز ئۇنداقتا قېنى كېلىۋاتقاندۇ. بىلگۈڭىز بهكمۇ بولىدىغانلىقنى

ھۇزۇرلىنايلى! ئۆزگىرىشلهردىن گۈزهل بولىدىغان شاكىچىكته

گرام 150 سانتىمېتىر،ئېغىرلىقى 12 ئۇزۇنلۇقى ھامىلىنىڭ بارغاندا 16-ھهپتىگه

كېلىدۇ. ئارانال ئالقىنىڭىزغا سىزنىڭ كۆرۈنىدۇ. كىچىك ناھايىتى بولۇپ،قارىماققا

بىلهلمهيسىز. تۇتقانلىقنى ھېق ئۇنىڭ سىز ئهمما تۇتىدۇ، ھېق توختىماي ئۇنى

سۈيىدۇر. باش بهلكى بولماستىن ھاۋا كانىيىدىكى ئۇنىڭ ۋاقىتتا بۇ چۈنكى

زورىيىدۇ. ئىقتىدارىمۇ ھهرىكهت ئېشىپ، ئېغىرلىقى ھامىلىنىڭ ھهپتىده، بۇ

باش ئويناش، كىندىكنى ئۇ بولۇپ، مهزگىللىرى خۇشال ئهڭ ھامىلىنىڭ ھازىر

ئوماق ھهرخىل ئوخشاش كېرىشكه پۇتىنى تۈگۈش، مۇشتىنى شوراش، بارمىقىنى

بولغان يېتىلىپ پۈتۈنلهي ئهزاسى كۆپىيىش ھامىلىنىڭ قىالاليدۇ. ھهرىكهتلهرنى

ھامىلىنىڭ ئارقىلىق سىستېمىسى تهكشۈرۈش ئاۋازلىق ئۇلترا تىپلىق B بولۇپ،

بولىدۇ. بىلگىلى جىنسىنى
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ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىدىكى بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

گۈزهل بىر كۈتكهن بىلهن تهشنالىق ئانىالر ھامىلدار بارلىق بولسا ھهپته بۇ

ئاز مىدىرلىشىغا ھامىلىڭىزنىڭ سىزنىڭ ۋاقىت بۇ چۈنكى مهزگىلدۇر.

ئايالالر ھامىلدار بهزى ۋاقىتتا بۇ ئهمهلىيهتته بېرىدۇ. دېرهك قالغانلىقىدىن

-18 ئايالالر كۆپلىگهن ئهمما قىلىدۇ. ھېس مىدىرلىشىنى تۇنجى ھامىلىنىڭ

قىلىشىدۇ. ھېس مىدىرلىشىنى ھامىلىنىڭ قېتىم تۇنجى ئاندىن بارغاندا ھهپتىگه

سهل مىدىرلىشى ھامىلىنىڭ بولسا، بالىڭىز قېتىملىق تۇنجى سىزنىڭ ئهگهر

ئانا سىزنىڭ بولسا ۋاقىت بۇ مۇمكىن. بېرىشى ھهپتىلهرگه -20 بولۇپ كىيىنرهك

ئۆزىڭىزنى بولۇپ، ۋاقىت ھاياجانلىق بىر پهخىرلىنىدىغان بولغانلىقىڭىزدىن

قىلسىز. ھېس بهختلىك ئاجايىپ

بالىياتقۇڭىز ئاشىدۇ. كىلوگرام 4.5 -2 ئېغىرلىقىڭىز بهدهن سىزنىڭ ھازىر

گرامغا مىللىي 250 كۆپىيىپ ئۈزلۈكسىز سۈيى باش بولۇپ، گرام 250 تهخمىنهن

ھامىلىنى ۋه ھهمراھى باال كۆپىيىشى، سۈيىنىڭ باش ۋه مىقدارى قان يېتىدۇ.

ئاشۇرۇۋېتىدۇ. ئېغىرلىقىڭىزنى بهدهن سىزنىڭ سىستېمىسى تىرهش

ئىشالر: تېگىشلىك قىلىشقا دىققهت ھهپتىده بۇ

ھامىلىنىڭ بىلهن سوقۇش يۈرهك ئاڭالش: سوقۇشنى يۈرهك ھامىلىنىڭ .1

ئۇچۇر مۇھىم بىلىشتىكى ئهھۋالىنى ساالمهتلىك ھامىلنىڭ بولسا مىدىرلىشى

ئۆزىنىڭ ئايالالر ھامىلدار باشالپ ئاخىردىن ھهپتىنىڭ -16 بولۇپ، مهنبهسى

سوقۇش يۈرهك مهخسۇس بويىچه، كۆرسهتمىسى دوختۇرنىڭ ۋه ئهھۋالى ئهمهلىي

نورمال بولىدۇ. ئاڭلىسا سوقۇشىنى يۈرهك ھامىلىنىڭ ئىشلىتىپ، ئهسۋابىنى
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قېتىمغىچه 160~120 مىنۇتىغا بولسا سانى قېتىم سوقۇش يۇرهك ھامىلىنىڭ

رىتىمسىز ئاستا، بهك ياكى تىز بهك سوقۇشى يۈره ھامىلىنىڭ ئهگهر بولىدۇ.

كۆرىنىڭ. دوختۇرغا دهرھال بولسا

ماددىسىنىڭ تۆمۈر بۇرۇن سىز ئهگهر ئازلىق: قان مهزگىلدىكى ھامىلدارلىق .2

ئهھمىيهت باشالپ ھازىردىن بولسىڭز بهرمىگهن ئهھمىيهت تولۇقلىنىشىغا

سۈيۇلىشى قاننىڭ كۆپىيىشى، مىقدارىنىڭ قان ھامىله كېرهك. بېرىشىڭىز

ھامىلدارلىق ئاسانال ناھايىتى تولۇقالنمىسا، تۆمۈر ۋاقتىدا ئهگهر تۈپهيلى،

چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ ئازلىقنى قان مهزگىلدىكى

ئايالالرنىڭ ھامىلدار كېرهك: كېلىشى ماس ھامىلدارالرغا كارىۋات ياتىدىغان .3

نورمال ئېگىزلىكى يۇمشاق، ياستۇق بولۇشى، قېلىنلىقتا سانتىمېتىر 9 كارىۋىتى

كېرهك. بولۇشى

ئايالالر ھامىلدار بهزى ھېسسىيات: مىدىرلىغاندىكى ھامىله قېتىملىق بىرىنچى .4

ۋاقىتتىكى بۇ قىلىشىدۇ. ھېس مىدىرلىغانلىقىنى ھامىلىنىڭ ھهپتىده بۇ

ھامىلدار بولمىغاچقا، كۈچلۈك بهك ھهم بولمىغاچقا، جىق ھهرىكىتى ھامىلىنىڭ

ھېس ئوخشايدىغاندهك ئۈزگهنگه سۇ بېلىق خۇددى ھهركىتىنىڭ باال ئايالالر

قىلشىدۇ.

تۇتۇش پهرز يېمهكلىكتىن كهتسه ئېشىپ زىياده ھهددىدىن ئېغىرلىق .5

ئېشىشى سۈرئهتته تىز ئېغىرلىقنىڭ مهزگىلدىكى ھامىلدارلىق گهرچه كېرهكمۇ:

چوڭ زىياده ھهددىدىن ھامىلىنىڭ ۋه چىقىشى كېلىپ بېسمىنڭ قان يۇقىرى

ئارقىلىق تۇتۇش پهرز تاماقتىن ھهرگىز چىقارسىمۇ، كهلتۈرۈپ بولۇشىنى
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كۆرسهتمىسى دوختۇرنىڭ قولالنماي، ئۇسۇلىنى قىلىش كونترول ئېغىرلىقنى

كېرهك. قىلىشى تهرهپ بىر بويىچه

سهۋهبىدىن سۇيۇقلۇقنىڭ شىلىمشىق ۋه قان ئارتۇق بولسا بۇ قاناش: بۇرنى .6

بۇرنىنى بىلهن قهغهز تال بىر قانىغاندا بۇرنى ئايالالر بولۇپ،ھامىلدار بولىدىغان

كېرهك. توختىشىشى قاناشنى كۈتۇرۈپ بېشىنى تۇرۇپ، قىسىپ

بوۋاق غهلىته دېگۈدهك ئايال ھامىلدار بىر ھهر ئهنسىرهش: زىياده ھامىلىدىن .7

بولۇپ، بولىدىغا چارچاشتىن زىياده ئادهم بولسا قالىدۇ.چۈش چۈشهپ تۇغۇپ

سالىھ تىمهن، ئالالھتىن نامىزىڭىزدا ھهر ھاجهتسىز. كېتىشىڭىز ئهنسىرهپ كۆپ

ئىش ھېچ قۇلىمىزدىن ئىزناسىز ئالالھنىڭ چۈنكى تىلهڭ. قىلىشنى ئاتا پهرزهنت

كهلمهيدۇ.

كېرهك؟ قىلىشى نېمىلهرنى بولغۇچىالر دادا ھهپتىده بۇ

ھامىلىنى بولغۇچنىڭ ئانا ئاتا- بولسا ئاڭالش سوقۇشىنى يۈرهك ھامىلىنىڭ

ساناشنى مىدىرلىشىنى ھامىلىنىڭ بولغۇچى ئانا ئۇسۇلى. بىر ئاسراشتىكى

سوقۇشىنى يۈرهك ھامىلىنڭ بولغىچىمۇ دادا باشقا، ئۆگىنىشتىن

ساغالملىقىغا ھامىلىنىڭ بىلله بىلهن ئايالىڭىز ئۆگىنىپ، ئۆلچهشنى قانداق

ياكى بىلهن ياتقۇزۇپ،قۇلىقىڭز تۈز ئايالىڭىزنى كېرهك. قىلىشىڭىز دىققهت

يۈرهك ھامىلىنىڭ بويىچه ئۇسۇل كۆرسهتكهن دوختۇر بىلهن تىڭشىغۇچ

يۈرهك ئهگهر ئاڭاليسىز. سوقۇشنى رىتىملىق خىل بىر ئاڭلىسڭز، سوقۇشىنى

دهرھال بايقىسىڭىز ئىكهنلىكنى رىتىمسىز ئاستا، بهك ياكى تىز بهك سوقۇشنىڭ

كېرهك. ئېيتىشىڭز ئهھۋالنى دوختۇرغا
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ئىشالر: تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ھهپتىده بۇ

كېرهك. بولۇشى قائىدىلىك قىلىشى ئىستېمال سۇ ئايالالرنىڭ ھامىلدار

ھهرگىزمۇ تولۇقلىشىنى، سۇ ۋاقتىدا ئايالالرنىڭ ھامىلدار مۇتهخهسسىسلهر

بولماسلىقنى قاراشتا خاتا دهيدىغان ئىچىمهن ئاندىن بواللمىغاندا ئۇسساپ

بهدهن ۋاقىتتا تولۇقلىسا،بۇ سۇ ئاندىن ئۇسسىغاندا ئهگهر قىلىدۇ. تهۋسىيه

سۇ ھۈجهيرىلىرىنىڭ نېرۋا بولۇپ، يوقاتقان تهڭپۇڭلۇقىنى سۇنىڭ ئاللىبۇرۇن

قالغانلىقىنى يىتىپ دهرىجىگه بهلگىلىك ئىقتىدارىنىڭ چىقىرىش سىقىپ

كېيىن تۇرغاندىن ئورنىدىن ئهتىگهن ھهركۈنى ئايالالر ھامىلدار چۈشهندۈرىدۇ.

كۈنده بىر ياخشى. ئادهتلهندۈرسه ئىچىشنى قايناقسۇ سوغۇق ساپ ئىستاكان بىر

كۈنده بىر قىلىپ، ئىستېمال سۇ قېتىم 8 كۈنده قېتىم، بىر سائهتته 2 ھهر

دهسلهپكى ھامىلدارلىقنڭ بىراق كېرهك. تولۇقلىشى سۇ مىللىگرام 1600 جهمئىي

بولمايدۇ، ئوخشاش مىقدارى سۇنىڭ مهزگىلىدىكى كېيىنكى بىلهن مهزگىلى

مهزگىلده ئاخىرقى مىللىگرامغىچه، 1500 -1000 كۈنىگه مهزگىلده دهسلهپكى

بولىدۇ. بولسا ئهتراپىدا مىللىگرام 1000 بولسا

قايناقسۇنى كهتكهن قايناپ بهك شۇكى، ئىش تېگىشلىك قىلىشقا دىققهت

سۇ كېيىن، قاينىغاندىن قايتا قايتا- سۇ چۈنكى ئهيلهڭ. ھهزهر ئىچىشتىن

كهلتۈرۈپ زهھهرلىنىشىنى قاننىڭ كۆپىيىپ، ئېلىمىتالر زىيانلىق تهركىبىدىكى

چىقىرىدۇ.

ھهمشىرىلىمىزگه بارلىق تۇرۇۋاتقان ئالدىدا بولۇش ئانا ئالالھتىن ئاخىردا

تىلهيمىز. قىلىشىنى ئاتا پهرزهنت ساغالم سالىھ،



68

بولدى ھهپته 17 بولغىلى ھامىلدار سىز

گرام 170 ئېغىرلىقى سانتىمېتىر، 13 تهخمىنهن ئېگىزلىكى بوۋىقىڭىزنىڭ ھازىر

ئىچىده ھهپته 3 كهلگۈسىدىكى ئېغىرلىقتا. ئالمىدهك تال بىر ،خۇددى ئهتراپىدا

ئۇنىڭ بولۇپ، باسقۇچىدا قىلىش تهرهققىي سۈرهتته تېز ئۇچقاندهك بوۋاق

ھامىلىنىڭ چوڭاليدۇ. ھهسسه ئىككى ئېگىزلىكى بوي ۋه ئېغىرلىقى

” قوغدايدىغان ئۇستىخانالرنى بولىدۇ، ھالهتته كۆمۈرچهك تېخى ئۇستىخانلىرى

تۇغۇلغان يېڭى باشاليدۇ. ئورىۋېلىشقا يىلىكلهرنى ئاستا-ئاستا لېتسىتىن“

بولسا يېتىلگهنده بولۇپ چوڭ بوۋاق بولىدۇ. ئۇستىخىنى تال 300 بوۋاقنىڭ

رهڭلىك جىگهر بولۇپ، نېپىز بهك تېخى تېرىسى ئۇنىڭ قالىدۇ. تال 206 پهقهت

ئوينايدۇ. رول مۇھىم سوۋىشىدا ئىسسىپ بهدىنىنىڭ ماي بۇ يىغىلىۋاتىدۇ. ماي

زور ئۇ ئوينىماقتا. قىلىپ ئويۇنچۇقى ئۆزىنىڭ بېغىنى كىندىك يهنىال بوۋىقىڭىز

ئوينايدۇ. تۇتۇۋېلىپ ياكى تارتىپ بېغىنى كىندىك بىلهن قىزىقىش

گهرچه بولىدۇ. ئهنسىرىمىسىڭىزمۇ زهخمىلهندۈرۋېلشىدىن ئۆزىنى بوۋىقىڭىزنىڭ

قوغداش ئۆز-ئۆزىنى ئاللىبۇرۇن ئهمما بولسىمۇ، ھامىله كىچىك بىر ئۇ

بولدى. يېتىلدۈرۈپ ئىقتىدارىنى

ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىلىك بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

بۇرۇنقى بولىدۇ، كۆرۈنهرلىك تېخىمۇ ئۆزگىرىشى قورسىقىڭىزنىڭ ھهپته بۇ

كىيسىڭىز كىيىمىنى ھامىلدارالر كهڭ-كهڭرى چوقۇم كىيهلمهيسىز، كىيىملهرنى

كىلو 2 دېگهندىمۇ ئاز ئېغىرلىقىڭىز سىزنىڭ قىلىسىز. ھېس راھهت ئاندىن

كۆكسىڭىز مۇمكىن. بولۇشىمۇ ئېغىرلىغان كىلو 5 تېخى ئانىالر .بهزى ئارتىدۇ
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ھېس ئاغرىغاندهك ئاز بىر ھهتتا بولۇپ، يۇمشاق سهزگۈرلىشىپ، تېخىمۇ

يېنىك تۇتسىڭىز تهرىپىنى بىر قورسىقىڭىزنىڭ سىز بهزىده مۇمكىن. قىلىشىڭىزمۇ

يۇغىناۋاتقانلىقىدىن سۈرئهتته تېز بالىياتقۇنىڭ چۈنكى بۇ مۇمكىن، ئاغرىشى

كۆرۈنۈڭ. دوختۇرغا ۋاقتىدا توختىمىسا پهقهت ئاغرىق ئهگهر بولىدۇ.

قۇرۇت كىچىك تال بىر خۇددى قىسمىدا ئاستىنقى قورسىقىڭىزنىڭ سىز ئهگهر

كىچىك تال بىر ياكى قىلسىڭىز ھېس لۆمۈلدىگهنلىكىنى بىردهم-بىردهم باردهك

باش ھامىلىنىڭ دهل بۇ قىلسىڭىز، ھېس ئۈزگهندهك قورسىقىڭىزدا بېلىق

تېگىپ بالىياتقۇغا مىدىرالتقاندا مىدىرالپ،كېرىلىپ،پۇت-قوللىرىنى سۈيىده

مىدىرلىشىدۇر. بالىنىڭ چىققان كېلىپ كهتكهنلىكىدىن

ئىشالر: قىلىدىغان دىققهت ھهپته بۇ

ئېلىش:15 نهتىجىسىنى تهكشۈرۈش كېسىلىنىڭ ئۇنىۋېرسال سىندوۋما .1

ھهپته ،بۇ ئانىالر ھامىلدار تهكشۈرتكهن كېسىلىنى ئۇنىۋېرسال سىندوۋما -ھهپته

ئۇنۇتماڭالر. ئېلىشنى نهتىجىسىنى تهكشۈرۈش

توپچىسىنى ئهمچهك ۋه ئهمچهك بىلهن ئۆتىشى ۋاقىتنىڭ ئاسراش: كۆكسىنى .2

سىزنى ئوڭۇشلۇق بوۋىقىڭىزنىڭ كهلگۈسىده بولىدۇ. مۇھىم تېخىمۇ ئاسراش

تهۋسىيه قىلماسلىقىڭىزنى ھۇرۇنلۇق سىز ئالدىدىكى بولۇش ئۈچۈن،ئانا ئېمىشى

قىلىمىز.

سىنوۋما كېرهكمۇ: قىلىش تهكشۈرۈشىنى تىشىپ سۈيىنى باش .3

ياكى ۋه ئاشقانالر 35ياشتىن چىققانالر، مۇسبهت نهتىجىسى تهكشۈرۈشىنىڭ

باش ھهپتىده بۇ بارالر تارىخى كېسهللىك قېلىش ئالمىشىپ گېن ئائىلىسىده
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سۈيىنى باش بولىدۇ. ئويالشسا بېقىشنى قىلىپ تهكشۈرۈشنى تىشىپ سۈيىنى

كېتىش ئهنسىرهپ بهك تهقدىردىمۇ، قالغان بولۇپ زۆرۈر تهكشۈرۈش تىشىپ

تىشىپ سۈيىنى باش دوختۇرالر دوختۇرخانىسىدىكى ھاجهتسىز،تۇغۇت

قالدى بولۇپ پېشقهدهم قهدهر بىر ئاللىبۇرۇن تهكشۈرۈشته

بوشىشىپ چىشلىرىڭىز بهلكىم سىز مهسىلىسى: بوشلۇقى ئېغىز .4

بولۇپ ئىششىق سۇلۇق ياكى قالغاندهك تۇلۇپ قان مىلىكىڭىزده قالغاندهك،چىش

بايقىشىڭىز چىققانلىقىنى قان چوتكىلىغاندا چىش قىلىشىڭىز، ھېس قالغاندهك

ئاقىدىدىغان شۆلگىيى ۋه قالىدۇ كۆپىيىپ شۆلگىيى بهزىلهرنىڭ ھهتتا مۇمكىن.

كېيىن تۇغۇتتىن مهسىلىلهر كۆرۈلگهن بوشلۇقىدا ئېغىز بۇ قالىدۇ. بولۇپ

يوقىلىدۇ.

ھهپتىده بۇ دوختۇرالر بهزى چاۋ): تهكشۈرۈش(ب ئاۋازلىق ئولتۇرا تىپلىق ب .5

بۇ مۇمكىن، قىلىشى تهۋسىيه قىلىشىڭىزنى قوبۇل تهكشۈرۈشنى بۇ سىزنى

گېنالرنىڭ ئاالھىده ۋه نورمال-نورمالسىزلىقىنى سىستېمىلىرىنىڭ ئهزا بوۋاقنىڭ

مهزگىلىده ھامىلدارلىق پۈتۈن ئۇچۇندۇر. ئېنىقالش يوقلۇقىنى بار كهمتۈكلۈكنىڭ

قىلدۇرۇشى تهكشۈرۈش ئاۋازلىق ئولتۇرا تىپلىق ب قېتىمغىچه 4-3 ئانىالر

بېشىڭىزنى سىزنىڭ سىفىرالر سان دوكالتىدىكى تهكشۈرۈش ئهمما مۇمكىن.

بىلهلمهسلىكىڭىز ئۇقتۇرىدىغان نىمىنى ھهرپلهر ئۇنىڭدىكى مۇمكىن، ئاغرىتىشى

ئۆگىنىۋېلىڭ كۆرۈشنى قانداق دوكالتىنى تهكشۈرۈش بۇ مۇمكىن،خالىسىڭىز

ئانىالرنىڭ ھامىلدار سىز بهلكىم تۆۋهنلىشى: قابىلىيىتىنىڭ تۇتۇش ئهسته .6

زارالنغىنىنى دهپ “ كهتتىم دۆتلىشىپ كېيىن بولغاندىن ھامىلدار ” دائىم

بهدهللهر تۆلهيدىغان ھامىلدارلىقىتا ئهمهلىيهتته مۇمكىن. بولۇشىڭىز ئاڭلىغان
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بىرى بهدهللهردىن بۇ تۆۋهنلىشى قابىلىيىتىنىڭ تۇتۇش كۆپ،ئهسته خېلى

ۋه فىزولوگىيىلىك نۇرغۇن يهنه سىزگه ھامىلدارلىق باشقا ئۇندىن خاالس.

ھامىلىنىڭ ھهممىسى بۇالرنىڭ قىلىدۇ، پهيدا ئۆزگىرىشلهرنى پىسخىلوگىيىلىك

ئۈچۈندۇر. چوڭىيىشى ئوڭۇشلۇق

پائالىيهت چىقىپ سىرتقا بار ئامال ئانىالر ھامىلدار قاقلىنىش: ئاپتاپقا دائىم .7

ئۇلترا نۇرىدىكى قۇياش كېرهك، قاقلىنىشى ئاپتاپقا دائىم بېرىشى، قىلىپ

نىڭ د ۋىتامىن بهدىنىدىكى چۈشىشى،ئادهم نۇرالرنىڭ قاتارلىق نۇر بىنهپشه

سۈمۈرۈلۈشى فوسفورنىڭ ۋه كالتسىي بولسا د ۋىتامىن تېزلهشتۈرىدۇ. بىرىكىشىنى

. ئامىل مۇھىم كۆرسىتىدىغان تهسىر ساقلىنىشىغا ۋه

كېرهك؟ قىلىشى نېمه بولغۇچىالر دادا ھهپته بۇ

بۇرۇنقى چوڭىيىدۇ، بارغانچه ئۆزگىرىشلهر قۇرلىشىدا بهدهن ئايالىڭىزنىڭ

بولۇپ ئىقتىسادچىل ئادهتته قالىدۇ. بولۇپ كهلمهس ماس ئاساسهن كىيىملىرى

ھامىلدارلىق چىرايلىق قۇر نهچچه بىر بهلكىم ئايالىڭىز،ھازىر قالغان كۆنۈپ

ئهر ۋاقىتتا بۇ شۇڭالشقا مۇمكىن، ئۇنىماسلىقى كۆڭلى سېتىۋېلىشقا كىيىمى

ھامىلدارلىق قۇر بىر بېرىڭ. قىلىپ چىقىم بىلهن ئاكتىپلىق سىز بولغۇچى

سىزنىڭ مهزگىلده ئاالھىده بۇنداق بولمىسىمۇ،ئهمما ئهرزان ئۇنچه گهرچه كىيىمى

ھهمراھىڭىزغا ئۆمۈر بىلهن يولالر خىل ھهر سىز ئهرزىيدۇ. قىلىشىڭىزغا چىقىم

سىزنىڭ ئايالىڭىزمۇ تۇرسىڭىز، ئىپادىلهپ كۆيۈنۈشىڭىزنى،سۆيگۈڭىزنى بولغان

. بولىدۇ كهيپىياتتا خۇشال قىلىپ ھېس مۇھهببىتىڭىزنى چوڭقۇر بولغان ئۇنۇڭغا
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ئىش تىگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ئاالھىده ھهپتىلىك بۇ

مهسىلىسى بوشلىقى ئېغىز مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق

بار. گهپ دېگهن ئايرىلىدۇ“ چىشتىن بىر تۇغقىچه باال ”بىر كونىالردا

مهزگىلى.بۇ فىزىلولوگىيلىك ئاالھىده ئايالالرنىڭ ۋاقتى ھامىلدارلىق ھهقىقهتهن

ئادهتلىرىدىكى يېمهك-ئىچمهك ۋه ئاجرالمىلىرى ئىچكى ئايالالرنىڭ ۋاقىتتا

چىش قېلىش، ئىششىپ مىلىكى چىش ئاسانال سهۋهبىدىن ئۆزگىرىشلهرنىڭ

مهسىلىلىرى بوشلۇقى ئېغىز قاتارلىق يېيىش قۇرۇت چىشنى قاناش، مىلىكى

3 تۆۋهندىكى كېسهللىكلىرى بوشلۇقى ئېغىز مهزگىلىده ھامىلدارلىق كۆرۈلىدۇ.

: بولىدۇ خىل

يىرىڭ ئوقۇرىغا چىش ياللۇغى ئهتراپى چىش ياللۇغى: ئهتراپى چىش .1

بوشاپ چىش ۋه پۇراش ئېغىز قاناش، چىش قىلىپ، پهيدا قېلىشنى يىغىلىپ

مهزگىللىك ئۇزۇن ھامىلدارالردىكى چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ قاتارلىقالرنى قېلىش

باش قۇيۇشنىڭ تۇغۇپ بالدۇر ياللۇغى ئهتراپى چىش دهرىجىدىكى ئېغىر

جىنايهتچىسى.

ياللۇغى مىلىكى چىش مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق كېسىلى: مىلىكى چىش .2

ھامىلدار كېسهللىكى. بوشلۇقى ئېغىز كۆرۈلىدىغان كۆپ ئهڭ ھامىلدارالردا

كېسىلى بولغانالرنىڭ گىرىپتار ياللۇغىغا مىلىكى چىش ئىلگىرى بولۇشتىن

ئېغىراليدۇ. تېخىمۇ مهزگىلىده ھامىلدارلىق

ئۆزگىرىش فىزىلولوگىيلىك ئىلگىرىكى ھامىلدارلىقتىن يېيىش: قۇرۇت چىشنى .3

سهل ئاسراشقا بوشلۇقىنى ئېغىز ھهمده ئۆزگىرىشلهر يېمهك-ئىچمهكتىكى ۋه
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جىددىي كېتىدۇ. ئېغىرالپ يېيىش قۇرۇت چىشنى داۋاملىق قارىغانلىقتىن،

قوزغالسا، بىر ياللۇغى ئۇچى يىلتىز ياكى ياللۇغى يىلىكى چىش خاراكتېرلىك

ئىستېمال دورا بهلكى قالماستىن كېلىپال ئېلىپ ئاغرىق چىدىغۇسىز ھامىلدارالرغا

ئهھۋالالر بولىدىغان تهسىرى ئهكس ھامىلىگه قىلغانلىقتىن بىخهستهلىك قىلىشتا

مۇمكىن. بېرىشى يۇز

ئېغىز ئېلىپ، ئالدىنى كېسىلىنىڭ بوشلۇقى ئېغىز مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق

چىشنى ئهتىگهن-كهچته كۈنى ھهر .1 ھالقىالر: مۇھىم ئاسراشتىكى بوشلۇقىنى

ئادهت ياخشى چايقايدىغان ئېغىزنى كىيىن تاماقتىن چوتكىالپ، ئۇسۇلدا توغرا

ھهزىم ئاسان ۋه بولىدىغان يىسىمۇ چاينىمايال كۆپ 2.يۇمشاق، يېتىلدۈرۈش؛

ئۇنىڭ يېنىكلىتىپ، يۈكىنى مىلىكىنىڭ چىش يهپ، يېمهكلىكلهرنى بولىدىغان

ئېغىز قېتىم بىر ئايدا ھهر ياخشىسى ئهڭ .3 ئېلىش؛ ئالدىنى زهخىملىنىشىنىڭ

چىققانلىقىنى قان مىلىكىڭىزدىن چىش .4 تۇرۇش؛ تهكشۈرتۈپ بوشلۇقىنى

دوختۇرخانىسىغا بوشلۇقى ئېغىز ۋاقتىدا كهتمهي، ئهنسىرهپ بهك ھامان كۆرگهن

داۋالىتىڭ. بېرىپ
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بولدى ھهپته 18 بولغىلى ھامىلدار سىز

ئالالھقا قالدى، ئېشىپ ئايدىن 4 ھامىلىڭىز سىزنىڭ بىلهن رهھمىتى ئالالھنىڭ

بولۇپ، ئۇزۇنلۇقتا سانتىمېتىر 14 بوۋىقىڭىز ھازىر بولسۇن. ھهمدۇساناالر چهكسىز

بولۇپ، يۇمشاق ئۇستىخانلىرى بولىدۇ. ئهتراپىدا گرام 160- 198 ئېغىرلىقى

ئۇنىڭ بولسا قىز بوۋاق قورسىقىڭىزدىكى ئهگهر قاتتىقلىشىدۇ. بارا – بارا كىيىن

ئۆز ھهممىسى ھهمده بولىدۇ بولغان شهكىللىنىپ نهيچىسى تۇخۇم ۋه بالىياتقۇ

ئهزاسىنى كۆپىيىش ئۇنىڭ بولسا ئوغۇل ئهگهر بولىدۇ. بولغان ئورۇنلىشىپ جايىغا

بولىدۇ. كۆرگىلى

شهكىللىنىپ پۈتۈنلهي تېخى سۆڭىكى قۇالق ھامىلىنىڭ ھهپتىلهرده ئالدىنقى

قىالاليدۇ. ھېس ئاۋازالرنى بىلهن قۇرۇلمىسى قۇالقنىڭ لېكىن بولسىمۇ، بولمىغان

نورمال قالماستىن، بولۇپال شهكىللهنگهن پۈتۈنلهي سۆڭىكى قۇالق ئۇنىڭ ھازىر

نىسبهتهن ھامىلىگه بولغان ھهپته 18 بولىدۇ. چىققان كۆتۈرۈلۈپ ئۆسۈپ ئورۇنغا

ھهرىكهتچان ئىنتايىن ئۇ شۇڭا چوڭ، ئىنتايىن ‹ئۆيى› ئۇنىڭ ئېيتقاندا،

ھهرىكهتلهرنى ھهرخىل ئۆزگهرتىپ، ھالىتىنى ھالدا توختاۋسىز ئۇ كېلىدۇ.

قىالاليسىز. ھېس ھهرىكهتلىرىنى كىچىك بوۋىقىڭىزنىڭ سىز ھازىر قىلىدۇ.

ئالدىرىماي نېمىتىدىن بۇ بهرگهن سىزگه ئالالھنىڭ ھهمشىرهم سۆيۈملۈك

ھۇزۇرلىنىڭ.

ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىدىكى بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

ئهسلىگه ھالىتىڭىزمۇ روھى قىلمايسىز، ھېس چارچاش بۇرۇنقىدهك سىز ھازىر

قىينىشىغا گىموروينىڭ ئانىالر ھامىلدار ساندىكى كۆپ مهزگىلده بۇ كېلىدۇ.

ئۈچهينى تۈز چوڭىيىپ كۈنگه – كۈندىن ھامىله سهۋهبى، بۇنىڭ ئۇچرايدۇ.
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چىقىدۇ. كۆپۈپ تومۇرلىرى قان ۋېنا ئۈچهيدىكى تۈز بىلهن بۇنىڭ باسىدۇ،

ۋه پۇتىڭىز سىزنىڭ قالىدۇ. چىقىپ سىرتىغا مهقئهت بوۋاسىر بولسا ئېغىرلىرىنىڭ

ياكى ئولتۇرغاندا سىز ئاغرىيدۇ. بىرئاز مۇسكۇللىرىڭىز باشقا ۋه سۆڭىكىڭىز تۇغۇر

ھېس قايغانلىقنى بېشىڭىزنىڭ تۇرسىڭىز ئورنىڭىزدىن تېز ئهگهر ياتقاندا،

قان سىزنىڭ مهزگىلىده ئوتتۇرا ھامىلدارلىقنىڭ سهۋهبى، بۇنىڭ قىلىسىز.

بهزى مۇمكىن. بولۇشى تۆۋهنرهك ۋاقىتتىكىدىن ئادهتتىكى بهلكىم بېسىمىڭىز

ۋه تولۇش قان پهردىسىگه شىللىق بۇرۇن پۈتۈش، بۇرنى ئانىالردا ھامىلدار

بولسا، ئېغىر قاناش بۇرۇن ئهگهر كۆرۈلىدۇ. ئهھۋاللىرى قاناش بۇرنى

ئويلىشىش يوقلىقىنى – بار كېسىلىنىڭ بېسىم قان يۇقىرى ھامىلدارلىقتىكى

كېرهك

ئىشالر مۇھىم ھهپتىدىكى بۇ

ئاز ئانىالر ھامىلدار ئۇچرايدىغان تهسىرىگه گىموروينىڭ :( (بوۋاسىر گىموروي .1

دوختۇرنىڭ ياكى چىلىنىش سۇدا ئىلمان بولغانالر ئېغىر گىموروي ئهمهس.

بولىدۇ. ئىشلهتسه مهلھىمى توختىتىش ئاغرىق بۇيىچه كۆرسهتمىسى

قوغۇشۇندىن خاراكتېرلىك ئاستا ھامىلدارالر زهھهرلىنىش: قوغۇشۇندىن .2

بالدۇر ئاجراش، بويىدىن بۇ ئهمما يوق. ئاالمهتلىرى كېلىنكىلىق زهھهرلىنىشنىڭ

كهلتۈرۈپ ئهھۋالالرنى قاتارلىق قېلىش بولۇپ غهيرىي ھامىله قېلىش، تۇغۇلۇپ

يېقىن يولغا چوڭ ئۆيى تۇرۇشلۇق زهھهرلىنىش، ئېسىدىن تاماكا چىقىرىدۇ.

قىلىش ئىستېمال تۇخۇم پىشۇرۇلغان بىلهن ھاك مهزگىلىده ھامىلدارلىق بولۇش،

چىقىرىدىغان كهلتۈرۈپ زهھهرلىنىشنى بىلهن قوغۇشۇن ھهممىسى قاتارلىقالرنىڭ

ئامىلالردۇر. خهتهرلىك

ۋه سوقۇشى يۈرهك ھامىلىنىڭ ساناش: مىدىرلىشىنى ھامىلىنىڭ كۈنى ھهر .3
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ھامىلىنىڭ باشالپ ھازىردىن سىگنالىدۇر. بهرگهن ئانىغا ھامىلىنىڭ مىدىرلىشى

ئايلىنىشى دهرسلىكىگه ئورۇندايدىغان كۈندىلىك ئانىنىڭ ساناش مىدىرلىشىنى

بولغان غىچه 9 دىن 8 سائهت كهچ ھهركۈنى ياخشىسى ئهڭ ۋاقىت كېرهك.

بىلهن ھېساب ئوتتۇرا ئادهتته مىدىرلىشى ھامىلىنىڭ بولىدۇ. بولسا ئارىلىقتا

مىدىرلىشىنى ھامىلىنىڭ كۈنى ھهر بولىدۇ. قېتىمغىچه 5 دىن 3 سائىتىگه

ئهڭ بىلىشنىڭ ئهمهسلىكىنى ياكى نورمال بوۋاقنىڭ بولسا تهكشۈرۈش ئۆلچهپ

ئۇسۇلىدۇر. ياخشى

ئىنتايىن ئىشتىھايىڭىز سىزنىڭ ھازىر قىلىش: كونترول ئىچمهكنى – يېمهك .4

سىزگه مهيلى يېمهكلىك كۆپ ھهددىدىن بولسۇنكى، ئېسىڭىزده ئهمما ياخشى.

زىيانلىىق. ئوخشاشال بولسۇن ھامىلىگه ياكى ۋه بولسۇن

ھازىردىن قىلدۇرۇش: مهشىق مۇسكۇللىرىنى قىسمى ئاستىنقى بوشلۇقى داس .5

قىلدۇرۇشىڭىز مهشىق مۇسكۇللىرىنى قىسىم ئاستىنقى بوشلۇقى داس سىز باشالپ

بولۇشىغا ئاسان ھهم تېز بوشىنىشىڭىزنىڭ سىزنىڭ ھهرىكهتنىڭ بۇ كېرهك.

يىغىش يولنى جىنسىي ۋه مهقئهت – باسقۇچلىرى بۇنىڭ بولىدۇ. ياردىمى

بېرىش قىلىپ قېتىم 30 تهكرار بۇھهرىكهتنى بېرىش، قويۇپ ئهركىن ئاندىن

كېرهك.

كېرهك؟ قىلىش نېمىلهرنى بولغۇچىالر دادا

بهلكىم سىز تۇرۇۋاتىسىز. ئالدىدا بولۇش دادا سىز بىلهن رهھمىتى ئالالھنىڭ

كهتكهندهك، بولۇپ بىلهنال باال قورساقتىكى خىيالى پىكىر پۈتكۈل ئايالىڭىزنىڭ

بولۇپمۇ قالغاندهك، ئايلىنىپ ئىشالرغا ئهرزىمهس ھهممىسى ئىشالرنىڭ باشقا

ئورۇنغا مۇھىم بالىنى ئىشتا ھهممه بۆلمىگهندهك، كۆڭۈل بۇرۇنقىدهك سىزگه

قىلسا ئىش قانداق بولۇپ، سوغۇق ئىنكاسىمۇ بولغان دۇنياغا سىرتقى قويۇپ
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مۇمكىن. قىلىشىڭىز ھېس قالغاندهك بولۇپ ئهمهستهك يهرده بىر كۆڭلى

تالىشىپ بىلهن ئۇنىڭ ھهرگىزمۇ سىز قارىتا ئۆزگىرىشلهرگه بۇ ئايالىڭىزدىكى

بولغاچقا بۇلىشى ئانا قېتىم تۇنجى ئايالىڭىزنىڭ بۇ بولمىسۇن قانداقال ئولتۇرماڭ،

بۆلىدۇ. كۆڭۈل ئاالھىده بوۋاققا ئهلۋهتته

ئىشالر: تىگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ھهپتىده بۇ

سىزىقچىلىرى ھامىلدارلىق

ھامىلدارلىق سۈرتسىڭىزمۇ بۇيۇملىرىنى گىرىم ئېسىل ئهل دۇنيادىكى سىز

– بولۇش پهيدا سىزىقچىلىرىنىڭ ھامىلدارلىق ساقلىنالمايسىز. سىزىقچىلىرىدىن

بىلهن كۈتۈنۈشى ئىلگىرىكى تۇغۇتتىن ھهم تېرىسى ئادهمنىڭ ھهربىر بولماسلىقى

بولسا- سهۋهبى بولۇش پهيدا سىزىقچىلىرىنىڭ ھامىلدارلىق مۇناسىۋهتلىك.

كولالگىن ۋه تاال ئېالستىكلىق تېرىنىڭ چىقىشى، كۆپۈپ قىسمىنىڭ قورساق

ۋه ئۇچرىشى زهخىمىگه تارتىلىپ بىلهن تهسىرى كۈچنىڭ سىرتقى تاالسىنىڭ

تارلىقى – كهڭ نېپىزلهپ، تېره بىلهن بۇنىڭ چىقىرىدۇ، كهلتۈرۈپ يېرىلىشىنى

بىنهپشه قىزغۇچ ياكى رهڭ ھال بولمىغان ئوخشاش قىسقىلىقى – ئۇزۇن ۋه

تۆۋهندىكى ئانىالر ھامىلدار بولىدۇ. پهيدا سىزىقچىالر بۈگۈر – ئهگرى رهڭلىك

باقسا سىناپ يېنىكلىتىشنى سىزىقچىلىرىنى ھامىلدارلىق قوللىنىپ ئۇسۇلالرنى

بولىدۇ.

ئىنتايىن قىلىش ھاجهت ئهتىگهنده ئاشۇرۇش: ئېالستىكلىقىنى تېرىنىڭ .1

تۇرغاندىن ئورنىدىن ئهتىگهنده ياخشىاليدۇ. ئېالستىكلىقىنى تېرىنىڭ بۇ مۇھىم،

ھهرىكىتىنى ئۈچهينىڭ بۇ كېرهك. ئىچىش قايناقسۇ ئىلىمان ئىستاكان بىر كېيىن

پايدىلىق. قىلىشقا ھاجهت كهلتۈرۈپ ھهرىكهتكه ئهزاالرنى ئىچكى غىدىقالپ،

ھهم قورساق پۈتكۈل ھالدا بولغان مۇۋاپىق ئانىالر ھامىلدار ئۇۋىالش: مۇۋاپىق .2
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قاتارلىق كۆكرهك تهرىپى، ئىچى يوتىنىڭ بهل، قىسمى، ئاستى ساغرىنىڭ

يېمهكلىك ئادهتته ئانىالر بار تهجرىبىسى كېرهك. بېرىش ئۇۋىالپ ئورۇنالرنى

بۇ بولۇپ، قىلغان تهۋسىيه ئۇۋىالشنى بىلهن مېيى زهيتۇن ئىشلىتىدىغان ئۈچۈن

بىخهتهر. ھهم ئهرزان بۇيۇمىدىن گىرىم ھهرقانداق

سۈتى كاۋچوك بولغان مۆتىدىل خۇسۇسىيىتى ساقالش: نهملىكىنى تېرىنىڭ .3

تېره قىلىپ ئېالستىكلىق يۇمشاق تېخىمۇ تېرىنى ساقالپ، نهملىكىنى تېرىنىڭ

پايدىلىق. ماسلىشىشقا ياخشى كېڭهيگهندىمۇ
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بولدى ھهپته 19 بولغىلى ھامىلدار سىز

ئۇزۇنلۇقتا سانتىمېتىر 15 ھازىر بوۋىقىڭز بولسۇنكى، شۈكۈرلهر چهكسىز ئالالھقا

چوڭ ئهڭ ھهپتىدىكى بۇ ئۇنىڭ بولىدۇ. ئهتراپىدا گرام 220 ئېغىرلىقى بولۇپ،

قىلىدۇ. تهرهققىي سۈرئهتته تىز بويىچه رايون ئهزالىرى سهزگۈ بولسا ئۆزگىرىشى

كۆرۈش سېزىمى، پۇراش سېزىمى، تېتىش سېزىمى، تېگىشىش قىسمىدا باش

باشاليدۇ. بۆلىنىشكه ھۈجهيرىلىرى نېرۋا قاتارلىق سېزىمى ئاڭالش سېزىمى،

بۆرىكى ئۇنىڭ بولۇپ، باشاليدىغان سۈمۈرۈشكه سۈيىنى باش ۋاقىتتا بۇ ھامىله

چىلىنىپ، سۈيىده باش مۇددهت ئۇزۇن چىقىرااليدۇ. ئاجرىتىپ سۈيدۈك

تهنچىسى بهز ھامىلىنىڭ ئۈچۈن، ئېلىش ئالدىنى كېتشنىڭ چىرىپ تېرىسنىڭ

بۇ بولۇپ، ئىشلهپچىقىرىدىغان يېغى تىره يېپىشقاق رهڭلىك ئاق خىل بىر

ئوينايدۇ. رۇلىنى ئايرىش سۇدىن

نىسبهت بىلهن قىسىملىرى باشقا بهدىنىنىڭ پۇتلىرى ۋه بىلهك ھامىلىنىڭ

تهسهۋۋۇر سىز ھهرىكهتلىرى بالىياتقۇڭىزدىكى بولۇپ،ئۇنىڭ قىلغان ھاسىل

بېرىۋاتقان يۈز ئهتراىپدا ھازىر ھامىله بولىدۇ. جانلىق بهكرهك قىلغاندىنمۇ

قىلىش جانلىق تېخىمۇ ھهرىكهتلىرىنى بولۇپ، ئاڭلىيااليدىغان ئىشالرنى

قايتۇرىدۇ. ئىنكاس ئارقىلىق

ئوقۇشلۇقى: زۆرۈر ھهپتىدىكى بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

تهدرىجىي بالىياتقۇڭىز سىزنىڭ بارغاندا مهزگىلىگه ئوتتۇرا ھامىلدارلىقنىڭ

باشاليدۇ. كۆتۈرۈلۈشكه قورسىقىڭىز ئېشىپ، ئېغىرلىقىڭىز بهدهن چوڭىيىپ،
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بالىياتقۇڭىزنى سىز جايىدا تۆۋهن سانتىمېتىر 1.8 ئاستىدىكى كىندىكىڭىزنىڭ

بهزى ئاشىدۇ. كىلوگرامغىچه 7-3 ئېغىرلىقىڭىز سىزنىڭ بىلهلهيسىز. سىيالپ

ئۈستۈنكى مۇمكىن. بولۇشى پهيدا ئۆزگىرىش تېرىسده بهلكىم ئايالالردا ھامىلدار

كۆپلىگهن ئهمما مۇمكىن. بولۇشى پهيدا داغالر سۇس ماڭلىيىدا مهڭزىده، لهۋ،

بولمايدۇ. پهيدا ئۆزگىرىش ھېچقانداق ئايالالردا ھامىلدار

بۇ كهتمهڭ، ئهنسىرهپ كۆپ بهك بولسا، پهيدا داغالر يۈزىڭىزده ئهگهر

ئايالالردا كۆپلىگهن ئهھۋالدۇر. نورمال كۆرۈلىدىغان مهزگىلده ھامىلدارلىق

كېتىدۇ. يوقاپ داغالر بۇ كىيىن بولغاندىن بوشۇنۇپ

ئىشالر: مۇھىم ھهپتىلىك بۇ

پهسلىده ياز سىز ئهگهر كېرهك. ساقلىنىشى ئاپتاپتىن ئايالالر ھامىلدار .1

كېرهك. ساقلىنىشڭىز ئاپتاپتىن بولسىڭىز، بولغان ھامىلدار

ئوتتۇرا ھامىلدارلىقنىڭ ئاللىبۇرۇن سىز گهرچه ئهنسىرهش: زىياده ھامىلىدىن .2

بهك ئهنسىرهيسىز. ھامىلىڭىزدىن يهنىال بولسىڭىزمۇ، قويغان قهدهم مهزگىلگه

مهزگىلدىكى ئوتتۇرا ھامىلدارلىقنىڭ دوختۇرلىرى تۇغۇت كهتمهڭ. ئهنسىرهپ كۆپ

چىقتى. ئېنىقالپ يۇقىرلىقنى نىسبىتنڭ تۇغۇلۇش بوۋاق ساغالم ئىچىدىمۇ ئاي 3

بىلهن ئالدى كېرهك: قېلىش قانداق بولسا رېتىمسىز مىدىرلىشى ھامىلىنىڭ .3

خاتالىقنى توغرا ئۇسۇلىڭىزنىڭ ساناشتىكى ھهرىكىتىنى ھامىله ئۆزىڭىزنىڭ

دوختۇردىن ،ۋاقتىدا بولمىسا مهسىله ئۇسۇلىڭىزدا جهزىملهشتۈرۈڭ. ئوبدان

سوراڭ. مهسلىھهت
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ئاغرىش بهل ئىش. نورمال ناھايىتى ئاغرىش غول ھامىلدارالردا ئاغرىش: غول .4

سهۋهبىدىن بېرىشى ئېشىپ ئېغىرلىقىنىڭ بهدهن ئايالالرنىڭ ھامىلدار بولسا

يوق. ھاجىتى ئهنسىرهشنىڭ كۆپ بهك بولۇپ، بولىدىغان

18 ۋه دهسلهپكى ھامىلدارلىقنىڭ ئهمما بولىدۇ. بوالمدۇ: چىقسا ئايرۇپىالنغا .5

قىلىدۇ. تهۋسىيه چىقماسلىقنى ئايرۇپىالنغا دوختۇرالر كىيىن ھهپتىسىدىن

كېرهك: قىلىشى نېمىلهرنى بولغۇچىالر دادا ھهپتىده بۇ

بىلله بىلهن ئايالىڭىز سىز تۇرۇۋاتقان ئالدىدا بولۇش دادا ھهپتىده بۇ

دهرسكه بىلله ۋاقىتلىرىڭزدىمۇ ئالدىراش بېرىڭ. قاتنىشىپ دهرسىگه ھامىلدارلىق

بىر يهنه ئاشىدۇ، بىلىمىڭىز ئائىت ھامىلدارلىققا تهرهپتىن بىر بهرسڭىز قاتنىشىپ

بولىسىز. قىلغان ياردهم جهھهتتىن روھىي ئايالىڭزغا بولسا تهرهپتىن

ئىشالر: تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ھهپتىده بۇ

قىلىش: پهرۋىش كۆكسىنى

بولۇپ، ئامبىرى ئاشلىق تهبىئىي بوۋاقنىڭ بولسا كۆكسى ئانىنىڭ

ئاجرىتىپ سۈت بوۋاققا كۆكسىڭىز سىزنىڭ جهريانىدا پۈتۈن ھامىلدارلىقنىڭ

كۆكسىنى مهزگىلىده ،ھامىلدارلىق شۇڭالشقا قىلىدۇ. تهييارلىق ئۈچۈن چىقىرىش

مۇھىمدۇر. ئىنتايىن قىلىش پهرۋىش

سۈيى سۇپۇن ۋه سۇ ئىسسىق دائىم يۇيۇڭ: پاكىز كۆكسىڭىزنى كۈنى ھهر .1

بېرىڭ. يۇيۇپ پاكىز كۆكسىڭزنى بىلهن
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ھالىتىڭىزگه ئۇخالش ئۇخلىغاندا قىلىڭ: دىققهت ھالىتىڭىزگه ئۇخالش .2

ئوڭدىسىغا ياكى يانچه بولسا ھالىتى ئۇخالش ياخشى ئهڭ قىلىڭ، دىققهت

قالمايدۇ. بېسلىپ كۆكسىڭىز بولۇپ،

ھامىلدار كىچىك كۆكسى ئىشلهتمهڭ: نهرسىلهرنى يوغىنىتىدىغان كۆكسىنى .3

چۈنكى كېرهك. ئىشلهتمهسلىكى نهرسىلهرنى يوغىنىتىدىغان كۆكسىنى ئايالالر

كۆپ ئاز سۈتنىڭ ۋه ئېمشىگه بالىنىڭ كىچىكلىكى چوڭ كۆكسىنىڭ

قىلمايدۇ. تهسىر چىقىشىغا

يۇمشاق قۇرۇق دائىم قىلىڭ. پهرۋىش ياخشى توپچىسىنى كۆكسىڭىزنىڭ .4

قىلغاندا بۇنداق بىرىڭ. سۈرتۈپ توپچىسىنى كۆكسىڭزنىڭ بىلهن لۆڭگه

ئهمگهنده بالىڭىز ئېشىپ، ئېالستىكلىقى تېرىلىرىنىڭ توپچىسىنىڭ كۆكسىڭىزنىڭ

بولىدۇ. پايدىسى كهتمهسلىككه يېرىلىپ
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بولدى ھهپته 20 بولغىلى ھامىلدار سىز

يېرىم ھامىلدارلىقنىڭ ھازىر سىز بىلهن رهھمىتى ئالالھنىڭ بولسۇن، مۇبارهك

ھازىر ئۇزۇنلۇقى بوۋىقىڭىزنىڭ سىزنىڭ تۈگهتتىڭىز. بېسىپ باسقۇچىنى

ئىچىپ، سۈيىنى باش دائىم ئۇ گرام. 25 ئېغىرلىقى 15-16.5سانتىمېتىر،

كىچىك ۋه نهپهسلىنىدۇ ئىچىده سۈيى باش سۈمۈرۈپ، ئوزۇقلۇقالرنى ۋه گىدرات

ھېس مهينهتچىلىك ئاز بىر كۆرۈپ بۇنى قىلىدۇ! تهرهت كىچىك قىلىدۇ. تهرهت

سائهتته 3 ھهر كۆلچىكى سۈيى باش كهتمهڭ، ئويالپ كۆپ بهك قىلىۋاتامسىز؟

رهڭلىك، ئاق قهۋهت بىر بهدىنىنى شاكىچىكنىڭ بۇ تۇرىدۇ. تازىلىنىپ بىر

كىرپىك ئۇنىڭ سىلىق. تۇلىمۇ ئۇ قارىماققا تۇرىدۇ. ئوراپ مېيى ھامىله سىلىق

بولسىمۇ، ئىتىك كۆزلىرى ئۇنىڭ گهرچه بولدى. يېتىلىپ پۈتۈنلهي قاپاقلىرى ۋه

سېزىمىنى تهم ئۇنىڭ بولىدۇ. مىدىرالتقىلى ھهرىكهتچان، بهكال كۆزى ئهمما

ئانىنىڭ ئانتىبىئوتىك ئىممۇنىتېت شهكىللىنىۋاتىدۇ، ئهزاسى قىلغۇچى قوبۇل

دهسلهپكى ئهڭ تۇغۇلغاننىڭ بېرىلىدۇ. يهتكۈزۈپ ھامىلىگه ئارقىلىق قېنى

بېرىدۇ. ياردهم تۇرۇشىغا قارشى كېسهللهرگه بالىنىڭ ئۇ مهزگىللىرىده

ئوقۇشلۇقى: زۆرۈر ھهپتىلىك بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

ئهڭ ئازاده، ئهڭ مهزگىلى بۇ ھامىلدارلىقنىڭ نىسبهتهن ھامىلدارالرغا نۇرغۇن

قىلىۋاتامسىز؟ ھېس قالغاندهك بولۇپ ياخشى كۆپ سىزمۇ بولىدۇ. ۋاقتى جۇشقۇن

ئهتراپىدا كىلوگرام 0.45 تهخمىنهن ھهپته ھهر سىز باشالپ ھهپتىدىن بۇ

كۆپرهك تېخىمۇ ۋاقىتتا بۇ بولسىڭىز يېنىك بۇرۇن ئهگهر مۇمكىن. ئېغىرلىشىڭىز

بولمايدۇ. ئېغىرلىمىسىڭىز

پومپىيىپ تېخىمۇ قورسىقىڭىز چوڭىيىۋاتىدۇ، كۈنگه كۈندىن بالىياتقۇڭىز ھازىر
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تومۇرالرنى قان كۆك بوشلۇقىدىكى داس چوڭايغانلىقتىن، بالىياتقۇ چىقىۋاتىدۇ.

قاننىڭ تومۇرالردىكى قان كۆك تهرىپىدىكى ئاياق بېسىۋېلىپ،ھامىلدارالر

كهلتۈرۈپ قېلىشنى ئىششىپ پۇت ئىككى قېلىپ، بولماي ياخشى ئايلىنىشى

ئېغىرراق تهرهپلهرده ئوشۇق تاشقى ۋه ئۈستى پۇتنىڭ ئىششىق چىقىرىدۇ.

يېنىكلهپ ئهتىگهنده ئېغىراليدۇ، ئىششىق كهچلهرده ۋه كېيىن چۈشتىن بولىدۇ.

بېسىۋالغانلىقتىن، بالىياتقۇ ئۈچهيلهرنى ۋه ئاشقازان قالىدۇ.

قورسىقىڭىز دائىم سىز يېتىپ، تهسىر قۇرۇقدىلىشىغا ئاشقازان-ئۈچهيلهرنىڭ

قىلىسىز. ھېس قالغاندهك بولۇپ قهۋزىيهت ۋه كهتكهندهك كۆپۈشۈپ

ئىشالر: قىلىدىغان دىققهت ھهپته بۇ

تۆۋهنكى دىگىنىمىز ئۇزۇنلۇقى بالىياتقۇ ئۆلچهش: ئۇزۇنلۇقىنى بالىياتقۇ .1

قىسىمدىن ئۈستۈنكى يېرىنىڭ بىرلهشكهن سۆڭىكىنىڭ دوۋسۇن قورساق

بالىياتقۇ سىزنىڭ باشالپ ھازىردىن ئۇزۇنلۇقتۇر. بولغان ئاستىغىچه بالىياتقۇنىڭ

ھهپته 2 ئۇدا ئهگهر بارىدۇ. ئارتىپ سانتىمېتىردىن 1 ھهپتىده ھهر ئېگىزلىكىڭىز

تهكشۈرتۈڭ. كۆرسىتىپ دوختۇرغا بولمىسا چوڭىيىش ھېچقانداق بالىياتقۇڭىزدا

قورساق ۋه ئۇزۇنلۇقى بالىياتقۇ باشالپ ھهپتىسىدىن 20 ھامىلدارلىقنىڭ

تۈرلهردۇر. تهكشۈرىدىغان چوقۇم ئۆلچهش ئايالنمىسىنى

ياكى تۈز توپچىسى ئهمچهك بولۇش: ئويمان ياكى تۈز توپچىسى ئهمچهك .2

ئهمچهك بىلهن قولىڭىز كۈنده باشالپ ھازىردىن ئانىالر ھامىلدار بولغان ئويمان

چىقىرىدىغان توپچىسىنى ئهمچهك ياكى بېرىڭ، تارتىپ ئاستا-ئاستا توپچىڭىزنى

بولىدۇ. تۈزىسىڭىزمۇ بىلهن ئهسۋاپالر

تاماق ئېغىراليدۇ. تېخىمۇ ھهپتىده بۇ قهۋزىيىتى ھامىلدارالر قهۋزىيهت: .3

تااللىق يۇقىرى قىلىش، دىققهت يىيىشكه قېتىم كۆپ يهپ ئاز يىگهنده
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يىيىشتىن يېمهكلىكلهرنى مايلىق بهك قىلىش، ئىستېمال كۆپ يېمهكلىكلهرنى

كېرهك. ساقلىنىش

ئاالمىتى: كېسهللىك يىغىندى بېسىمى قان يۇقىرى مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق .4

قان يۇقىرى كۆرۈلىدىغان كېيىن ئېيىدىن -5 ھامىلدارلىقنىڭ ئاالمهتلهر بۇ

قارىتىلىدۇ. ئاالمهتلهرگه قاتار بىر قاتارلىق سىيىش ئاقسىل ئىششىق، بېسىمى،

ئېلىنغان تىلغا يۇقىرىدا داۋامالشتۇرۇش، تهكشۈرتۈشىنى ھامىله قهرهللىك

ھامىلدارلىق ھالدا ئاكتىپ قىلىش، دىققهت ئاالمهتلىرىگه كېسهللىك يىغىندى

ئېلىش ئالدىنى كېسهللىكىنىڭ يىغىندى بېسىمى قان يۇقىرى مهزگىلىدىكى

زۆرۆر. ئىنتايىن

بۇ كېڭىيىشى: بۈگرى ئهگرى- تومۇرىنىڭ ۋېنا مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق .5

پاقالچاق ئادهتته تورىدۇر، تۈگۈن رهڭلىك بىنهپشه ئىششىغان ئاستىدىكى تېره

ۋه يېرىلىش يارىالنسا تومۇرى ۋېنا ئىششىغان بۇ ئهگهر كۆرۈلىدۇ. يوتىدا ۋه

بولۇڭ. مۇئامىلىده مۇاليىم ۋه سهۋرچان ئۇنىڭغا شۇڭا كۆرۈلىدۇ، قاناش

ھازىرقى كىيىمى ھامىلدارلىق ياخشى: تېخىمۇ كىيىش كىيىمى ھامىلدارلىق .6

چوڭ كىيىملهرنىڭ ئادهتتىكى كېلىدۇ. ماس تېخىمۇ شهكلىڭىزگه بهدهن

باشقا ئهمما كهلسىمۇ، مۇۋاپىق قورسىقىڭىزغا يوغىنىغان سىزنىڭ نومۇرلۇقلىرى

مۇمكىن. قېلىشى ساڭگىالپ قىسىملىرى

كېرهك؟ قىلىشى نېمه بولغۇچىالر دادا ھهپته بۇ

كهيپىياتىنى ياخشى ئايالىڭىزنىڭ بولۇشى، ساغالم ۋه ئهقىللىق بوۋىقىڭىزنىڭ

ۋه بوۋىقىڭىز سېتىۋېلىپ كىتاب ۋه دىسكىسى مۇزىكا ياخشى ئۈچۈن ساقلىشى

شاكىچىكنىڭ ئاۋازىڭىز جاراڭلىق سىزنىڭ ھوزۇرالندۇرۇڭ. ئۇالردىن ئايالىڭىزنى

سۈرگىسى. ئىلگىرى چوڭىيىشىنى ساغالم
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ئىش تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ئاالھىده ھهپتىلىك بۇ

نورمال؟ ئېغىرالش قانچىلىك مهزگىلىده ھامىلدارلىق

تهتقىقاتالردا نورمالدۇر. ئېغىرالش ئىچىده كىلوگرام 12 -9 ئادهتته

تۇغۇش بوۋاق گېگانت ئېغىرلىغانالرنىڭ ئارتۇق كىلوگرامدىن 15 كۆرسىتىلىشىچه

چىقىرىدۇ، كهلتۈرۈپ بولۇشنى تهس تۇغۇتى ئاسانال بولۇپ 7.46 نىسبىتى%

سېمىز بولىدۇ. يۇقىرى ھهسسه 3 ھالهتتىكىدىن نورمال خهتىرى ئوپېراتسىيه

دىئابىت ئاالمهتلىرى، كېسهللىك يىغىندى مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق ئانىالردا

كورۇلىشى كېسهللىكلىرى ئاشقازان ۋه بولماسلىق ياخشى قىلىش ھهزىم كېسىلى،

مۇۋاپىق يېمهك-ئىچمهكنى ئۈچۈن بولۇشى ساغالم بوۋىقىڭىزنىڭ مۇمكىن.

ۋىتامىنلىق ۋه ئاقسىللىق مول سهي-كۆكتات، كېرهك. تهڭشىشىڭىز

ئىستېمال ئاز يېمهكلىكلهرنى مايلىق قىلىپ، ئىستېمال كۆپ يېمهكلىكلهرنى

مىقدارى قهنت يېيىشتىن، يېمهكلىكلهرنى تاتلىق ۋه شېكهر كېرهك. قىلىشىڭىز

ئهيلهڭ. ھهزهر ئىچىشتىن ئىچىملىكلهرنى يۇقىرى

5 ئايالردا 6 -4 كىلوگرام، 2 ئايدا ئۈچ ئالدىنقى ئېشىشى ئېغىرلىقىنىڭ بهدهن

5 ئايدا ئۈچ ئاخىرقى كىلوگرام)، 0.4 ئوتتۇرىچه ھهپتىده كىلوگرام(

تهكشى ئېغىرلىقىڭىزنىڭ نورمال. بولسا 1كىلوگرام) ئايدا ئاخىرقى ئهڭ كىلوگرام(

تۇرۇش ھالهتته تۇرغۇن ۋه ئېشىشى تېز تۇيۇقسىز ئهمما مۇھىم، بېرىشى ئېشىپ

پايدىسىز. بوۋىقىڭىزغا ۋه سىز
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بولدى ھهپته 21 بولغىلى ھامىلدار سىز

بىلهن ھېساب ئوتتۇرا قالدى، بولۇپ تهنھهرىكهتچى كىچىك بىر ھازىر بوۋىقىڭىز

17 – 18.5 ئېگىزلىكى ئۇنىڭ ھهپتىده بۇ مىدىراليدۇ. قېتىم 50 سائىتىگه

بوۋىقىڭىزنىڭ باشالپ ھازىردىن كېلىدۇ. گرام 298 ئېغىرلىقى سانتىمېتىر،

بهدىنى بالىنىڭ ئاشۇرۇشتۇر. ئېغىرلىقىنى بهدهن ۋهزىپىسى ئاساسلىق

كىچىك بىر بولغان ئىنكاسى ۋه سهزگۈ ئاڭ، ھالدا تهدرىجىي يېتىلىۋاتقاندا،

ئۇنى ئاۋازالر يۇقىرى بولسا ئۇخالۋاتقان ئۇ ئهگهر ئايلىنىدۇ. ئادهمگه

ئىنكاس ئاڭلىسا مۇزىكىالرنى يېقىملىق ۋاقىتالردا ئويغاق ئۇ ئويغىتىۋېتىدۇ.

قىسمىدا كۆكرهك باال ئۈچۈن ماسلىشىش مۇھىتقا سىرتىدىكى بالىياتقۇ قايتۇرىدۇ.

كالپۇكلىرى تىرناقلىرى، قول ھامىلىنىڭ باشاليدۇ. ھهرىكىتىنى نهپهسلىنىش

چىش چىشلىرى ئېزىق ۋه چىش قوزۇق بولۇپ، بولغان يېتىلىپ پۈتۈنلهي

بولسا قىز ھامىله ئهگهر شهكىللىنىدۇ. قىسمىدا قاتتىق ئاستىدىكى مىلىكىنىڭ

بولىدۇ. بولغان شهكىللىنىپ يولى جىنسىي ئۇنىڭ

ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىدىكى بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

ئېغىراليدۇ. كىلوگرام 5 تهخمىنهن ئېغىرلىقى بهدهن ئانىالرنىڭ ھامىلدار

دېمىڭىز بېرى يېقىندىن سىز بولىدۇ. ئورنىدا كىندىكنىڭ ئوتتۇرا بالىياتقۇ

پهلهمپهيدىن بولۇپمۇ قالغاندهك تىزلىشىپ نهپهسلىنىشىڭىز ، سىقىلغاندهك

مۇشۇنداق قىلغاندا ھهرىكهتلهرنى بولمىغان كۈچلۈك ئانچه ياكى چىققاندا

چوڭىيىۋاتقان كۈنسېرى سهۋهبى بۇنىڭ قىلدىڭىزمۇ؟ ھېس بولغاندهك

بالىياتقۇنىڭ ھهمده بولىدۇ، بىلهن چۈشۈرۈشى بېسىم ئۆپكىڭىزگه بالىياتقۇنىڭ
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ئانىالرنىڭ ھامىلدار ئېغىراليدۇ. ئهھۋالالر بۇخىل ئهگىشىپ چوڭىيىشىغا

قورساق چىققان كۆتۈرۈلۈپ بولۇپ، ئۆزگىرىش مهركىزىده ئېغىرلىق بهدىنىنىڭ

ئۈچۈن ساقالش تهڭپۇڭلۇقنى سىلجىتىدۇ، ئالدىغا مهركىزىنى ئېغىرلىق بهدهننىڭ

مهجبۇرسىز. مېڭىشقا تۇتۇپ تىك قورسىقىڭىزنى سىز

پۈتۈن ۋه بارماقلىرىڭىز پۇت قول– سىزنىڭ سهۋهبلىك رولى پروگېستىننىڭ

ھهرىكىتىڭىز قىلىدۇ. بىئارام سىزنى بۇ ھهمده بوشايدۇ پهيلهر بوغۇم بهدهندىكى

ئهنسىرىمهڭ. ھهرگىز بولۇپ ئهھۋال نورمال بۇ قالىدۇ. بولۇپ كېلهڭسىز ۋه ئاستا

ئهتراپى يولنىڭ جىنسىي سىز ئهگهر بارىدۇ. كۆپىيىپ ئاجراتمىالرمۇ سىزدىكى

فېرمىنىتلىق قىلسىڭىز، ھېس ئاغرىغاندهك قالغاندهك، ئىششىپ قىزىرىپ

سۇلۇق پۇتنىڭ ئىككى كېرهك. ئويلىشىش مۇمكىنچىلىكىنى يۇقۇملىنىشنىڭ

كېرهك. ساقلىنىش تۇرۇشتىن ئۆره ۋاقىت ئۇزاق مۇمكىن، ئېغىرلىشىشى ئىششىقى

ئىشالر مۇھىم ھهپتىدىكى بۇ

ئادهتتىكى ئانىالر ھامىلدار تهكشۈرتۈش: مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق .1

دوختۇرنىڭ ۋه ئهھۋالى ئۆزىنىڭ يهنه سىرت، قىلغاندىن تهكشۈرۈشنى

قان كېرهك: قىلىشى تهكشۈرۈشلهرنى تۆۋهندىكىدهك ئاساسهن كۆرسهتمىسىگه

تهكشۈرۈرتۈش. قهرهللىك ئاقسىلىنى سۈيدۈك شېكهر، سۈيدۈكتىكى ئازلىق،

ئادهتتىكى ئانىالر ھامىلدار تهكشۈرتۈش: مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق .2

دوختۇرنىڭ ۋه ئهھۋالى ئۆزىنىڭ يهنه سىرت، قىلغاندىن تهكشۈرۈشنى

قان كېرهك: قىلىشى تهكشۈرۈشلهرنى تۆۋهندىكىدهك ئاساسهن كۆرسهتمىسىگه

تهكشۈرۈرتۈش. قهرهللىك ئاقسىلىنى سۈيدۈك ، شېكهر سۈيدۈكتىكى ئازلىق،
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بىر ھهر مۇسكۇللىرىڭىزنىڭ بالىياتقۇ سىز ئهگهر قىسقىرىشى: بالىياتقۇ يالغان .3

ئهنسىرىمهڭ، بولسىڭىز باشلىغان قىلىشقا ھېس يىغىلغىنىنى ئىچىده ۋاقىت مهلۇم

بالىياتقۇ يالغان قىسقىرىشى‹ بولمىغان ئاغرىق ئادهتته تهرتىپسىز، بۇ بالياتقۇنىڭ

كۆرۈلىدىغان يۈزلۈك ئومۇمىي مهزگىلىده ھامىلدارلىق بۇ دېيىلىدۇ. قىسقىرىشى›

ئهھۋال.

مىقداردا كۆپ مهزگىلده بۇ قىلىش: كونترول سۈمۈرلىنىشىنى قهنتىنىڭ .4

تهڭپۇڭلۇقىغا ئېنېرگىيىنىڭ قىلماسلىق، ئىستېمال يېمهكلىكلهرنى قهنىتلىك

كېسىلىنى دىئابىت ھامىلدارلىقتىكى ئاسانال بولمىسا كېرهك، قىلىش دىققهت

چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ

ھامىلدارالر مهخسۇس پايپىقى: ئېالستىكلىق ھامىلدارالر مهخسۇس .5

بۇرۇن چۈشۈشتىن كارىۋاتتىن كۈنى ھهر ياخشىسى ئهڭ پايپىقىنى ئېالستىكلىق

چىقىپ كارىۋاتقا قالسىڭىز ئۇنتۇپ كىيىشنى ئهگهر كېرهك. كىيىۋېلىش

بۇنداق كېيىڭ. ئاندىن كىيىن مىنۇتتىن 15 -20 قىلىپ ئېگىز پۇتىڭىزنى

ئىششىپ پۇتنىڭ ۋه كېڭىيىشى بۈگۈر ئهگرى– تومۇرىنىڭ قان ۋېنا قىلغاندا

بولىدۇ. ئالغىلى ئالدىنى كېتىشىنىڭ

كېرهك؟ قىلىشى نېمىلهرنى بولغۇچىالر دادا ھهپتىده بۇ

تازلىق ھهرخىل تېگىشىدىغان بىۋاسىته بىلهن قول مهزگىلىده ھامىلدارلىق

ئىشلىتىش ئالىدۇ) ئىچىگه ئۆز پاراشوگىنىمۇ يۇيۇش كىر ) سۇيۇقلۇقلىرىنى

بۇ چۈنكى كېرهك. قىلدۇرماسلىقىڭىز ئايالىڭىزغا بولغۇچىالر دادا خىزمىتىنى

ئايالالرنىڭ ماددىالر خىمىيىلىك تهركىبىدىكى نهرسىلهرنىڭ
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نېرۋا سىستېمىسى، قان ئىقتىدارى، سىستېمىسىنىڭ ئىممۇنىتېت تېرىسى،

بهزىللىرى ئۇچرىتىدۇ. زهخىمىگه سىستېمىسىنى كۆپىيىش ھهمده سىستېمىسى

كهلتۈرۈپ قېلىشىنى بولۇپ غهيرىي ھامىلىنىڭ ياكى كېسىلى راك ھهتتا

چىقىرىدۇ.

ئىشالر تىگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ھهپتىده بۇ

كېڭىيىشى بۈگرى ئهگرى– تومۇرىنىڭ ۋېنا مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق

بوشلۇقىنىڭ قورساق چوڭ، بالىياتقۇسى ئايالالرنىڭ مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق

تومۇرىنى ۋېنا بوشلۇقىدىكى قورساق بۇ بولغانلىقتىن يۇقىرى بېسىمى ئىچكى

ۋېنا پۇتتىكى كۆتۈرۈپ يۇقىرى بېسىمىنى ئىچكى تومۇرىنىڭ ۋېنا بېسىپ

ۋه ئوتتۇرا ھامىلدارلىقنىڭ قىلىدۇ. توسقۇنلۇق ئايلىنىشىغا قان تومۇرىنىڭ

ۋېنا بۇ بولغانلىقتىن ئاز ھهرىكهت كۆپىيىپ مىقدارى قاننىڭ مهزگىلىده ئاخىرقى

ۋېناسىنىڭ يۈزه مۈچه ئاستى ھهمده كېڭهيتىۋىتىدۇ ئاسان دىۋارىنى تومۇر

ئاستى ئايالالرنىڭ ھامىلدار ئامىلالر پايدىسىز بۇ قىلىدۇ. ئاساس ئۆزگىرىشىنى

ئىششىغان بۇ چىقىرىدۇ، كهلتۈرۈپ كېڭىيىشىنى بۈگره ئهگرى– ۋېناسىنىڭ مۈچه

ئۇيۇپ قان ئاسان ھهم چىقىدۇ قان يېرىلىپ ئۇچرىسا زهخىمىگه ناۋادا ۋېناالر

، قىلىشى دىققهت چوقۇم ئانىالر ھامىلدار شۇڭا قالىدۇ. بولۇپ ئورۇن قالىدىغان

مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق كېرهك. ئۇرۇنماسلىقى چىقىرىۋېتىشكه ئۇۋىالپ ئۇنى

قىلىش ئوپېراتسىيه ئۈچۈن داۋاالش كېڭىيىشىنى بۈگره ئهگرى– ۋېناالرنىڭ

ۋه تۇرۇش ئۆره مۇددهت ئۇزاق كۆپهيتىپ مۇۋاپىق ھهرىكهتنى مۇھىمى ھاجهتسىز.

قان قىسمىنىڭ پۇت ساقلىنىپ، قىلىشتىن ھهرىكهت ئاز ئولتۇرۇپ ئۇزاق

ئېلىش ئالدىنى كېڭىيىشىنىڭ بۈگره ئهگرى– ۋېناالرنىڭ ياخشىالپ ئايلىنىشىنى
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ئىشلىتىدىغان داۋاالشتا ئامال مۇھىم بىر يهنه كېرهك. يهڭگىللىتىش ۋه

ياخشىلىغاندا ئايلىنىشىنى قان قىسمىنىڭ پۇت ئىشلىتىشتۇر. پايپاق ئېالستىكلىق

بولىدۇ. يېنىكلهتكىلى ئىشىشىنى پۇتنىڭ

بولدى 22ھهپته بولغىلى ھامىلدار سىز

بىر يېڭى ھامىلدارلىقنىڭ سىز بىلهن ياردىمى ئالالھنىڭ ئهلھهمدۇلىلالھ،

قاالرلىق ھهيران ئىنسانالر بىز ھهم قوزىڭىزمۇ ئوماق قويدىڭىز. قهدهم ھهپتىسىگه

ھهپتىده بۇ بىرلىكته بىز ئۇنداقتا ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ. بېشىدىن ئۆزگىرىشلهرنى

باقايلى. كۆرۈپ بېرىدىغانلىقنى يۈز مۆجىزىلهرنىڭ قانداق يهنه شاكىچىكته

قورۇلغان، يۈزى ئۇنىڭ ئوخشايدۇ. ئادهمگه كىچىك بىر قارىماققا ھازىر ھامىله

قاپالنغان بىلهن تۈكلىرى تۆرهلمه قىسمى يۈز ۋه باش بولۇپ، ھالهتته قىپقىزىل

بارماقلىرىدا بولغان، يېتىلىپ پۈتۈنلهي قاپىقى كۆز ۋه قاش بولىدۇ. ھالهتته

تېخى مايلىرى ئاستى تېره ھامىلىنىڭ بولىدۇ. چىققان ئۆسۈپ تىرناقالر يۇمران

ھالهتته قىزىل پۈرلهشكهن، تېرىسى ئۇنىڭ ۋاقىتتا بۇ بولغاچقا، يېتىلمىگهن

19 چوڭلۇقى ئۇنىڭ ئوخشايدۇ. بوۋايغا كىچىك بىر قارىماققا بولۇپ،

سائىتىگه قېنى ئۇنىڭ ھازىر كېلىدۇ. گرام 350 ئېغىرلىقى سانتىمېتىر،

ئۆسۈپ ھامىلىنىڭ ئۆتۈپ، كىندىكىدىن تېزلىكته مېتىر كىلو 6.5 تهخمىنهن

تهمىنلهيدۇ. بىلهن ماددىالر ئوزۇقلۇق كېرهكلىك ۋه ئوكسىگېن ئۈچۈن يىتىلىشى

مهركىزىگه نىرۋا بولۇپمۇ قىلىدۇ، تهرهققىي سۈرئهتته تىز قىسمى نېرۋا بوۋاقنىڭ

نېرۋا كۆپىيىپ، سۈرئهتته تىز ماددا ئاساسىي ئۆستۈرگۈچى جايالشقان

ئالىدۇ. ئۈستىگه چىقىرىلىشنى ئىشلهپ ھۈجهيرىلىرىنىڭ
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بۇ بولۇپ، ئىشلهپچىقىرىدىغان ماددا يېپىشقاق قارامتۇل، خىل بىر ھازىر ھامىله

ھامىلنىڭ ۋاقىتلىق توڭغىقى ھامىله پوقىدۇر). ھامىله توڭغىقى( ھامىله بولسا

تهرهت ھامىله كىيىن، سائهتتىن قانچه بىر تۇغۇلۇپ ھامىله ، تۇرۇپ ئۈچىيىده

بارغانسېرى ھالىتى ئويغاق ھامىلىنىڭ ھهپتىده بۇ چىقىرۋىتدۇ. قىلىپ

كۆرىدۇ. ياخشى ئاڭالشنى ئاۋازالرنى سىرتتىكى ئۇ بولۇپ، ئۇزرايدىغان

جاۋاب سىزگه ئۇ گهرچه قانمايدۇ. ئاڭالپ ئاۋازىڭىزنى يېقىملىق ئۇسىزنىڭ

سىزمۇ ئاڭلىيااليدۇ. گهپ-سۆزلىرىڭنى قىلغان سىزنىڭ ئهمما قايتۇرالمىسىمۇ،

ۋاقىتتا بۇ شۇڭا سۆزىدۇر، ئالالھنڭ بولسا سۆز گۈزهل ئهڭ دۇنيادىكى بىلىسىز

بۇۋىقىڭىزنىڭ بىرىڭ، ئهھمىيهت بېرىشكه قىلىپ تىالۋهت قۇرئان كۆپرهك سىز

تاپسۇن. ھۇزۇر بىلهن سۆزى ئالالھنڭ باشالپ ۋاقىتتىن قورسىقىڭىزدىكى قهلبى

ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىدىكى بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

سۈرئهت گرام 250 ھهپتىسىگه ئېغىرلىقىڭىز بهدهن سىزنىڭ ھهپتىده بۇ

قىسمىڭىزنى ئۆپكه يوغىناپ، كۈنگه كۈندىن بالىياتقۇڭىزدا بارىدۇ. ئېشىپ بىلهن

بالىياتقۇڭىزنىڭ ۋه ئېشىشى سۈرئهتته تىز ئېغىرلىقىڭىزنىڭ بهدهن بېسىۋالىدۇ.

كهلتۈرۈپ كېتىشىنى ئېغىرلىشىپ بارغانسېرى بهدىنىڭىزنىڭ سىزنىڭ زورىيىشى

ئاجىرىلىپ ھورمۇنىنىڭ ھامىله ۋاقىتتا، بىر بىلهن شۇنىڭ چىقىرىدۇ.

چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ بوشىشىنى بوغۇمالرنىڭ باشقا ۋه پۇت قول، چىقىرىلىشى

ھهتتا ئۆزگىرىشى ھالهتكه تهكشى بولماستىن ئىچىگه كىندىكىڭىز سىزنىڭ

ھهرگىز كۈرۈلگهنده ئهھۋال بۇنداق مۇمكىن، چىقىشى پۇلتىيىپ سىرتىغا

ئهھۋالالردۇر. نورمال ھامىلدارلىقتكى بۇ ئهنسىرىمهڭ،
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ئىشالر: مۇھىم ھهپتىدىكى بۇ

چىش سىزنىڭ چىقىشى ئاجرىلىپ ھورمونىنڭ ھامىلدارلىق قاناش: چىشى .1

چىش سىز گهرچه بولۇپ، چىقىرىدىغان كهلتۈرۈپ ئىشىشىنى مىلىكىڭزنىڭ

كېتىشى قاناپ چىشىڭىز قىلسىڭىزمۇ ئاۋايلىغاندهك شۇنداق چوتكىلىغاندا

مۇمكىن.

ئايالالرنىڭ ھامىلدار ھهرىكهت كېلىدىغان ماس ئهڭ ئايالالرغا ھامىلدار .2

چىقىش. پهلهمپهيدىن بولسا ھهرىكهت قىلىنىدىغان تهۋسىيه قىلىشى

داس ئاشۇرۇپ، ئىقتىدارىنى يۈرهك ئايالنىڭ ھامىلدار چىقىش پهلهمپهيدىن

قىلىش، دىققهت ئاشۇرۇۋهتمهسلىككه بهك ھهرىكهتلهندۈرىدۇ.ئهمما سۆڭىكىنى

كېرهك. چۈشۈش لىفتتا چۈشكهنده

كهلگهنده مهزگىلگه ئوتتۇرا ھامىلدارلىقنىڭ قىلىشى. تارتىشىپ مۇسكۇلنىڭ .3

بۇنداق ئهھۋالدۇر، نورمال ناھايىتى قېلىشى تارتىشىپ پهي ئايالالرنىڭ ھامىلدار

كهملىكىدىن ماگنىينڭ ياكى كالتسىي بۇ بېرىدۇ. يۈز كۆپرهك كهچته ئهھۋال

كىلوگرام 1.15 بولغاندىمۇ ئاز ئهڭ كۈنى ھهر ئايالالر ھامىلدار بولۇپ، بولىدىغان

كېرهك. بېرشى ئىچىپ سۈت

كىيىن، تۇراقالشقاندىن تۇرمۇشىڭىز ھامىلدارلىق تالالش: ئىسىم بالىڭىزغا .4

خىياللىرىڭىز بۇ باشاليسىز. قىلىشقا خىيالالرنى نۇرغۇن توغرىلىق بالىڭىز سىز

بالىڭىزغا قويۇش. ئىسىم قانداق بالىڭىزغا ئوياليدىغىنڭىز بولۇپ تۇنجى ئىچىده

ئالالھتائاالغا ۋهياكى ساھابىلهرنىڭ ياكى پهيغهمبهرلهرنىڭ تالالڭ. ئىسىم مۇۋاپىق
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دېگهندهك ئابدۇرهھمان….. ئابدۇلالھ، ئىپادىلىنىدىغان بولۇشى ئىتائهتمهن

بولىدۇ. تاللىسىڭىز ئىسىمالردىن

ئايالالر ھامىلدار بولسا ۋاقىت بۇ بوالمدۇ. قىلسا ساياھهت ئايالالر ھامىلدار .5

ھامىلدارلىقتا ئايال ھامىلدار پهيتتۇر. بىر كېلىدىغان ماس ئهڭ قىلىشقا ساياھهت

بهدهن بولۇپ، بولغان ماسلىشىپ ئۆزگىرىشكه فىزىئولوگىيلىك بولىدىغان

ئاز نىسبهتهن كېسهللىكلهرمۇ ۋاقىتتا بۇ پهيت. بولىدىغان ياخشى ئهڭ ساپاسى

ئاز ئهھۋاللىرىمۇ قۇيۇش تۇغۇپ بالدۇر كېتىش، چۈشۈپ ھامىله بولۇپ،

كۆرۈلىدۇ.

كېرهك؟ قىلىش نېمىلهرنى بولغۇچىالر دادا

ساپاسى بهدهن ئايالىڭزنىڭ ھازىر بولسۇن، ھهمدىلهر چهكسىز ئالالھقا

ئۆتۈپ ۋاقىتالر كېتىدىغان ئهنسىرهپ زىياده سىز بولدى، تۇراقلىشىپ نىسبهتهن

كۆپرهك بولۇپ ھهمرا ئايالىڭىزغا ئىشىڭىز قىلىدىغان سىزنىڭ ئهمدى بولدى،

كۆز دۇنياغا ئايلىنىپ، بازار بىلله بىلهن ئايالىڭىز بېرىش. قىلىپ ھهرىكهت

بېرىڭ، ئېلىشىپ نهرسىلهرنى كېرهكلىك بوۋىقىڭىزغا تۇرۇۋاتقان ئالدىدا ئېچىش

بولۇڭ. ھهمرا كۆپرهك ئايالىڭىزغا

تۆمۇر مهزگىلدىكى ھامىلدارلىق ئىشالر- تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ھهپتىده بۇ

ئازلىق. قان چىقىدىغان كېلىپ كهملىكتىن

ھامىلدارلىق چارچاش قېلىش، ھېرىپ ئاسان مهزگىلدىكى ھامىلدارلىق

ئهمما يوق. ھاجىتى ئهنسىرهشنىڭ بولۇپ ئهھۋال نورمال بولىدىغان تۈپهيلى

سارغىيىپ، چىرايىڭىز ياكى بهرسه، يۈز كهينىدىن كهينى- ئهھۋال بۇنداق
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بهلكىم سىز كېرهك. قىلىشىڭىز دىققهت بولسا ئهھۋالالر قاراڭغۇلىشىدىغان كۆزىڭىز

قالغان بولۇپ گىرىپتار كېسىلىگه ئازلىق قان چىقىدىغان كېلىپ كهملىكتىن تۆمۈر

مۇمكىن. بولۇشىڭز

ئانا مىقداردا زور ھامىله سهۋهبىدىن، قىلىشى تهرهققىي سۈرئهتته تىز ھامىلىنىڭ

كهملىكتىن تۆمۈر ئايالالر ھامىلدار شۇڭالشقا قىلىدۇ، قوبۇل ئوزۇقلۇق بهدىنىدىن

ھامىلدارلىق كېرهك. ساقلىنىشى كېسىلىدىن ئازلىق قان چىقىدىغان كېلىپ

40 -20 بولۇپ، ئهھۋال كۆرۈلىدىغان دائىم بولسا ئازلىق قان مهزگىلدىكى

مۇھىم چىقىرىدىغان ئىشلهپ قان بولسا تۆمۈر بولىدۇ. پىرسهنتكىچه

كۆرۈلىدىغان دائىم مهزگىلده ھامىلدارلىق كهملىكمۇ تۆمۈر بولۇپ، ئېلېمېنت

ئهھۋالدۇر.

ھامىلىنىڭ قالماستىن، بولۇپال زىيانلىق ساالمهتلىكىگه ئانىنىڭ ئازلىق قان

كېسىلىنىڭ ئازلىق قان شۇڭالشقا يهتكۈزىدۇ، تهسىر زور يېتىلىشىگىمۇ ئۆسۈپ

كېرهك. قىلىش دىققهت ئاالھىده ئېلىشقا ئالدىنى
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بولدى ھهپته 23 بولغىلى ھامىلدار سىز

بوۋاققا بىر رهسمىي ئهمدى ھامىله بولدى، ھهپتىلىك 23 ھامىلىڭىز سىزنىڭ

بولدى، يېتىلىپ مۇسكۇللىرى ئۇستىخانلىرى، ئۇنىڭ ئهكبهر! ئالالھۇ ئوخشىدى،

20 تهخمىنهن ھامىلىڭىز ھازىر كىردى. شهكىلگه رهسمىي تۈزىلىشىمۇ بهدهن

ئاستى تېره كېلىدۇ. ئهتراپىدا گرام 450 ئېغىرلىقى ئهتراپىدا، سانتىمېتىر

ھامىلىڭىزنىڭ ھازىر ئۈچۈن، يارىتىش شارائىت يېتىلىشىگه كهڭتاشا مايلىرىنىڭ

قان بىلهن ئۆپكىسى ھامىلىڭىزنىڭ مهزگىل بۇ بار. قورۇقالر نۇرغۇن تېرىسىده

ئۆپكه ئىچىده ئهزالىرى ئىچكى ھامىلىنىڭ بولۇپ باسقۇچ يېتىلىۋاتقان تومۇرلىرى

ھامىلىڭىزنىڭ كېيىن ئايدىن نهچچه بىر يهنه ئهزا. يېتىلىدىغان كېيىن ئهڭ

ئىنشائالالھ. بولىدۇ، يېتىلىپ تولۇق ئۆپكىسى

بولدى. شهكىللىنىپ روشهن كىرپىكلىرى قاش، لهۋ، ھامىلىڭىزنىڭ ھازىر

بولدى. كۆرىدىغان غۇۋا نهرسىلهرنى باشالپ، شهكىللىنىشكه پهردىسىمۇ كۆرۈش

كىچىك ئاندىن ئىچىدۇ، سۈيى باش مىقداردا كۆپ كۈنى ھهر ھازىر ھامىلىڭىز

چوڭ تېخى ھازىر ئۇ لېكىن چىقىرىۋېتىدۇ، سىرتىغا بهدهن ئۇنى ئارقىلىق تهرهت

قىلىدۇ. تهرهت چوڭ ئاندىن كېيىن تۇغۇلغاندىن قىلمايدۇ، تهرهت

ئوقۇشلۇقى: زۆرۈر ئانا ھامىلدار ھهپتىلىك بۇ

3.8 تهخمىنهن كىندىكىڭىزدىن بالىياتقۇڭىز قويدىڭىز، قهدهم ھهپتىگه -23

23 تهخمىنهن ئېگىزلىكى بالىياتقۇڭىزنىڭ كۆتۈرۈلدى، ئېگىز سانتىمىتىر

ئاشىدۇ. كىلوگرام يهتته ئېغىرلىقىڭىز بهدهن بولدى، ئهتراپىدا سانتىمىتىر

قورسىقىڭىزنىڭ باشاليدۇ. كۆرۈلۈشكه ئاغرىقالر ۋه ئىششىق بهدىنىڭىزده

كۆرۈلىدۇ. بىئاراملىقالر سېستىمىڭىزدا ھهزىم ئهگىشىپ چوڭيىشىغا
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ئاالمهتلهر ئوخشاش سېىزىككه مهزگىلىدىكى دهسلهپكى ھامىلدارلىقىڭىزنىڭ

ئاز- يىمهسلىك، تويۇپ بهك تاماقنى باشاليدۇ. قىيناشقا توال ئاز يهنه سىزنى

پايدىسى سىزگه مېڭىشنىڭ كېيىن تاماقتىن تۇرۇش، يهپ پات پات- ئازدىن

ئىنشائالالھ. مۇمكىن تېگىشى

ناترىينىڭ سۈمۈرىلىۋاتقان بهدىنىڭىزگه كهتسه، ئىششىپ بهدىنىڭىز ئهگهر

كېتىدۇ. ئىششىپ بهدهن كهتسه بولۇپ كۆپ ناترىي قېلىڭ، دىققهت مىقدارىغا

چىدىغۇسىز قىسىملىرى دۈمبه كۆكرهك، يوتا، قورساق، ھامىلدارالردا بهزى

چۈشۈش سېرىقلىق بىلهن قېچىشىش ھهتتا كۆرۈلىدۇ، ئاالمهت قېچىشىدىغان

كهلتۈرۈپ سۇيۇقلۇقى ئۆت قالغان يىغىلىپ جىگهرده بۇنى كۆرۈلىدۇ، بىلله

الزىم. كۆرۈنۈش دوختۇرغا چوقۇم ئهھۋالدا بۇنداق مۇمكىن. بولۇشى چىقارغان

توۋهندىكىچه: ئىشالر مۇھىم ھهپتىدىكى بۇ

قېلىشى بولۇپ كىچىك ھامىلىنىڭ .1

قايسى ھهر ھامىلدارلىقنىڭ سۈرئىتى چوڭىيىش تېنىدىكى ئانا ھامىلىنىڭ

ئاخىرقى ۋه ئوتتۇرا ھامىلدارلىقنىڭ ئادهتته بولمايدۇ. ئوخشاش باسقۇچلىرىدا

تېنىده ئانا ھامىلدار بولىدۇ. تېز سۈرئىتى چوڭىيىش ھامىلىنىڭ باسقۇچلىرىدا

مۇمكىن. قېلىشى بولۇپ كىچىك ھامىله قالسا يېتىشمهي ئوزۇقلۇق

تۇرۇشى قىلىپ دىققهت ئېشىشىغا ئېغىرلىقىنىڭ بهدهن ئۆز ئانا ھامىلدار .2

كېرهك.

تۆۋهن گرامدىن 400 ئېغىرلىقى بهدهن ئاشقان ھهپتىده بىر ئانىنىڭ ئهگهر

زۆرۈر. كۇچهيتىشى تولۇقالشنى ئوزۇقلۇق بولسا،

بوالمدۇ؟ ئىچىشكه سۇ كهتكهنده ئىششىپ .3
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ئىشىقنى ئىچىش سۇ كهتكهنده ئىشىپ بهدهن ئايالالر ھامىلدار نۇرغۇن

ئىشىپ بولۇپ، ئهكسىچه ئۇنىڭ .ئهمىلىيهت قارايدۇ دهپ ئېغىرالشتۇرۋىتىدۇ،

بهدهن بولسا تولۇق سۇ بهدهنده كېرهك. ئىچىش كۆپ سۇنى كهتكهنده

ئىششىمايدۇ. ئاسانلىقچه

كېسىلى خامۇشلۇق بۇرۇنقى تۇغۇتتىن .4

قالىدۇ، بولۇپ كېسىلى خامۇشلۇق مهزگىلىده ھامىلدارلىق ئايالالر ھامىلدار بهزى

قىلىپ ئىشالرنىمۇ ئهخمىقانه ئۇچرىتىدىغان زىيانغا ئۆزىنى بولغاندا ئېغىر ھهتتا

كۆپرهك ئايالالردا قىلىدىغان خىزمهت ئاالمهت بۇنداق مۇمكىن. قويۇشى

بولۇش پهسلىك ئېگىز كهيپىياتىدا ئانىنىڭ مهزگىلىده .ھامىلدارلىق ئۇچرايدۇ

ئازاده كۆڭلىنى تۇرۇشى، تهڭشهپ ئۆزىنى ئىمكانقهدهر ئانا ئىش. نورمال دېگهن

پىسخىك كهتسه، قىلىپ داۋام ئۇزاق كهيپىيات ناچار ئهگهر كېرهك. تۇتۇشى

الزىم. سوراش مهسلىھهت دوختۇرالردىن

قهۋزىيهت .5

يىمهك- ئىش. ئۇچرايدىغان كۆپ ئهڭ بولۇشى قهۋزىيهت ھامىلدارالرنىڭ

ھهممىسى ئامىلالر قاتارلىق تولۇقالش تۆمۈر بهدهنگه ھهرىكهت، ئىچمهك،

دوختۇرغا كهتسه بولۇپ ئېغىر ئهگهر مۇمكىن. چېقىرىشى كهلتۈرۈپ قهۋزىيهتنى

دورىسى سۈرگه قااليمىقان ھهرگىز كېرهككى، ئېلىش مهسلىھهت كۆرۈنۈپ

بولمايدۇ. ئىچىشكه

كېرهك؟ قىلىشى نېمىلهرنى ھهپتىده بۇ تۇرغانالر ئالدىدا بولۇش دادا

يۈزىگه ئۆزگىرىدۇ، شهكلى بهدهن سهۋهبىدىن كۆتۈرۈش قورساق ئانا ھامىلدار

بالىسىغا تۇغۇلمىغان تېخى سهۋهبلىك شۇ ئانىالر بهزى چۈشىدۇ، داغالر قارا

بېرىشى، تهسهللى كۆپ ئايالىغا دادا بولغۇسى قالىدۇ. بولۇپ ئهمهس ئامراق
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ئويغىتىدىغان مىھرىنى ئانىلىق بېرىشى، ياردهم تۇراقالشتۇرۇشىغا كهيپىياتىنى

بالىنى قورسىقىدىكى ئايالىنى ئارقىلىق ئوقۇش بىلله بىلهن ئايالى ئهسهرلهرنى

بىلهن ئايالى دادا .بولغۇسى كېرهك تېرىشىشى قىلىشقا ئاسرايدىغان تېخىمۇ

قىلىشى تهسهۋۋۇر شوخلۇقىنى ئوماق، نهقهدهر بالىنىڭ قورساقتىكى ئولتۇرۇپ

پايدىلىق. ئىنتايىن كۈچهيتىشكه ھېسسىياتىنى بالىنىڭ ئانا-

ئىش: تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ئاالھىده ھهپتىلىك بۇ

بۇ تۇغاالمدۇ؟ باال ساغالم ئانا يۇقۇمالنغان بىلهن ياللۇغى جىگهر “تىپلىق ”ب

ۋه دهرىجىسى ئاجىزلىق كۈچلۈك دهرىجىسىنىڭ يۇقۇش ۋىرۇسنىڭ تېنىدىكى ئانا

ئانتىگېنى A ۋىرۇسنىڭ تېنىدىكى ئانا ئهگهر بهلگىلىنىدۇ. تهرىپىدىن ئىرسىيهت

تىپلىق ب بوۋاقنىڭمۇ تۇغۇلغان بولسا، ئاكتىپ ئىككىسى ھهر DNA بىلهن

ئانتىگېن E .ئهگهر بولىدۇ يۇقىرى تىن 90% ئېھتىمالى بولۇش ياللۇغى جىگهر

ياللۇغى جىگهر تىپلىق ب بوۋاقنىڭ بولسا، پاسسىپ ئىككىسى ھهر DNA بىلهن

بالىغا ئانىدىن كېسهلنىڭ بولىدۇ. ئهتراپىدا 30% نىسبىتى تۇغۇلۇش بولۇپ

ۋاكسىنا ئهملىتىش. ۋاكسىنا چاره ئۈنۈملۈك ئهڭ ئالىدىغان ئالدىنى يۇقۇشىنىڭ

بىلله ئاقسىلنى ئاشۇرغۇچى ئىممۇنىتېتنى قارشى ياللۇغقا تىپلىق ب بىلهن

بولىدۇ. ياخشى تېخىمۇ ئۈنۈمى ئىشلهتسه

بېرىش ئېلىپ تهكشۈرۈشلهرنى قايسى قارىتا جىگهرگه مهزگىلىده ھامىلدارلىق

زورۈر؟

ئانتىتهالسىنى بىلهن ئانتىگېنى ۋىرۇسىنىڭ ياللۇغى جىگهر B.1تىپلىق

تهكشۈرتۈش

كۆرۈلۈش ياللۇغىنىڭ جىگهر ،تىپلىق B ئارىسىدا ياللۇغلىرى جىگهر ۋىرۇسلۇق
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ياللۇغى جىگهر تىپلىق B ئانا ھامىلدار ئهگهر بولىدۇ. يۇقىرى ئهڭ نىسبىتى

جىددىي ھهتتا بولىدۇ. قاتتىق ئادهتتىكىدىن سېزىكى ئۇنىڭ بولسا،

خهۋپ ھاياتىغا ئانىنىڭ كېتىپ ئايلىنىپ ياللۇغىغا جىگهر ئۆتكۈر خاراكتېرلىك

ئارقىلىق ھهمراھى باال ۋىرۇس تېنىدىكى ئانا كېلىپ يهنه مۇمكىن. يهتكۈزۈشى

يېتىدۇ. كه 90% نىسبىتى يۇقۇش يۇقىدۇ، ھامىلىگه

(HCV)ئانتىگېنى ياللۇغى جىگهر تىپلىق 2.C

بۆرهك ئېلىش، پالزمىسى قان سالدۇرۇش، قان ياللۇغى جىگهر تىپلىق C

قاتارلىق يۇقۇش بالىغا ئانىدىن ئۇرۇش، زهھهر تومۇرىغا ۋېنا كۆچۈرۈش،

كېسهللىك ھېچقانداق يۇقۇمالنغۇچىدا 75% ئادهتته يۇقىدۇ. تۈپهيلى سهۋهبلهر

ئىچى ياندۇرۇش، قىزىش، يۇقۇمالنغۇچىدا 25% پهقهت كۆرۈلمهيدۇ، ئاالمىتى

بولسا HCV تېنىده ھامىلىدار كۆرۈلىدۇ. ئاالمهتلىرى كېسهللىك قاتارلىق سۈرۈش

مۇمكىن. يۇقۇشى ھامىلىگه ئارقىلىق ھهمراھى باال
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بولدى ھهپته 24 بولغىلى ھامىلدار سىز

بولدى. ھهپته 24 بولغىلى ھامىلدار سىز ئانا، ھامىلدار قهدىرلىك

گرام 500 ئۇزۇنلۇقتا، سانتىمېتىر 26 تهخمىنهن ھامىلىڭىز سىزنىڭ ھازىر

تىز لېكىن بولسىمۇ، ئورۇق سهل قارىماققا ھازىر ھامىلىڭىز گهرچه ئېغىرلىقتا.

ھامىلىڭىز ئىنشائالالھ. باشاليدۇ، يوغىناشقا يىغىلىپ مايالر بهدىنىده سۈرئهتته

توختىماستىن ئۇنىڭ ئىگىلهيدۇ، ئورۇن چوڭ خېلىال بالىياتقۇدا

تۇتۇپ ھېق دائىم ئۇنى مىدىرلىشى ئۇنىڭ قىالاليسىز. ھېس مىدىرالۋاتقانلىقىنى

تهسىرلهرگه ۋه ئاۋاز ئاڭالنغان دۇنيادىن سىرتقى يهنه ئۇ بولىدۇ. قالغانلىقتىن

ياكى تېپىپ بىلهن پۇتلىرى كىچىك سىزنى سهۋهبىدىن قايتۇرغانلىقى ئىنكاس

كهلگهن سىرتتىن ھامىلىڭىز ھازىر قويىدۇ. نوقۇپمۇ بىلهن قوللىرى بۇدرۇق

چاڭ-توزان سۇبھانالالھ. بولدى، ئاڭلىيااليدىغان ئاۋازالرنى كۈچلۈك

رېمونت ئۆيلهرنى ئاۋازى، مۇزىكا يۇقىرى ناھايىتى ئاۋازى، سۈمۈرگۈچنىڭ

سۈرهنلىك شاۋقۇن- قاتارلىق ئاۋاز چىققان تهشكهنده تام ئۈشكىده قىلغاندا

يىراق شاۋقۇنالردىن بۇنداق ئىمكانقهدهر شۇڭا قىلىدۇ، بىئارام ھامىلىنى ئاۋازالر

ئاستى تېره تېرىلهر بهدىنىده ھامىلىڭىزنىڭ باشالپ ھازىردىن تۇرۇڭ.ئهمدى

پىگمېنتلىرى رهڭ ۋه باشاليدۇ يېتىلىشكه بىلهن سۈرئهت تىز قارىغاندا مايلىرىغا

تېرىلهر قورۇق-قورۇق بهدىنىده سىرتقى ھامىلىڭىزنىڭ شۇڭا چۆكمىلىنىدۇ،

قالىدۇ. بولماي سۈزۈك بۇرۇنقىدهك ھامىلىڭىز شهكىللىنىپ،

ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ئانىالرنىڭ ھهپتىلىك بۇ

كۆتۈرۈلدى. ئۈستىگه سانتىمېتىر 3.85 كىندىكنىڭ تهخمىنهن بالىياتقۇ ھازىر
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بۆرتۈپ بولىدۇ، ئۇزۇنلۇقتا سانتىمېتىر 24 ھامىله ھېسابلىغاندا باشالپ تاپاندىن

ئىپادىلىنىدۇ. تولۇق قورسىقى ئانىنىڭ ھامىلدار بولۇپ، روشهن ئىنتايىن چىقىشى

مۇسكۇللىرىغا پاقالچاق ئهگىشىپ ئېشىشىغا سۈرئهتته تىز ئېغىرلىقىنىڭ ھامىله

مۇسكۇلىدىكى يوتا يوغىنىغانسېرى قورساق بارىدۇ. ئارتىپ بېسىممۇ چۈشىدىغان

قىيىنلىشىدۇ. ھهرىكهت ئىش- ئېغىرلىشىپ، بهدهن بېسىۋېلىپ، تومۇرىنى ۋېنا

كۆيۈشۈپ بهزىده ھهتتا قالىدۇ، تېلىپ ئاسانال بېلى ۋه دۈمبه ئانىنىڭ ھامىلدار

ھېس قۇرغاقالشقاندهك كۆزلىرى بهزىده ئانا ھامىلدار مهزگىلده بۇ ئاغرىيدۇ.

بولۇپ، ئهھۋال نورمال بۇ بېرهلمهيدۇ. بهرداشلىق نۇرغا كۈچلۈك سهلال قىلىدۇ،

قانلىقنىڭ كهم بهلكىم بۇ قايسا، بېشى داۋاملىق ئهگهر ھاجهتسىز. ئهنسىرهش

الزىم. كۆرۇنۇش دوختۇرغا مۇمكىن، بولۇشى ئاالمىتى

ئىشالر: مۇھىم ھهپتىلىك بۇ

قېلىش تۇغۇلۇپ بالدۇر .1

پهرۋىش ياخشى بهرسه، رىزقىنى ئالالھ قالسا، تۇغۇلۇپ ھهپتىده بۇ باال ئهگهر

بالدۇر ئىنشائالالھ. ئهمهس، يوق ئېھتىمالىمۇ قېلىش بولۇپ ئهي قىلىنسا،

ئىچىڭىزدىن ئهگهر ياخشى. قويغىنىڭىز بىلىپ ئاالمهتلىرىنى قېلىشنىڭ تۇغۇلۇپ

قورسىقىڭىز چىقسا، ئاجرىلىپ سۇيۇقلۇق شىلىمشىق ئارىالش، قان ھالرهڭ،

زۆرۈر كۆرۈنۈشىڭىز دوختۇرغا دهرھال ئاغرىسا، ئهتراپىدا قېتىم تۆت سائىتىگه

دىئابىت مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق .2

-28 ھهپتىسىدىن -24 ھامىلىدارلىقىنىڭ ھامىلدارالر نۇرغۇنلىغان

بىر قارىتا دىئابىتقا مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق ئارىلىقتا بولغان ھهپتىسىگىچه

تهكشۈرتىدۇ قان قېتىم

قېيىش باش .3
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ھهتتا قايسا، بېشىڭىز ھامان چىققان يهرگه بار نۇر قايسا، بېشىڭىز داۋاملىق

ئۇخالپ ئارتۇق سائهتتىن ئىككى كۈندۈزى كۆرۈلسه، ئهھۋالى كېتىش ئايلىنىپ

ئېھتىمال قېيىش باش چارچاش، زىياده الزىم. كۆرۈنۈشىڭىز دوختۇرغا كهتسىڭىز

مۇمكىن. بولۇشى ئاالمىتى قانلىقنىڭ كهم

تولۇقالش كالتىسى .4

سۆڭهكلىرى ھامىلىنىڭ تولۇقلىۋالسا، كۆپ زىياده كالتىسىنى ئانا ھامىلدار ئهگهر

كالتىسى ئارتۇق ئېھتىياجدىن قىيىنالشتۇرۇۋېتىدۇ. تۇغۇتنى قېتىشىۋېلىپ،

تولۇقالشنى كالتىسى مىقداردا قانچىلىك ئانا ھامىلىدار شۇڭا زىيانلىق. ئهكسىچه

الزىم. بېرىشى ئېلىپ بويىچه كۆرسهتمىسى دوختۇرنىڭ

چوتكىالش چىش .5

مهزگىلىده ھامىلدارلىق مۇھىم. تېخىمۇ ئۈچۈن ئانا ھامىلدار چوتكىالش چىش

ئانىنىڭ تهسىرىده （孕激素)پىروگىستون چىققان ئاجرىلىپ تېنىدىن ئانا

مۇمكىن. قانىشى ھامان چوتكىلىغان چىشنى كېتىشى، ئىشىپ مىلىكلىرى چىش

الزىم. داۋامالشتۇرۇش چوتكىالشنى داۋاملىق چىشنى يهنىال شۇنداقتىمۇ لېكىن

تهربىيىسى ھامىله .6

مۇناسىۋهتلىك ئىزدىنىپ، كۆپرهك دادا ۋه ئانا ئۈچۈن تۇغۇش بوۋاق ساغالم بىر

ھهققىدىكى تهربىيىسى ھامىله قورالالندۇرۇپ، ئۆزىنى بىلهن بىلىملهر

ئاساسقا ئىلمى تهربىيىسى ھامىله زۆرۈر. ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشى چۈشهنچىسىنى

بولۇشى، مۇۋاپىق قانۇنىيهتلىرىگه يېتىلىش ئۆسۈپ- ھامىلىنىڭ بولۇشى، ئېگه

بىلهن ئاالھىدىلىكى فىزىئولوگىيىنىڭ مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق تېنىنىڭ ئانا

ئهمهل قاتتىق ئهھۋالالرغا خىل ھهر جهريانىدىكى يېتىلىش ئۆسۈپ- ھامىلىنىڭ

ئاساسسىز، تهربىيىسىنى ھامىله الزىم. بېرىلىشى ئېلىپ پىالنلىق ئاساستا قىلغان
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ئاڭالشنى مۇزىكا ئالىمالر تېببىي زامانىمىزدا بولمايدۇ. قىلىشقا قارىغۇالرچه

تهۋسىيه دهپ بوالاليدۇ، تهربىيىسى ھامىله تۈرلۈك بىر ياخشى ئىنتايىن

ئۆزىمىزنى ئاۋۋال ئهڭ ئېيتقاندا، ئېلىپ ئۈچۈن مۇسۇلمانالر بىز قىلىشماقتا.

ئالالھقا قىلىش، ئىبادهت كۆپ سىرت، تۇتقاندىن ئازاده كهيپىياتىمىزنى خۇشال،

بالىغا قىلدۇرۇش، ھېس چېغىدىال قورساقتىكى بالىغا يېقىنلىقىمىزنى بولغان

كىتابىغا ئالالھنىڭ بالىنى ئوقۇپ، قۇرئان كۆپلهپ قىلىش، دۇئا كۆپ

كېرهك. بولمىسا تهربىيىسى ھامىله گۈزهل باغالشتىنمۇ

قىلىدۇ؟ نېمىلهرنى بولغۇچى دادا ھهپتىده بۇ

ئىچىده ئۆينىڭ سېلىپ قول ئۆزى باشالپ ھهپتىدىن بۇ دادىالر كهلگۈسىدىكى

كۆرىدىغان ياخشى ئايالىڭىز تامالرغا ياخشى. تولىمۇ قىلسا ئۆزگهرتىش ئاز بىر

رهڭلىك، سۇس پهردىلهرنى چاپالپ، رهسىملىرىنى بوۋاقالرنىڭ چىرايلىق

ئىشالرنى دىگهندهك ئالماشتۇرۇپ پهردىگه بهرىدىغان تۇيغۇ ئىللىق كىشىگه

سىزمۇ مىنىڭچه دادىالرچۇ؟ ئائىلىلهردىكى مۇسۇلمان ئۇنداقتا بولىدۇ. قىلسىڭىز

رهسۇلۇلالھنىڭ ئالالھنىڭ، تامالرغا ئاساستا، كهلمىگهن زىت ئېتىقادىڭىزغا ئۆز

بهيتۇلالھنىڭ، نۇسخىسىنى، ھۆسىنخهت يېزىلغان كۆركهم ئىسىملىرىنىڭ

ئېسىپ رهسىملىرىنى قۇرئاننىڭ ئهقسانىڭ، مهسجىدى نهبهۋىنىڭ، مهسجىدى

يادىغا بىر ئالالھنى كۆرگهنده ھهر بۇالرنى ئايالىڭىز بولىدۇ. تامامهن قويسىڭىز

ئارقىلىقمۇ سهزگۋسى كۆرۈش كېيىن تۇغۇلغاندىن ئىنشائالالھ بالىڭىز ئالسا،

جايلىرىمىزنى، مۇھىم شهكلىنى، يېزىلىش ئىسمىنىڭ گۋزهل ئالالھنىڭ

بىر ھهر ئهلۋهتته ئهمهسمۇ. ياخشى ساقلىۋالسا مېڭىسىده چوڭ كىتابىمىزنى

ئۇنتۇپ تۇرۇشنى سوراپ كۆرىدىغانلىقىنى ياخشى قايسىنى ئايالىڭىزدىن قهدهمده

قالمىغايسىز.
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نۇقتىالر: قىلىنىدىغان دىققهت ئاالھىده ھهپتىدىكى بۇ

مهزگىلىدىال ھامىلدارلىق ئايالالردا قىسىم بىر دىئابىت مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق

بولۇش ئانا ئهتراپىدىكى 2% - ئادهتته7% بولۇپ، كېسهللىك بىر كۆرۈلىدىغان

ھهزىم ئانىنىڭ ھامىلدار كېيىن، تاماقتىن كۆرۈلىدۇ. كېسهل بۇ تۇرغانالردا ئالدىدا

گلۇكوزا پارچىالپ، قىلىپ، ھهزىم تاماقنى سۈمۈرۈلگهن بهدهنگه سىستېمىسى

بىلهن سۇيۇقلۇقى قان كېيىن كىرگهندىن قانغا گلۇكوزا بۇ چىقىرىدۇ. ئاجرىتىپ

كېلىپ دىئابىت شۇڭالشقا بارىدۇ، يېتىپ ھۈجهيرىلهرگه بهدهندىكى پۈتۈن بىلله

چىقىدۇ.

بىلهلهيمىز؟ قانداق قالغانلىقىمىزنى بولۇپ دىئابىت مهزگىلىده ھامىلدارلىق

ئىشتىھاسى ئۇسساش، توال كېيىن ئاشقاندىن ھهپتىدىن 24 بولۇپ ھامىلدار

چۈشۈپ ئېغىرلىقى بهدهن قىستاش، تهرىتى كىچىك توال كېتىش، ياخشىلىنىپ

بىر دوختۇرخانىدا بولىدۇ. گۇمانلىنىشقا دىئابىتتىن كۆرۈلسه، ئاالمهتلىرى كېتىش

قورساق ئاچ ئاۋۋال قويۇلىدۇ. دىئاگنوز رهسمىي كېيىن تهكشۈرۈشلهردىن قاتار

ئېلىنىپ قان يهنه ئىچىپ سۇيۇقلۇقى گلۇكوزا ئارقىدىنال ئېلىنىدۇ، قان

تهكشۈرۈلىدۇ.

بهدىنىڭىزگه كۈنده ئېنىقالنسا، قالغانلىقىڭىز بولۇپ دىئابىت ئهگهر

قاتتىق مىقدارىغا بىرىكمىسىنىڭ سۇ كاربون- ماي، ئاقسىل، سۈمۈرۈلىدىغان

تاماقنى ئۈچۈن كهتمهسلىكى ئۆرلهپ شېكىرىنىڭ قان كېرهك. قويۇشىڭىز چهك

قىلىشىڭىز ۋاقتىدا چوقۇم ناشتىنى بولۇپمۇ قىلىشىڭىز دىققهت يېيىشكه ۋاقتىدا

گلۇكوزىنى راۋانالشتۇرۇپ، مېتابولىزمنى بهدىنىڭىزده چېنىقىشمۇ مۇۋاپىق كېرهك.

بېرىدۇ. ياردهم ساقالشقا تهڭپۇڭلۇقىنى شېكىرىنىڭ قان چىقىرىۋېتىپ،
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30 دېگهنده ئاز كۈنىگه ئايالالر نۇرغۇن بولغان دىئابىت مهزگىلىده ھامىلدارلىق

لېكىن ئېرىشكهن. ئۈنۈمگه داۋامالشتۇرۇپ،ياخشى قىلىشنى ھهرىكهت مىنۇت

ئاۋۋال بۇنىڭدىمۇ شۇڭا كېلىۋهرمهيدۇ. ماس ئادهمگه ھهممىال چېنىقىش

ماس چېنىقىش تىپتىكى قانداق ئۆزىڭىزگه سوراپ، مهسلىھهت دوختۇردىن

كېرهك. بىلىۋېلىشىڭىز كېلىدىغانلىقىنى

بولدى ھهپته 25 بولغىلى ھامىلدار سىز

570 تهخمىنهن ئېغىرلىقى بوۋىقىڭىزنىڭ سىزنىڭ ھهپتىده بۇ ئهلھهمدۇلىلالھ،

ھهم ئۇزۇن ھهم قارىماققا بوۋىقىڭىز ھهپتىده ئالدىنقى بولىدۇ. ئهتراپىدا گرام

قالدى، سهمرىپ خىلى ئۇ ھهپتىده بۇ كۆرۈنهتتى، قورۇق تېرىلىرى ئورۇق،

تهم تىلىدىكى بوۋاقنىڭ ھهپتىده بۇ قالدى. بوشىشىپ ئوبدانال تېرىلىرىمۇ

يېمهكلىكلهرنىڭ بولۇپ،بوۋاق يېتىلىۋاتقان ئهزا قىلغۇچى قوبۇل سېزىمىنى

تهسهۋۋۇرىڭىزدىكىدىن سىزنىڭ چهبدهسلىكى ھامىلىنىڭ تېتىيااليدۇ. تهمىنى

بىلهن ئىشتىھا زور تۇتۇپ، پۇتىنى ئاستا ئاستا- ئۇ بولىدۇ. زور ھهسسه نهچچه

شۇكى، ئهپسۇسلىنارلىقى ئاچىدۇ، قېتىم تۇنجى كۆزىنى ھهپتىده بۇ ئۇ ئېمىدۇ.

باشقا قاراڭغۇلۇقتىن ۋاقىتتا بۇ بولۇپ،ھامىله ئوخشايدىغان قورغانغا بىر بالىياتقۇ

نۇر قورسىقىڭىزغا بىلهن چىراغ قول سىز ئهگهر كۆرهلمهيدۇ. نهرسىنى ھېچ

بېقىڭ، سىناپ سىزمۇ قايتۇرىدۇ. ئىنكاس نىسبهتهن نۇرغا ھامىله چۈشۈرسىڭىز،

بولىدۇ. كۆڭۈللۈك بهك
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ئوقۇشلۇقى: زۆرۈر ھهپتىدىكى بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

قارىغاندا ياندىن يوغىنايدۇ، يهنه بالىياتقۇڭىز سىزنىڭ ھهپتىده بۇ

روھى ھهپتىده بۇ سىز قىلسىز. ھېس قالغانلىقنى چىقىپ خېلىال قورسىقىڭىزنىڭ

ھېس قالغاندهك قايتىپ ۋاقتىغا دهسلهپكى ھامىلدارلىقنىڭ ھالىتىڭىزنى

قايىدىغان، بېشىڭىز قىلىدىغان، ھېس ھارغىنلىق يهنه مۇمكىن. قىلىشىڭىز

ھامىلىنىڭ مۇمكىن. بېرىشى يۈز ئهھۋالالر بارىدىغان ھاجهتخانىغا توختىماي

پۇتىڭىزنىڭ بهل ئېغىرالپ بارغانسېرى قورسىقىڭىز تۈپهيلى چوڭىيىشى ئۈزلۈكسىز

ئهرلىك بهدىنىڭىزدىكى باشاليدۇ. بولۇشقا كۆرۈنهرلىك بارغانسېرى ئاغرىشى

توملىشىپ، بارغانسېرى تۈكلهر بهدىنىڭىزدىكى تۈپهيلى، كۆپىيىشى گورموننىڭ

پارقىراپ قالغاندهك، كۆپىيىپ خىل بىر چېچىڭىز سىز بارىدۇ. قېنىقلىشىپ

گىرىپتار كىسلىگه دىئابېت مهزگىلده قىلسىز.ھامىلىدارلىق ھېس كېتىۋاتقاندهك

دوختۇرنىڭ پهقهت كهتمهڭ. ئهنسىرهپ بهك ئهمما بولىدۇ، كۆپ بولىدىغانالر

ئهھۋالىڭىزنى كېسهللىك ئارقىلىپ دورا ۋه يېمهكلىك بويىچه كۆرسهتمىسى

تۇغااليسىز. بوۋاق ساغالم سىزمۇ ئىنشائالالھ قىلسىڭىز، كونترول

ئىشالر: مۇھىم ھهپتىلىك بۇ

B سىز ئىچىده ھهپته مهزمۇنى:28-25 تهكشۈرتۈش مهزگىلدىكى ھامىلدارلىق .1

ۋه تهكشۈرتۈشى زهردابى قان ئانتىگېنى،سىفلىس ياللۇغى جىگهر تىپلىق

كېرهك. بېرىشىڭىز ئېلىپ تهكشۈرۈشلهرنى قاتارلىق قىزىلى گېرمانىيه

ئۆزىڭىز ياخشىسى ئهڭ سىز ھازىر ھهيدىشى: ماشىنا ئايالالرنىڭ ھامىلدار .2

ھهيدىمهڭ. ماشىنا
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تارتىشى خورهك ئايالالرنىڭ ھامىلدار تارتىشى: خورهك ئايالالرنىڭ ھامىلدار .3

ئايالالر ھامىلدار نۇرغۇن بۇ بارمۇ؟ تهسىرى يىتلىشىگه ئۆسۈپ ھامىلىنىڭ

ھامىلدار تارتمىسىمۇ خورهك بۇرۇن ئايالالر بهزى مهسىله. بىر ئهنسىرهيدىغان

ھامىلدارلىقنىڭ بولۇپمۇ قالىدۇ، بولۇپ تارتىدىغان خورهك كىيىن بولغاندىن

خورهك سهۋهبىدىن قېلىشى ئىتىلىپ دىمىغىنىڭ بارغاندا، باسقۇچىغا كېيىنكى

ئېغىرالپ بهك تارتىشىڭىز خورهك سىزنىڭ ئهگهر قالىدۇ. بولۇپ تارتىدىغان

داۋالىنىڭ. بېرىپ دوختۇرخانىغا ،دهرھال كهتسه

كۆپ تېخىمۇ مهزگىلده بۇ سىز كۆرۈش: چۈش غهلىته مهزگىلده ھامىلدارلىق .4

چۈش مهزگىلدىكى ھامىلدارلىق مۇمكىن. كىتشىڭىز بولۇپ كۆرىدىغان چۈش

قاراپ چۈشىڭىزگه ئهمما مۇمكىن. بولۇشى غهلىته چۈشتىن ۋاقىتتىكى ئادهتتىكى

يۈرمهڭ. ئهنسىرهپ زىياده

ھامىلدار مهزگىلده بۇ بوالمدۇ؟ چىقسا سهپهرگه ھازىر ئايالالر ھامىلدار .5

ئهپسىز قىلىشىمۇ ھهرىكهت بولۇپ، قالغان يوغىناپ خېلى قورسىقى ئايالنىڭ

جىددىيلىشىش جهھهتتىن روھىي جهريانىدىكى چىقىش سهپهرگه قالىدۇ. بولۇپ

قويۇشىمۇ تۇغۇپ بالدۇر بولغاندا ئېغىر كېلىدۇ، ئېلىپ تهسىر ناچار ھامىلىگه

ياخشى. چىقمىغان سهپهرگه بولمىسا زۆرۈر شۇڭالشقا مۇمكىن.

كىرهك؟ قىلىشى نىمه بولغۇچىالر دادا ھهپته بۇ

قىلىشنى ھهرىكهت چوقۇم ئايالىڭىز ئهگىشىپ ئېشىشىغا ئېغرلىقنىڭ بهدهن

چوقۇم سىز بولغۇچى دادا ۋاقىتتا بۇ مۇمكىن. قېلىشى بولۇپ خالىمايدىغان ئانچه

ھهرىكهت مۇۋاپىق ئايالىڭىزنىڭ كېرهك. قىلدۇرۇشىڭىز جارى ياخشى رولىڭىزنى
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ئاشۇرۇشقا كۈچىنى ئېمونىت قىلىش، كونترول ئېغىرلىقنى بهدهن قىلىشى

ناھايىتى رولى يهتكۈزۈشته ئوكسىگېن بالىغا يهنه قالماستىن بولۇپال پايدىلىق

سىرتالرنى بولۇپ ھهمرا ئايالىڭىزغا كىيىن تاماقتىن كهچلىك ۋه ئهتىگهنده زور.

پايدىلىق. بهكمۇ ئايالىڭىزغا بۇ كىرىڭ، ئايلىنىپ

ئىشالر: تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ھهپتىده بۇ

ئايالالر ھامىلدار نۇرغۇن ئىششىق. سۇلۇق پۇتتىكى مهزگىلدىكى ھامىلدارلىق

قالغاندهك، توملىشىپ پاقالچىقىنى مهزگىلده كېيىنكى ۋه ئوتتۇرا ھامىلدارلىقنىڭ

سهمرىپ ئايالنىڭ ھامىلدار بۇ قىلىدۇ. ھېس قالغاندهك يوغىناپ پۇتىنىمۇ

ئىششىق سۇلۇق مهزگىلدىكى ھامىلدارلىق بهلكى ئهمهس قالغانلىقىدىن

سۇلۇق پۇتىدا ئايالالرنىڭ ،ھامىلدار مهزگىلده ھامىلدارلىق سهۋهبىدىندۇر.

سۇلۇق ئهھۋالدۇر. نورمال ئومۇميۈزلۈك خىل بىر بولۇشى پهيدا ئىششىقنىڭ

چىقىپ، سىرغىپ تومۇردىن قان سۇيۇقلۇق تومۇردىكى قان بولسا ئىششىق

ئاستى بهدهننىڭ بۇرۇن ئهڭ بولىدۇ. پهيدا قېلىشىدىن يىغىلىپ ئارىسىدا توقۇلما

يۇقىرى بهدهننىڭ ئاستا - ئاستا كىيىن بولۇپ، پهيدا ئهتراپىدا بوغۇم قىسمىدا،

كېڭىيىدۇ. قاراپ قىسمىغا

كىرىسلودا ساقلىنىڭ. ئولتۇرۇشتىن زوڭزىيىپ تۇرۇشتىن، ئۆره ئۇزۇن بهك .1

ھهرىكهتلهندۈرۈپ بۇغۇملىرىڭىزنى پۇتىڭىزنى، ئولتۇرغاندا ئورۇندۇقتا ياكى

سۈرىدۇ. ئىلگىرى ئايلىنىشىنى قاننىڭ بۇ بىرىڭ،

كاۋاك تۆۋهنكى بالىياتقۇنىڭ ئولتۇرسىڭىز، بېسىپراق تهرهپنى سول ئولتۇرغاندا .2

بولىدۇ. ئازايتقىلى بېسمىنى بولغان ۋېناغا
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كهلتۈرۈپ ئىششىقنى سۇلۇق بولىشىمۇ كهم ئاقسىلنىڭ ئايالالردىكى ھامىلدار .3

قىلىشقا، قۇبۇل ۋىتامىن ئاقسىل، يېتهرلىك ئايالالر ھامىلدار شۇڭالشقا چىقىرىدۇ.

كېرهك. بېرشى ئهھمىيهت تۇلۇقالشقا كالتىسي ۋه تۆمۈر

كۈنلۈك ھهر قېلىش. ئىستېمال يېمهكلىكلهرنى كهم تۇز مىقداردا مۇۋاپىق .4

قىلىپ، كونترول ئهتراپىدا گرام 4 -2 مىقدارىنى تۇزنىڭ قىلىنىدىغان ئىستېمال

كهم تۇز ئهمما كېرهك. ئېلىش ئالدىنى قېلىشنىڭ يىغىلىپ ناترىينىڭ

كېرهك، كهتمهسلىكى بولۇپ ئۇزۇن بهك ۋاقتى قىلىش ئىستېمال يېمهكلىكلهرنى

چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ كېسىلىنى قان كهملىك ناترىي بولمىسا

ئىنشائالالھ ئارقىلىقمۇ بېرىش ئۇۋالپ پۇتنى بېرىش، قىلىپ ھهركهت مۇۋاق .5

بولىدۇ. ئالغىلى ئالدىنى ئىششىقنىڭ سۇلۇق ھالدا ئۈنۈملۈك
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ھهپتىسى -26 ھامىلدارلىقنىڭ

سېلىشتۇرغاندا، ھهپتىگه ئالدىنقى بولدى. ھهپته 26 بولغىلى ھامىلدار سىز

تهخمىنهن بۇلۇپ ئاشقان كۆپرهك گىرامدىن 200 يهنه ئېغىرلىقى بهدهن بوۋاقنىڭ

ھهپته بۇ كىلىدۇ. سانتىمېتىر 22 ئېگىزلىكى ئولتۇرغاندىكى كىلىدۇ. گىرام 750

مۇھىم ئهڭ يىتىلىدىغان ئېقتىدارى كۆرۈش ۋه ئېقتىدارى ئاڭالش ھامىلىنىڭ

باشلىغان يېتىلىشكه ھهپتىده –18 سېستىمىسى ئاڭالش ھامىلىنىڭ باسقۇچتۇر.

بارغانسېرى ئاۋازالرغا ئۇ بولدى. شهكىللىنىپ پۈتۈنلهي ھازىر بۇلۇپ،

قۇلىقىغا ئۇنىڭ ئارقىلىق بالىياتقۇڭىز سىزنىڭ ئاۋازالر سىرىتقى سهزگۈرلىشىدۇ.

ھامىلىنىڭ ھازىر بۇلىدۇ. ياردىمى يېتىلىشىگه قۇلىقىنىڭ ئۇنىڭ بېرىپ يىتىپ

سۈيىدىن باش ئۈزلۈكسىز ئۇ بۇلۇپ، يېتىلمىگهن تولۇق تېخى ئۆپكىسى

نهپهسلىنىشىگه ھاۋادىن قېتىم بىرىنچى تۇغۇلۇپ ئۇنىڭ بۇ تۇرىدۇ. نهپهسلىنىپ

سېلىشىدۇر. ئاساس

ئوقۇشلۇقى: زۆرۈر ھهپتىدىكى بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

كىندىكنىڭ تهخمىنهن ئىگىزلىكى بالياتقۇسىنىڭ ئانىالرنىڭ ھامىلدار ھازىر

قۇشۇپ بىلهن سۆڭىكى دوۋسۇن بۇلۇپ، ئېگىزلىكته سانتىمېتىر 6 ئۈستىدىن

ئېغىرلىقى بهدهن ئهھۋالدا نورمال كېلىدۇ. سانتىمېتىر 26 تهخمىنهن ئۆلچىگهنده

كۆكرهك ۋه دوۋساق ئايالالرنىڭ ھامىلدار بهزى ئاشىدۇ. كىلوگرام بىر تهخمىنهن

كېڭهيگهنلىكىنىڭ تېرىنىڭ بۇ بۇلىدۇ. پهيدا سىزىقچىلىرى ھامىلدارلىق قىسمىغا

ئالغىلى ئالدىنى ئارقىلىق ئىشلىتىش سۈتى كاۋچۇك نهم ۋه ئۇۋىالش ئىپادىسى.

ئاز بىر قىسمىڭىز دۈمبه سىزنىڭ بېرى يېقىندىن ئهگهر بۇلىدۇ. يىنىكلهتكىلى ۋه
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ئۇ بولۇپ، رولىدىن خىروموسۇمنىڭ ۋه مهزگىلى ھامىلدارلىق بۇ بولسا ئاغرىۋاتقان

قىلىدۇ. تهييارلىق بوشۇنىشقا بوشىتىپ پهيلىرىڭىزنى ۋه بۇغۇم سىزنىڭ

ئىشالر مۇھىم ھهپتىدىكى بۇ

بېغىش ئهھۋالنى بۇ سىزدىكى ئاغرىش: سانجىلىپ ئۇيۇشۇپ قولالر .1

كۆپ ئاغرىقنى خىل بۇ بهلكىم سىز بۇلۇپ، چىقارغان كهلتۈرۈپ سىندورمىسى

ئويلىشىڭىز دهپ بېرىدۇ يۈز شۇغۇللىنىدىغانالردا بىلهن ئىشى قول ھالالردا

ئهھۋالالرنىڭ كۆرىلىدىغان ئومۇميۈزلۈك ھامىلدارالردا بۇ ئهمىلىيهتته مۇمكىن،

بىرى.

ھامىلىنىڭ بېرىش: يهپ كۆپلهپ يىمهكلىكلهرنى قۇۋۋهتلهيدىغان مېڭىنى .2

ۋاقىتتا بۇ بۇلۇپ كىرگهن باسقۇچىغا پهلله يۇقىرى يېتىلىشى مېڭىسىنىڭ چوڭ

ھهجمى ھهم تارقىلىدۇ، كۆپىيىپ سۈرئهتته تىز ھۈجهيرىسى مېڭه چوڭ

كۆپلهپ يىمهكلىكلهرنى قۇۋۋهتلهيدىغان مېڭىنى ۋاقىتتا بۇ ھامىلدارالر چوڭىيىدۇ.

خاسىڭ. كۈنجۈت، ياڭاق، مهسىلهن: كېرهك. بېرىش يهپ

ئېغىر مهزگىلىده ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ كېرهك: چېنقماسلىق ۋاقىتتا قانداق .3

كېرهك. قىلماسلىق ھهركهتلهرنى

ھالدا قهرهللىك ئۈچۈن يېنىكلىتىش ئىششىشنى ئىششىش: بارماقلىرى قول .4

قىلغاندا بۇنداق كېرهك، بېرىش قىلىپ ئۈستىگه باشنىڭ بارماقلىرىنى قول

بۇلىدۇ. ياردىمى قايتىشىغا يۈرهككه قاننىڭ

ئىشالر تىگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ھهپتىدىكى بۇ

بهزى قارىغاندا ھامىلدارالرغا قىسىم كۆپ ھامىلدارلىق— بولغان يۇقىرى خهتىرى

ئىچىگه ئۆز تۆۋهندىكىلهرنى بۇالر قارىلىدۇ. دهپ يۇقىرى خهتىرى ھامىلدارالرنىڭ

ئالىدۇ.
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ئايالالر. بار كېسىلى بېسىم قان يۇقىرى كېسىلى، يۈرهك كېسىلى، دىئابىت .1

ئايالالر. كۆرۈلگهن ئهھۋالالر مۇشۇ بوشانغاندا ۋه مهزگىلىده ھامىلدارلىق .2

. ئايالالر بولغان ھامىلدار يۇقىرى قېتىمدىن بهش ۋه ئۈچ .3

بولغانالر. ھامىلدار كېزهككه كۆپ ياكى كېزهك قوش . 4

ئايالالر. بولغان يۇقىرى ياشتىن 35 ياكى تۆۋهن ياشتىن 17 يېشى .5

ئايالالر. كۆرۈلگهن ئاالمىتى تۇغۇش بالدۇر .6

كۆپۈيۈش خىالمىدىيه، چېچهك، مهسلهن: يۇقۇمالنغانالر. بىلهن ۋىرۇس .7

ۋىرۇسى كهمتۈكلىك ئىممۇنىت ئىنسانالرنىڭ ياكى قاپارتمىسى ئهزاسى

ئىبارهت. قاتارلىقالردىن

دېڭىز ئوتتۇرا يهر كېسهللكلهر: ئىرسىي بولغان نورمالسىزلىقتىن ئىرسىي .8

كېسىلى. كهمقانلىق

بىلهن ئالدى بولسىڭىز، ئانا ھامىلدار يۇقىرى خهتىرى سىز ئهگهر

ياخشى يوق. پايدىسى باركى زىيىنى جىددىيلىشىشنىڭ چۈنكى جىددىيلهشمهڭ،

مىدىرلىشىنى ھامىلىنىڭ ئاندىن پايدىلىق. ساغالملىقىغا بالىنىڭ – ئانا كهيپىيات

ساناڭ. سائهت بىر قېتىمدا ھهر قېتىم، ئۈچ ھهركۈنى ئۆگۈنىۋېلىڭ. ساناشنى

گىچه، 12 -1 چۈشته گىچه، 7 –8 سائهت بۇرۇن چۈشتن ئادهتته ۋاقىت

مىدىرلىشىنى ھامىله قېتىملىق ئۈچ بۇلىدۇ. بولسا غىچه 9-10 بولسا كهچته

بۇلىدۇ. سانى مىدىرلىشىنىڭ ھامىله سائهتلىك 12 بۇ كۆپهيتكهنده كه 4 قۇشۇپ

سائهت 12 بۇلىدۇ. قېتىمغىچه 3 –5 سائىتىگه مىدىرلىشى ھامىله بولغاندا نورمال

كۆپ بهك مىدىرلىشى ھامىلىنىڭ كېرهك. بولماسلىقى كام قېتىمدىن 10 ئىچىده

بېرىدۇ. دېرهك يېتشمىگهنلىگىدىن ئوكسىگىن ھامىلىگه بۇلىشى ئاز بهك ياكى
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ئۇخالش باشقا ئۇندىن سىگنالىدۇر. بهرگهن قۇتقۇزۇشقا بۇ مىدىرلىمىسا پهقهت

بار. پايدىسى چوڭ 3 بۇنىڭ بولسۇن، يېتىش بېسىپ تهرهپنى سول ھالىتىڭىز

قاننىڭ ساقلىنىش، بېسىۋېلىشتىن ۋېناسىنى بوشلۇق تۆۋهنكى بالىياتقۇنىڭ .1

باال بالىياتقۇ، يېنىكلىتىش، ئىششىقنى ئاشۇرۇش، چىقىشىنى ئاجرىلىپ

ئاشۇرۇش. مىقدارىنى ئېقىم قان تۈكلهرنىڭ ھهمرىيى،

بۇ بۇلۇپ، ئۈچۈن بۇلىشى تۈز ئايلىنىشىنىڭ بالىياتقۇنىڭ ئايالنغان ئوڭ .2

يېتىلىشىنىڭ ۋه قىينىلىشى ھامىلىنىڭ پايدىلىق. يېتىلىشىگه ھامىلىنىڭ

يىنىكلىتىش. قېلىشىنى ئاستىالپ

قان يېتهرلىك بۆرهكنىڭ ئېلىپ ئالدىنى بېسىۋېلىشنىڭ بۆرهكنى بالىياتقۇنىڭ .3

يىغىندى بېسىم قان يۇقىرى ھامىلدارلىقتىكى ھهم قىلىش، كاپالهتلىك مىقدارىغا

بولغان يۇقىرى خهتىرى پايدىلىق. ئېلىشقا ئالدىنى ۋه داۋاالش كېسهللىرىنى

كۈزىتىشىگه دوختۇرنىڭ ھهم قىلىپ، دىققهت كۈزۈتۈشكه ئۆزىنى ئانىالر ھامىلدار

بۇ بىلهن تىلهش ھهرۋاقىت ئالالھتىن ھهمده ماسالشقاندا قىلىشىغا تهرهپ بىر

ئېچىشىنى كۆز دۇنياغا ئومىقىڭىزنىڭ ئۆتكۈزۈپ ئوڭۇشلۇق مهزگىلىنى ھامىلدارلىق

ئىنشائالالھ. كۈتىۋاالاليسىز.
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بولدى ھهپته 27 بولغىلى ھامىلدار سىز

ئېغىرلىقى بهدهن بىلهن بويى بوۋىقىڭىزنىڭ سىزنىڭ ھازىر ئهلھهمدۇلىلالھ،

بويى گرام، 900 ئېغىرلىقى بهدهن ھازىرقى ئۇنىڭ ئېشۋاتىدۇ. سۈرئهتته مۇقىم

چېچى ھامىله قسقا بىشىغا ھامىلىنڭ ۋاقىتتا بۇ بولىدۇ. ئهتراپىدا سانتىمېتر 38

ئۇنىڭ يۇمىدۇ، دهم بىر ئېچىپ دهم بىر كۆزىنى ئۇ بولىدۇ. چىققان ئۆسۈپ

قىز بوۋىقىڭىز سىزنىڭ ئهگهر بولىدۇ. قانۇنىيهتلىك ئىنتايىن دهۋرىمۇ ئۇخالش

بولسا، ئوغۇل ئهگهر باشاليدۇ. يېتىلىشكه لېۋى جىنسىي ئىچكى ئۇنىڭ بولسا،

بواللمايدۇ. يېتىلىپ تولۇق تېخى ئۇرۇقدېنى ئۇنىڭ

بولىدۇ. جانلىق ئىنتايىن بارغاندا ھهپتىگه -27 ھهركىتى مىڭه چوڭ ھامىلىنىڭ

پهيدا ئېرىقچىالر ئايرىم ئايرىم يۈزىده سىرىتقى قهۋىتىنڭ پوستىالق مىڭه چوڭ

بهلكىم سىز باشاليدۇ. يېتىلىشكه سۈرئهتته تىز توقۇلمىلىرى مىڭه بولىدۇ.

بولسا بۇ مۇمكىن، بايقىشىڭز قىلىۋاتقانلىقنى ھهركهت رېتىملىق بوۋىقىڭىزنىڭ

مىنۇتال قانچه بىر پهقهت قېتىمدا ھهر ھهركىتىدۇر. كېكىرگهندىكى بوۋىقىڭىزنىڭ

داۋاملىشىدۇ.

ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىدىكى بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

دۈمبىڭىزنىڭ ئۇچرىتىپ، بېسىمغا دۈمبىڭزنى سىزنىڭ ئېغىرلىقى ھامىلىنڭ

ۋه ئوتتۇرا ھامىلدارلىقنىڭ چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ ئاغرىشنى پۇتىڭزنىڭ ۋه ئاستى

بولىدۇ، ئىگزلىكته سانتىمېتىر 7 كېندىكڭىزدىن بالىياتقۇڭىز مهزگىلده، ئاخىرقى

ئۆلچىگهنده، ئاستىغىچه بالىياتقۇ يىېرىدىن تۇتاشقان سۆڭىكىنىڭ دوۋسۇن ئهگهر

كىلىدۇ. 27سانتىمېتىر تهخمىنهن
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ئهسلىدىكنىڭ ئازالپ، سۈيى باش بالىياتقۇڭىزدىكى سىزنىڭ ھهپتىده بۇ

چوڭراق قىسمى سۆڭهك ئۇنىڭ سىز مىدىرلىغاندا، ھامىله قالىدۇ. يېرىمچىلىك

پهيدا تۈگۈنچهكلهرنى كىچىك قورسىقىڭىزدا جهينهكلىرىنىڭ ۋه تىز بولغان

سىز ھازىر، كۆرهلهيدۇ. قاراپمۇ يىنىڭىزدا باشقىالر كۆرهلهيسىز. قىلغانلىقىنى

بولغانلىقىنى پهيدا قورۇقالرنىڭ قىسمىڭىزدا قورساق ۋه كۆكسىڭىز بهلكىم

قىينىلىشقا ئىشالدا قاتارلىق كىيىش ئاياغ يۇيۇش، پۇتىڭىزنى مۇمكىن. كۆرىشىڭىز

ئېغىرالپ بارغانسىرى قېلىشى تارتىشىپ پېيى پۇتىڭىزنىڭ سىزنىڭ باشاليسىز.

ئهمما بىرىدۇ، يۈز كهچته ئادهتته قېلىشى تارتىشىپ پهي مۇمكىن. كېتشى

پۇت سوزۇپ، مۇسكىللىرىنى پاقالچاق مۇمكىن. قېلىشى تارتىشىپ كۈندۈزلىرىمۇ

ئېگىش يۆلنىشىگه سۆڭىكى پاقالچاق ئاندىن سوزۇپ، ئالدىغا بارماقلىرىڭىزنى

بولىدۇ. ئازايتقىلى قېلىشىنى تارتىشىپ پهي ئارقىلىق

ئىشالر: مۇھىم ھهپتىلىك بۇ

بىر ھهر پۇتىڭىز ئهگىشىپ، ئېششىغا ئېغىرلىقىڭىزنىڭ سىزنڭ ئۇۋالش: پۇتنى .1

ياخشى پۇتىڭىزنى شۇڭالشقا ئۇچرايدۇ. بېسىمغا كىلوگرام 227 ماڭغاندا قهدهم

قالغان بولۇپ گىرىپتار كېسلىگه كېڭىيىش ۋېنا ئهگهر كېرهك. ئاسرىشىڭىز

قىلماڭ. بار ئامال ھهرىكىتىنى قىسمنىڭ پۇت بولسىڭىز،

تۇغۇتتىن قالغانسىرى، ئاز ۋاقتىغا تۇغۇت چوڭىيشى: بېسىمنڭ روھىي .2

بىلهن ھاياجانلىنىش ئېغىرالپ، بارغانسىرى ئهنسىرهش قورقۇش،

شهكىللىنىپ، ھالهت روھىي زىددىيهتلىك ئىبارهت جىددىيلىشىشتىن

باشالپ ھازىردىن سىز چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ بولۇشىنى تۇراقسىز كهيپىياتىڭىزنىڭ

بىلىملهردىن ئائىت تۇغۇتقا ئارقىلىق لىكسىيهسى دوختۇرنىڭ ۋه تور،كىتاپ
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بېسمىڭىزنى روھىي بۇرۇنقى تۇغۇتتىن سىزنىڭ بۇ تۇرۇڭ، بولۇپ خهۋهردار

ئىنشائالالھ. پهسهيتىدۇ،

توپچىسىنى كۆكسىڭزنىڭ بىلهن سۇ ئىلمان قېلىش: پهرۋىش كۆكسىنى .3

بۇ بېرىڭ. سۈرتۈپ بىلهن سۈت ساپ ياكى مېيى ئۆسۈملۈك ماي، مىنېرال يۇيۇپ،

ئوينايدۇ. رولنى ئېلىش ئالدىنى كېتشىنىڭ يېرىلىپ توپچىسىنڭ ئهمچهك

پهردسىنىڭ ئايرىش بېسىمنى بالىياتقۇ قىيىنلىشىش: ئېلىش نهپهس .4

بهزىده قېيىنلىشىپ، ئېلىشىڭىز نهپهس نۇرمال سىزنىڭ ئهگىشىپ، چوڭىيشىغا

ۋه ئوتتۇرا ھامىلدارلىقنڭ ئهھۋال خىل بۇ مۇمكىن. يىتىشمهسلىكى نهپسىڭىز

ھاۋاسى كهتمهڭ. ئهنسىرهپ بهك بولۇپ، ئهھۋال نورمال مهزگىلدىكى ئاخىرقى

خىل بۇ بهرسىڭىز، ئايلىنىپ بېرىپ جايالرغا بولغان گۈزهل مۇھىتى ساپ،

قالىسىز. كۆنۈپ -ئاستا ئاستا ئىنشائالالھ ھالىتىگه نهپهسلىنىش

كېرهك: قىلىشى نېملهرنى بولغۇچىالر دادا ھهپتىده بۇ

بايقىسڭىز، ئهمهسلىكنى قىزغىن بهك تهربىيسىگه ھامىله ئايالىڭزنىڭ ئهگهر

قىلدۇرشىڭىز جارىي ياخشى رولىنى ئۆزىڭىزنىڭ جهريانىدا تهربىيسى ھامىله

رىغبهتلهندۈرۈشىڭىز، تهربىيسىگه ھامىله ئايالىڭىزنى بىلهن ئالدى كېرهك.

كېرهك. ئاشۇرۇشىڭىز قىزغىنلىقنى بېرىش ئېلىپ تهربىيسى ھامىله ئايالىڭزنىڭ

ھامىله ،ئايالىڭزنىڭ بېرىپ ئېلىپ تهربىيسى ھامىله بىلله بىلهن ئايالىڭىز

كېرهك. بىرىشىڭىز ياردهم بېرىشغا ئېلىپ ئاخىرغىچه تهربىيسىنى

ئېلىشنى دهم ئىشالر-تۇغۇتتىكى تىگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ھهپتىده بۇ

پىالنالش

قانچه بىر تۆۋهندىكىدهك بولسىڭىز ئايال ھامىلدار بار خىزمىتىڭىز سىز ئهگهر

كېرهك: قىلىشىڭىز دىققهت نوقتىغا
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يهنه قىلىپ خىزمهت تهرهپتىن بىر سىز جهھهتته: باشقۇرۇش كهيپىياتىڭىزنى .1

كېتىشڭىز چارچاپ جهھهتتىن روھىي ۋه جىسمانىي قاراپ، بالىغا تهرهپتىن بىر

تهييارلىق ياخشى جهھهتته ئىدىيه باشالپ ھازىردىن سىز شۇڭالشقا مۇمكىن،

كېرهك. قىلىشىڭىز

ئاپا-قېيىن قېيىن ئاتا-ئانىڭىز، يولدىشىڭىز، سىزنىڭ قوللىشى: ئائىلىنىڭ .2

قارايدۇ. قانداق ئېلىشىڭىزغا دهم تۇغۇتتىكى سىزنىڭ ئاتىڭىز

بولسا، ئۇزۇن قانچه ئېلىشىڭىز دهم تۇغۇتتىكى جهھهتته: رىقابىتى خىزمهت .3

تولۇقالشقا سىز نۇرغۇن ،خىزمىتىڭىزده چۈشكهنده ئىشقا كىيىن تۇغۇتتىن سىز

ھهل مهسىللهرنى بۇ سىز بايقايسىز. بارلىقىنى مهسىللهر كېلىدىغان توغرا

؟ بار ئۇسۇلى قىلىش ھهل قانداق قىالالمسىز.

يوق. بارمۇ ئادهم قارايدىغان بالىڭىزغا كىيىن چۈشكهندىن ئىشقا قايتا تۇغۇپ .4

قىلماقچى. ھهل قانداق ئىشنى ئېمىتىش بالىڭىزنى كىيىن چۈشكهندىن ئىىشقا

تهرهپ بىر ياخشى مهسلىسنى ئىېمىتىش بالىنى نىسبهتهن ئايالالرغا ئىشلهيدىغان

ھازىردىن .شۇڭالشقا مهسلىدۇر مۇھىم بىر بولمايدىغان قاراشقا سهل قىلىش

چاره-تهدبىرلهرنى ياخشى توغرىسىدا قىلىش ھهل قانداق مهسلىنى بۇ باشالپ

كېرهك. قويشىڭىز ئويلىشىپ



ھ پتىلىكى ھامىلدارالر www.aybalam.com

119

بولدى ھهپته 28 بولغىلى ھامىلدار سىز

ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ سىز باشالپ بۈگۈندىن ئانا، ھامىلدار قهدىرلىك

،ئائىلهڭالرغا ئىنشائالالھ كېيىن، ئايدىن بىر يهنه قويدىڭىز. قهدهم باسقۇچىغا

ئىچىده ئاي بىر ئوتكهن ھاياجانلىنىۋاتامسىز؟ قوشۇلىدۇ. ئهزا بىر يېڭى

كىلوگرامغىچه 1.4 كىلوگرامدىن 1.1 ئېشىپ ئېغىرلىقى بهدهن ھامىلىڭىزنىڭ

بولدى، ئېگهللهپ دىگۈدهك ئاساسهن بالىياتقۇڭىزنى ھامىلىڭىز ھازىر بولدى.

ئۇ قىلدىڭىز. ھىس سىزمۇ بۇنى قالدى، ئازالپ بۇرۇنقىدىن ھهرىكىتىمۇ شۇڭا

قىلىۋاتىدۇ. مهشىقى نهپهس تىرىشىپ ھازىر

يېتىلىپ پۈتۈنلهي كىرپىكلىرى ھامىلىڭىزنىڭ ئىچىده ھهپته بىر ئوتكهن

بهدىنىده ئۇنىڭ ھازىر يىغىۋاتىدۇ. ماي توختىماستىن بهدىنى ئۇنىڭ بولدى.

تۇرمۇش دۇنيادىكى سىرتقى ھازىر ھامىله بار. ماي ئهتراپىدا پىرسهنت 3-2

كۆرۈۋاتىدۇ. ھازىرلىق ئۈچۈن

ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ئانىالرنىڭ ھهپتىلىك بۇ

قىسمىغا يۇقىرى سانتىمېتىر سهككىز كىندىكنىڭ تهخمىنهن بالىياتقۇڭىز ھازىر

28 تهخمىنهن قىسمىغىچه ئاستىنقى بالىياتقۇنىڭ دوۋسۇندىن كۆتۈرۈلدى.

چۈشۈرۈپ، بېسىم ئهزاالرغا ئىچكى يوغىنىغانسىرى بالىياتقۇ كېلىدۇ. سانتىمېتىر

قورساق قىيىنلىشىدۇ. ئېلىشىڭىز نهپهس قىلىسىز، ھىس سىقىلغاندهك كۆكسىڭىز

قىيىنلىشىپ تېخىمۇ ئېلىشىڭىز نهپهس ياتسىڭىز ئوڭدا بولغاچقا ئېغىر بهك

ياخشى. ئاز بىر ياتقىنىڭىز يانچه شۇڭا كېتىدۇ،

ياكى تۇرسىڭىز ئۆره ئۇزاقراق ئېغىرلىشىدۇ. ئىششىق پاقالچاقالردا ۋه پۇت

ئشىشىق كىيسىڭىز كىيىم چىڭ بهك قىسمى بهل ياكى ۋه ئولتۇرسىڭىز زوڭزىيىپ
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ۋه بېسىم قان يۇقىرى بىلله بىلهن ئىشىش ئهگهر كېتىدۇ. ئېغىرالپ تېخىمۇ

مهزگىلىده ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ ئىششىق بۇ كۆرۈلمىسىال، سىيىش ئاقسىل

يۈرهككه چوڭايغانچه ھامىله ھىسابلىنىدۇ. ھادىسه نورمال كۆرۈلىدىغان

تومۇرى ۋېنا يۇقىرىاليدۇ. بېسىم قان ئارتىپ بارغانسىرى بېسىممۇ چۈشىدىغان

كهينىدىن كهينى- قاتارلىقالر گىموروي قهۋزىيهت، تارتىشىش، پهي سوزۇلۇپ،

بهرگۈسى. ئهجىر كاتتا سىزگه ئالالھ قىلىڭ، سهۋر باشاليدۇ. قىيناشقا سىزنى

تهكشۈرتۈشكه دوختۇرغا قېتىم بىر ھهپتىده ئىككى ھهر باشالپ ھازىردىن

كۆزىتىشكه بىلهن دىققهت تېخىمۇ ئهھۋالىڭىزنى سىزنىڭ دوختۇرمۇ بارىسىز.

باشاليدۇ.

ئىشالر مۇھىم ھهپتىدىكى بۇ

ساقالش ساقلىق باسقۇچتىكى خهتهرلىك .1

بولغان، ھهپتىلىك 28 ھامىله باسقۇچ بۇ ئاتىغان دهپ باسقۇچ خهتهرلىك بىز

يهتته تۇغۇلۇپ باشالپ ۋاقىتتىن ئاشقان ياكى توشقان 1160گرامغا ئېغىرلىقى

ئاسانال ئۈچۈن ھامىله مهزگىل بۇ كۆرسىتىدۇ. ئارىلىقنى بولغان بولغۇچه كۈنلۈك

بايقىغان بىنورماللىقنى كىچىككىنه ئانا بولۇپ، باسقۇچ چىقىدىغان كېلىپ خهتهر

الزىم. كۆرۈنۈشى دوختۇرغا دهرھال ھامان

تهكشۈرتۈش بىر ھهپتىده ئىككى .2

قېتىم بىر ھهپتىده ئىككى ھهر ئانا ھامىلدار باشالپ بولغاندىن ھهپتىلىك 28

قېتىم بىر ھهپتىده كىيىن بولغاندىن ھهپتىلىك 36 تهكشۈرتىدۇ. دوختۇرغا

تهكشۈرتىدۇ.

تۇرۇش يىراق كېسهللهردىن يۇقۇملۇق .3

بېرىش ئېلىپ تهجرىبىسى باكتىرىيه پاتوگىن باسقۇچىدا ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ
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يۇقۇمالنمىغانلىقىڭىزغا يۇقۇمالنغان– بىلهن سۆزنهك ۋه خىالمىدىيه ئارقىلىق

ۋه قىلىش دىئاگنوز ۋه تهكشۈرۈش ئۇستىده كېسهللهر بۇ قويۇلىدۇ. دىئاگنوز

مۇھىم. ئىنتايىن ئۈچۈن بوۋىقىڭىز ۋه سىز داۋاالش ۋاقتىدا

تۆۋهنلهش ھهۋىسى .4

تۇرمۇشقا ئاياللىق ئهر- قېتىم بىر يهنه باسقۇچىدا ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ

قوغداش بوۋىقىڭىزنى ۋه ئۆزىڭىز بۇ كېتىدۇ. تۆۋهنلهپ ھهۋىسىڭىز بولغان

تۇرمۇشتا -ئاياللىق ئهر باسقۇچتا بۇ كهيپىيات. چىققان كېلىپ خاھىشىدىن

قويۇڭ. ئىزدىنىپ ئۈستىده زۆرۈرلىكى قىلىش دىققهت نېمىلهرگه

تهييارالش الزىمهتلىكلهرنى جهريانىدىكى تۇغۇت .5

ئۆزىڭىزگه كېيىن تۇغۇتتىن ۋه جهريانىدا تۇغۇت باشالپ ھازىردىن ئهمدى

نهرسىلهرنى بولىدىغان كېرهك بوۋىقىڭىزغا كېيىن تۇغۇتتىن بولىدىغان، كېرهك

قاچان بوۋاق مهيلى بولىدۇ. تۇرسىڭىز قويغاچ سېلىپ سومكىغا بىر تهييارالپ

كهلگهنده ۋاقتى تۇرسا پۈتكهچ تهييارلىقىڭىز قهتئىنهزهر، تۇغۇلىشىدىن

قالمايسىز. جىددىيلىشىپ

قىلىدۇ؟ نېمىلهرنى بولغۇچىالر دادا ھهپتىده بۇ

كۈنگه كۈندىن- قورسىقىمۇ ئايالىڭىزنىڭ يوغىناۋاتىدۇ، سۈرهتته تىز بالىڭىز

سۇسالپ ھهۋىسى تالىدۇ، بهدهنلىرى ئاغرىيدۇ، بېلى ئۇنىڭ يوغىناۋاتىدۇ.

ئهمدى تۇرمۇشنى ئاياللىق ئهر- ئۈچۈن ساالمهتلىكى بالىنىڭ ئانا- كېتىدۇ.

ئارقىلىق ئالماشتۇرۇش پىكىر كۆپرهك بىلهن ئايالىڭىز كېرهك. توختىتىش

ھهرگىز كېرهككى، كۆرسىتىشىڭىز مىھرىبانلىق ئۇنىڭغا كۈچهيتىش، ھىسسياتنى

بولمايدۇ. كېلىشكه ئېلىپ بېسىم روھى ئۇنىڭغا
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ساقلىنىڭ بوۋاقتىن گىگانت نۇقتا- قىلىنىدىغان دىققهت ئاالھىده ھهپتىلىك بۇ

بوۋاق كهتكهن ئېشىپ ياكى يهتكهن كىلوگرامغا تۆت ئېغىرلىقى تۇغۇلغاندىكى

چىقىش كېلىپ بوۋاقنىڭ گىگانت ئاتىلىدۇ. دهپ بوۋاق گىگانت تىبابهتته

ياكى ئاپا بار. باغلىنىشى ئاالھىده بىلهن ئىرسىيهت بولۇپ، تۈرلۈك كۆپ سهۋهبى

بولسا سېمىز ياكى ئۇستىخانلىق ئېگىز، بويلىرى ئىككىسى ھهر ياكى ۋه دادا

باشقا ئۇندىن يۇقىرى. خېلىال ئېھتىمالى تۇغۇلۇش بوۋاق گىگانت ئۇالردىن

ئانىالر نۇرغۇن مۇناسىۋهتلىك. بىلهنمۇ ئوزۇقلىنىش مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق

-ده، قارايدۇ   دهپ ياخشى، شۇنچه ھامىلىگه يىسه كۆپ قانچه ۋاقتىدا ھامىلدار

كېتىدۇ. يوغىناپ بالىمۇ نهتىجىده يهيدۇ، بولۇشىغا يىمهكلىكلهرنى قۇۋۋهتلىك

بار: خهتهرلىرى تۆۋهندىكىدهك بوۋاقنىڭ گىگانت

بولىدۇ. يۇقىرى نىسبىتى بولۇش قىيىن تۇغۇتى ئانىنىڭ .1

سېمىز يهنىال مهزگىللىرىدىمۇ ئۆسمۈرلۈك ۋه بالىلىق بوۋاق گىگانت ئهگهر .2

خولىسترول يۇقىرى بېسىم، قان يۇقىرى دىئابىت، بارغاندا ياشقا ئوتتۇرا بولسا،

بولىدۇ. يۇقىرى نىسبىتى بولۇش گىرىپتار كېسهللىرىگه

تۇرۇشى، چېنىقىپ مۇۋاپىق ئانا ھامىلدار ئۈچۈن ساقلىنىش بوۋاقتىن گىگانت

كېرهك. بولۇشى مۇۋاپىق ئوزۇقلىنىشمۇ يهنه كېرهك. يېتىۋالماسلىقى بويى كۈن

ھهزهر يىمهكلىكلهردىن يۇقىرى تهركىبى شىكهر مايلىق، كالورىيهلىك، يۇقىرى

تۇرۇشى قىلىپ كونترول ئېغىرلىقىنى بهدهن ھامىلىنىڭ ۋه ئۆزىنىڭ ئهيلىشى،

بولۇشى، دىققهتته ۋاقىت ھهر ئېشىشىغا ئېغىرلىقىنىڭ بهدهن ھامىلىنىڭ الزىم.

ئېلىپ مهسلىھهت ئوزۇقلۇقشۇناسالردىن كهتسه يوغىناپ تىز ھامىله ئهگهر

الزىم تهڭشىشى مۇۋاپىق يېمهك-ئىچمىكىنى
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بولدى ھهپته 29 بولغىلى ھامىلدار سىز

ئىنشائالالھ. ، كېلىد ۋاقتىڭىز تۇغۇت كىيىن ھهپتىلهردىن 11 ياكى 10 يهنه

ھازىر بوۋىقىڭىز سىزنىڭ جىددىيلىشىۋاتىدىغانسىز. ئاز بىر ھاياجانلىنىۋاتامسىز؟

43 تهخمىنهن تۇرسا ئورنىدىن ئۇ ئهگهر ئېغىرلىقتا. كىلوگرام 1.5 تهخمىنهن

سهۋهبى بۇنىڭ بۇلۇپ، قالغاندهك سهمىرىپ قارىماققا بوۋاق كېلىدۇ. سانتىمېتىر

ۋه مۇسكۇل ئۇنىڭ شهكىللهنگهن. قهدهمده دهسلهپكى مېيى ئاستى تېره ئۇنىڭ

ھۈجهيرىلىرى نېۋرون مېڭىسىنىڭ چوڭ ئۇنىڭ يېتىلىۋاتىدۇ. ئۈزلۈكسىز ئۆپكىسى

چوڭىيىدۇ. ئۈزلۈكسىز بېشىمۇ بوۋاقنىڭ شۇڭا شهكىللىنىۋاتىدۇ. سۈرئهتته تىز

كۆرىدۇ. چۈش ھهتتا ھامىله بولغاچقا ھهركىتى دولقۇنسىمان مېڭه ھازىر

نىسبىتىمۇ تۇغۇلىشىنىڭ ساغالم ھامىلىنىڭ بىلهن ئۆتۈشى ھهپتىنىڭ ھهربىر

بهدهن ۋه نهپهسلىنىش رېتىملىق مېڭىسى ئۇنىڭ بۇلىدۇ. يۇقىرى

بوۋاق قالسىمۇ تۇغۇلۇپ بالدۇر بۇۋاقىتتا تۇرىدۇ. قىلىپ كونتىرۇل تېمپىراتۇرىسىنى

بولمايدۇ. مۇھتاج بۇلۇشىغا ياردهمچىنىڭ نهپهسلىنىشكه

ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىدىكى بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

كىندىكتىن ئىگىزلىكى بالياتقۇسىنىڭ ئانىالرنىڭ ھامىلدار ھهپتىسىده -29

قۇشۇلۇپ بىلهن سۆڭىكى دوۋسۇن بۇلىدۇ. ئېگىزلىكته سانتىمېتىر 7.6 -10.2

بېسىم دوۋسۇنغا ئورنى بالىياتقۇنىڭ ھازىر بۇلىدۇ. سانتىمېتىر 29 ئۆلچىگهنده

ھىس قالغاندهك قايتىپ ئېيىغا 3 دهسلهپكى ھامىلدارلىقنىڭ سىز چۈشۇرىدۇ.

بواللمىغاندهك چىقىپ تۇلۇق سۈيدۈك كىرىپ، توال ھاجهتخانىغا قىلىشىڭىز،

يىنىك ياكى يۆتهلگهنده كۈلگهنده، بهزىده ھهتتا مۇمكىن. بۇلىشىڭىز ھىسياتتا

مۇمكىن. كېتىشى چىقىپ سۈيدۈك قىلغاندا ھهركهت
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تۇرۇپ تۇرۇپ– قورسىقىڭىز قالغاندا ھېرىپ ياكى ماڭغاندا يول كۆپ سىز

بالىياتقۇ رېتىمسىز بولغان نورمال بۇ مۇمكىن، قىلىشىڭىز ھىس تارتىلغاندهك

ۋه رېتىمىڭىز يۈرهك قايغاندهك، بېشىڭىز ياتقاندا ئوڭدىسىغا سىز قىسقىرىشىدۇر.

ئهگهر مۇمكىن. قىلىشىڭىز ھىس بولغاندهك ئۆزگىرىش بېسىمىڭىزدا قان

يوقايدۇ. ئاالمهتلهر خىل بۇ ئۆزگهرتكهنده يېتىشقا يانچه يېتىشنى ئوڭدىسىغا

پۈتۈش، بۇرۇن ئانىالردا ھامىلدار كۆپلىگهن ئېيىدا 3 ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ

تۈزۈلۈپ ھهممىسى بوشانغاندا ئهھۋال. نورمال بۇ كۆرۈلىدۇ. ئهھۋالالر قاناشتهك

قالمايدۇ. ئاسارىتى كېسهللىك ھىچقانداق

ئىشالر قىلىدىغان دىققهت ھهپتىده بۇ

ئانىالر ھامىلدار بهزى كېرهك: قىلىش قانداق بولمىسا نورمال ئورنى ھامىله .1

بۇ ئهمىلىيهتته ئهنسىىرهيدۇ. بولمىغانلىقىدىن نورمال ئورنىنىڭ ھامىله ھازىر

تۈزهشكه ئهگهر تۇرىدۇ. ئۆزگهرتىپ ھالىتىنى قورسىقىدا ئانىنىڭ ھامىله ۋاقىتتا

كېرهك. كۆرۈش ئىش بۇيىچه كۆرسهتمىسى دوختۇرنىڭ چۇقۇم كهلسه توغرا

ئهر– ئهگهر مهزگىلىده ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ مۇناسىۋهت: ئاياللىق ئهر– .2

بالدۇر بۇلۇپ چوڭ زىيىنى بولغان ھامىلىگه بولغاندا مۇناسىۋهتته ئاياللىق

ۋه ھامىله چىقىرىپ، كهلتۈرۈپ يۇقۇملىنىشنى يهنه باشقا قېلىشتىن تۇغۇلۇپ

بۇلىدۇ. يۇقىرى نىسبىتى قېلىش ئۆلۈپ بوۋاقنىڭ تۇغۇلغان

ھامىلدارلىقنىڭ ئىچمهكلهر: يېمهك– مهزگىلىدىكى ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ .3

قىلىش تهييارلىق بوشىنىشقا ئىچمهكلهر يېمهك– مهزگىلىدىكى ئاخىرقى

پهللىگه يۇقىرى ئايدا 3 بۇ ئېھتىياجى بولغان ئوزۇقلۇققا بوۋاقنىڭ ئۈچۈندۇر.

ئېرىشىشىگه ئوزۇقلۇققا ئهتراپلىق تېخىمۇ بوۋىقىڭىزنىڭ ۋه سىز چىقىدۇ.
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بۇلىشىغا تهڭپۇڭ ئهتراپلىق، يېمهكلىكنىڭ سىز ئۈچۈن قىلىش كاپالهتلىك

كېرهك. قىلىشىڭىز دىققهت

مهزگىلىده ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ كېسهللىگى: يىغىندى يېتىش ئوڭدىسىغا .4

يۈرىكى سىقىلىش، دېمى قېيىش، باش ئاسانال ياتقاندا ئوڭدىسىغا ھامىلدارالر

ئهھۋالالر قاتارلىق تۆۋهنلهش بېسىمى قان تاتىرىش، چىرايى سىقىلىش،

ئهھۋالالر بۇ ياتقاندا يانچه ئۆزگهرتىپ ھالىتىنى يېتىش ئهمما كۆرىلىدۇ.

يوقايدۇ.

بۇرۇن ھورمۇنالر ئانا مىقداردىكى كۆپ بهدىنىدىكى ھامىلدار قاناش: بۇرنى .5

تۇمۇرالرنىڭ قان قىلدام ئۇرۇندىكى مهلۇم ۋه ئىششىشى پهردىسىنىڭ شىللىق

چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ چىقىشىنى قان يېرىلىپ ئاسانال تۇلۇپ قانغا كېڭىيىپ

ئهسلىدىنال تهرىپىده ئالدى قىسمىنىڭ ئۇتتۇرا بۇرۇننىڭ ئۈستى باشقا ئۇندىن

زهخمىلىنىدۇ. ئاسانال بولغاچقا تېيىز ئورنى بۇلۇپ كۆپ تۇمۇرالر قان

مهزگىلى ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ گهرچه كېرهك: قىلىش دىققهت چېنىقىشقا .6

مېڭىپ كېرهك. داۋامالشتۇرۇش چېنىقتۇرۇشنى بهدهن قىاللىسىال ئهگهر بولسىمۇ

ئاغرىقىنى پۇتنىڭ ۋه دۈمبه ئىشلهش ھهركهتلىرىنى گىمناستىكا بېرىش،

ئىلگىرى كېلىشنى ئهسلىگه تىز كىيىن تۇغۇتتىن بۇلۇپ، پايدىلىق يېنىكلىتىشكه

سۈرىدۇ.

كېرهك قىلىشى نېمىلهرنى بولغۇچىالر دادا

مۇشۇنداق سىزمۇ ئوياليدۇ، تۇغۇشىنى ئوغۇل ئايالىنىڭ بولغۇچىالر دادا بهزى

بولسۇن قىز مهيلى مۇسۇلمان بىر كهلتۈرگهن ئىمان ھهقىقى ئالالھقا ئويالمسىز؟

ئۆزىگه ئالالھنىڭ قىلىپ قۇبۇل بىلهن خۇشاللىق ئۇنى بولسۇن ئوغۇل ياكى

ئېيتىدۇ. شۈكۈرلهر ۋه ھهمدىلهر ئالالھقا ئۈچۈن نىممىتى ۋه ئامانىتى بۇ بهرگهن
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ئىشالر تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ھهپتىدىكى بۇ

كېسهللىگى يىغىندى بېسىم قان يۇقىرى ھامىلدارلىقتىكى

ۋه ئوتتۇرا ھامىلدارلىقنىڭ كۆپۈنچه كېسىلى بېسىم قان يۇقىرى ھامىلدارلىقتىكى

بېسىم قان بولسا ئاالمهتلىرى كېسهللىك ئاساسلىق كۆرۈلىدۇ. مهزگىلىده ئاخىرقى

ئاز سۈيدۈك تورلىشىش، كۆزى ئاغرىش، باش قېيىش، باش بۇلۇش، يۇقىرى

ئېغىر ئىبارهت. قاتارلىقالردىن ئىششىش بهدهن پۈتۈن ياكى قىسمى پۇت بۇلۇش،

كهلتۈرۈپ ئهھۋالالرنى قاتارلىق كېتىش ھوشىدىن قېلىش، تارتىشپ بولغاندا

ئاقسىلى سۈيدۈك بېسىم، قان يۇقىرى ئىششىق، سۇلۇق چىقىرىدۇ.

چوڭ ئۈچ كېسهللىكىنىڭ يىغىندى بېسىم قان يۇقىرى ھامىلدارلىقتىكى

كېسهلنى بۇ كېرهك. داۋاالش ۋاقتىدا بېرىش ئېتىبار چۇقۇم ئىبارهت. ئاالمىتىدىن

كۆپۈنچه ئهمهس. ئېنىق ھازىرغىچه سهۋهبى كېسهللىك چىقىرىدىغان كهلتۈرۈپ

بۇلىدۇ: يۇقىرراق نىسبىتى كۆرۈلۈش ئادهملهرده تۆۋهندىكى

بولغانالر، ھامىلدار تۇنجى ياشتىكى يۇقىرى ۋه بولغانالر ھامىلدار تۇنجى ياش

بار كېسىلى دىئابىت ياللۇغى، بۆرهك ۋه بېسىمى قان يۇقىرى ئائىلىسىده

ھامىله ئۈزۈم كۆپ، سۈيى باش بولغانالر، ھامىلدار كېزهككه كۆپ بولغانالر،

بولغانالردىن ئاز قان دهرىجىده ئېغىر بولمىغان يېتهرلىك ئوزۇقلۇق بولغانالر،

يۇقىرى بېسىمى ئاتموسفېرا پهسىللهرده سوغۇق باشقا ئۇنىڭدىن ئىبارهت.

بۇلىدۇ يۇقىرى ئهھۋالى بۇلۇش كېسهل بولغانلىقتىن

يىغىندى بېسىم قان يۇقىرى ھامىلدارلىقتىكى دهرىجىدىكى يېنىك

ئۇنىڭغا بۇلۇش، يۇقىرى بېسىم قان ئاالھىدىلىكى– ئاساسلىق كېسهللىكىنىڭ

ئاقسىلى سۈيدۈك دهرىجىدىكى يېنىك ۋه ئىششىق سۇلۇق يېنىك قۇشۇلۇپ

داۋاملىشىشى، ھهپته قانچه بىر ھهتتا كۈن قانچه بىر باسقۇچ بۇ مۇمكىن. بۇلىشى
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مۇمكىن. كىتىشى ئېغىرالپ سۈرئهتته تىز ياكى قىلىشى تهرهققى بارغانسېرى

ئېشىپ ئاقسىلى سۈيدۈك بۇلۇپ يۇقىرى ئاز بىر بېسىمى قان ئوتتۇرىھاللىرىنىڭ

يېنىك قاتارلىق قېيىش باش كۆرۈلۈپ ئىششىق سۇلۇق قۇشۇلۇپ ئۇنىڭغا بارىدۇ.

كۆرۈلىدۇ. ئهھۋالالر بولغان

قىلىشى، دىققهت ئېلىشقا ئارام بولغانالر يېنىك ئهھۋالى كېسهللىك

ئوتتۇرىھال كېرهك. يىيىش ئاز يىمهكلىكلهرنى كۆپ مىقدارى تۇز ۋه مايلىق،قهنت

كېرهك. داۋالىنىشى يېتىپ دوختۇرخانىدا بولغانالر ئېغىر ۋه
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بولدى ھهپته 30 بولغىلى ھامىلدار سىز

سانتېمىىتىر، 44 تهخمىنهن ئۇزۇنلىقى شاكىچىكنىڭ ھازىر ئهلھهمدۇلىلالھ،

بىر ھهر تۇغۇلغىچه باشالپ ھازىردىن قالدى. بۇلۇپ 1.5كىلوگرام ئېغىرلىقى

مۇھىم ھامىلىنىڭ بولمايدۇ. ئوخشاش نىسبىتى ئېشىش ئېغىرلىقىنىڭ ھامىلىنىڭ

مىڭه چوڭ قىلماقتا. تهرهققى سۈرئهتته تېز داۋاملىق قىسىمى مىڭه بولغان ئهزاسى

چوڭ بولدى. بېرىپ باسقۇچقا بىر مهلۇم قىلىپ تهرهققى سېستىمىسى نېرۋا ۋه

داۋاملىق مايالر ئاستىدىكى تېره تېز. ئىنتايىن قىلىشى تهرهققى مىڭىنىڭ

لهيلهۋاتىدۇ. ئىچىده سۈيىنىڭ باش لىتىر 0.85 ھازىر ھامىله كۆپهيمهكته.

ھامىله غهلىته ھازىر بۇۋىقىڭىزنىڭ شۇڭالشقا بار، بوشلۇق يىتهرلىك مىدىرالشقا

كۆزىنى بوۋىقىڭىز ھهپته بۇ بولىدۇ. كهتمىسىڭىزمۇ ئهنسىرهپ بۇلىشىدىن ئورنىدا

كۆرهلىشى ئهھۋالالرنى ئىچىدىكى بالىياتقۇ بهلكىم ياپااليدۇ. ئېچىپ ئهركىن

ئۇنىڭغا ۋه پهرىقلهندۈرهلهيدۇ مهنبهسىنى يۇرۇقلۇق يهنه بالىڭىز مۇمكىن،

ئهگىشهلهيدۇ.

ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىلىك بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

10 ئۈستىده كىندىكنىڭ تهخمىنهن قورسىقى ئانىالرنىڭ ھامىلدار ھهپته بۇ

باليىياتقۇ ھىسابلىغاندا، قۇشۇپ سۆڭهكتىن دوۋسۇن ئورۇندا. سانتېمىتىر

توغرا يۇقىرالپ بالىياتقۇ كېلىدۇ. سانتېمىتىر 30 تهخمىنهن ئىگىزلىكى ئاستىنىڭ

بهك بارغانچه بهدىنى ئانىالر ھامىلدار بارغانلىقتىن، يېتىپ پهردىسىگه ئايرىش

قالىدۇ، ئوخشاپ تاۋۇزغا چوڭ قورساق قىلىدۇ. ھېس كهتكهندهك ئېغىرالپ

بىئاراملىق ئاشقازانمۇ ۋه قىيىنلىشىدۇ ئېلىشمۇ نهپهس مۈشكۈللىشىپ، مېڭىش

قىسىمى باش كىيىن،ھامىلىنىڭ ھهپتىدىن نهچچه بىر يهنه قىلىدۇ. ھېس
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ئاز بىر بىئارامسىزلىنىشالر خىل بۇ كىيىن، كىرگهندىن سۆڭىكىگه داس تۆۋهنلهپ

ئىنشائالالھ. پهسىيىدۇ

بهزى كۆپهيمهكته. سانى ھورمونالرنىڭ كهلتۇردىغان سۈت بهدهندىكى

باشاليدۇ. چىقىرىشقا ئاجىرتىپ سۈتنى ئوغۇز ئهمچىكى ھامىلدارالرنىڭ

ۋاقتىڭىزدا ياتقان شۇڭالشقا كىتىدۇ، بوشۇشۇپ كهڭرىپ موسكۇلالر قورساقتىكى

ئورنىڭىزدىن ئاستا ئاستا- كهتمهي، تۇرۇپ ئورنىڭىزدىن تېزال بۇرۇنقىدهك

تۇرۇڭ.

ئىشالر قىلدىغان دىققهت ھهپته بۇ

ئوكسىگىن تېزلىشىپ، نهپسىڭىز بهزىده سىز تېزلىشىدۇ: نهپهس .1

توغرا كهتكهچ، چوڭىيىپ بهك بالىياتقۇ بۇ قىلىسىز. ھېس يىتىشمهيۋاتقاندهك

پهردىسىنى ئايرىش توغرا شۇڭا بولىدۇ. بېسىۋالغانلىقتىن پهردىسىنى ئايرىش

دىققهت ئولتۇرۇشقا ھالهتته توغرا ۋاقىتتا ئولتۇرغان ئۈچۈن، بېسىۋهتمهسلىك

قىلىڭ.

ھامىله مهزگىلىده ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ تهكشۇرتۈش: ھامىله قهرهللىك .2

ۋه سىز بۇ كۆپىيىدۇ، سانىمۇ قېتىم تهكشۇرتۈش مۇھىم، ئىنتايىن تهكشۈرتۈش

تهييارلىق تۇلۇق تۇغۇتقا ۋه تۇرىشىڭىز -ساالمهت ساق بۇرۇن تۇغۇتتىن بۇۋىقىڭىز

چىقىرىپ ۋاقىت باسقۇچ. بىر مۇھىم قىلىشىڭىزدىكى كېپىللىك قىلشىڭىزغا

ئوبدان تۈرلىرىنى تهكشۈرۈش ھامىله مهزگىلىدىكى ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ

بىلىۋېلىڭ.

ھامىلدارالر قىسىم كۆپ قىلىش: ھېس ھارغىنلىق بهدهن پۈتۈن .3

بۇ قىلىدۇ، ھېس تالغاندهك بهدىنى پۈتۈن مهزگىلىده ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ

يهتكۈزىدىغان تهسىر ئۇيقۇغا چىقارغان. كهلتۈرۈپ ئۇيقۇسىزلىق ھارغىنلىقنى
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تارتىشىش، پېيى پۇتىنىڭ ئهنسىرهش، تۇغۇتتىن مهسىلهن: كۆپ. بهك ئامىلالر

پايدىلىنىپ ئۇسۇلالردىن بهزى قاتارلىقالر. قىلىش تهرهت كىچىك پات پات-

ھېس قالغانلىقىنى يۇقاپ خېلىال ھارغىنلىقنىڭ بۇ تهڭشىسىڭىز، ئۇيقىڭىزنى

قىلىسىز.

چات چاره: ياخشى ئالىدىغان ئالدىنى كېتىشنىڭ يېرىلىپ ئارلىقى چات .4

ئهگهر بېرىدۇ. بهرداشلىق بېسىمغا كۈچلۈك ئىنتايىن ۋاقتىدا تۇغۇت ئارلىقى

بهرگهنده، ئۇۋالپ قهرهللىك ئارلىقىنى چات مهزگىلىده ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ

كىيىن تۇغۇتتىن ۋه تۆۋهنلهتكىلى ئىھتىماللىقىنى كىتىش يېرىلىپ ئارلىقى چات

بولىدۇ. بهرگىلى ياردهم كېلىشكه ئهسلىگه تېز

كېرهك؟ قىلىشى نېمه بولغۇچىالر دادا ھهپته بۇ

تېلىپ غوللىرى ۋه بهل دائىم كىيىن بولغاندىن ھامىلدار ئايالىڭىز سۆيۈملۈك

مهزگىللىرىگه ئاخىرقى ۋه ئوتتۇرا ھامىلدارلىقنىڭ قىلىدۇ. ھېس ئاغرىغاندهك

مۇمكىن. كېتىشى ئىششىپ پاچاقلىرى ۋه پۇت ئايالىڭىزنىڭ كهلگهنده،

ۋه پۇت مۆرىسىنى، غوللىرىنى، ئايالىڭىزنىڭ ئىلگىرى ئۇخالشتىن شۇڭالشقا،

ھهم بهدىنىنىڭ ھهم نىسبهتهن ئايالىڭىزغا بۇ قويۇڭ. ئۇۋالپ تۇتۇپ پاچاقلىرىنى

ئېھتىياجىدۇر. قهلبىنىڭ

ئىش تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ئاالھىده ھهپتىلىك بۇ

تهكشۈرىدۇ؟ ئۆلچهپ قانداق مىدىرلىشىنى بالىنىڭ

قوللىنىدۇ، سانىنى تهۋرهش باال سائهتلىك سىرتىدا12 ۋه ئىچى دۆلهت ھازىر

مىدىرالش بالىنىڭ سائهتتىن بىر ۋاقىتتا مۇقۇم كهچته ۋه چۈش ئهتىگهن، يهنى

12 كۆپهيتىپ كه 4 يىغىندىسىنى قۇشۇپ ساننى قېتىملىق 3 ئۆلچهپ، سانىنى

سائهتتىكى 12 ئادهتته ھېساباليدۇ. سانىنى مىدىرالش بالىنىڭ سائهتتىكى
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. قىلىدۇ تهلهپ دهپ نورمال بولسا يۇقىرى قېتىمدىن 20 مىدىرلىشى بالىنىڭ

ۋاقتىدا ئادىتىنى تۇرمۇش ئىچىدىكى بالىياتقۇ بوۋىقىنىڭ چۇقۇم ھامىلدارالر

دوختۇرلىرىدىن تۇغۇت قىلسىال، ھېس بىنورماللىق ئهگهر كېرهك. بىلىۋېلىش

بىر ۋاقتىدا ۋه بىلىشى بارلىقىنى بىئارامچىلىق قانداق بوۋىقىدا سوراپ، مهسلىھهت

كېرهك. قىلىشى تهرهپ

بىر ھهر جهھهتته چاستوتا ۋه ئاجىزلىقى كۈچلۈك مىدىرلىشىنىڭ ھامىلىنىڭ

سائهتنىڭ 12 ئهگهر بولىدۇ. پهرىقلىق چوڭ بهلكى بولمايدۇ ئوخشاش ئادهمنىڭ

سائهتنىڭ بىر ياكى بولسا ئاز قېتىمدىن 20 مىدىرلىشى ھامىلىنىڭ ئىچىده

بىلدۈرىدۇ، كهملىكىنى ئوكسىگىن ھامىلىده بولسا، ئاز قېتىمدىن 3 ئىچىده

بېقىشى تهكشۈرتۈپ تهپسىلى بېرىپ دوختۇرخانىغا ياخشىسى ئهڭ ھامىلدارالر

توختاپ ياكى كېتىشى ئازالپ سانىنىڭ قېتىم مىدىرالش ھامىلىنىڭ كېرهك.

ھالىتىده مۇھتاجلىق ھامىله خاراكتىرلىق ئاستا بالىياتقۇدا ھامىلىنىڭ قېلىشى،

شۇڭا كىتىش. كهملهپ ئوكسىگىن مهسىلهن، بىىرىدۇ. دېرهك ئىكهنلىكىدىن

كېرهك. بېرىشى دوختۇرخانىغا ۋاقتىدا چاغدا بۇنداق ھامىلدارالر

قالسا، كېتىپ ئازالپ مىدىرلىشى ھامىلىنىڭ تهۋرهۋاتقان نورمال بۇرۇن ئهگهر

ھامىلىنىڭ ياكى بولىشى ئۇچرىغان تۇسالغۇغا رولى ھهمرىيىنڭ باال بهلكىم

ۋاقتىدا چۇقۇم مۇمكىن، بۇلىشى كۆرۈلگهن بىنورماللىق ساالمهتلىكىده

پهقهتال ئىچىده سائهت 12 بۇلۇپمۇ كېرهك. كۆرىنىشى بېرىپ دوختۇرخانىغا

بۈگۈن ياكى ۋه مىدىرلىسا ئاز قېتمدىن 10 كۈنده بىر ياكى مىدىرلىمىسا،

ئېھتىيات تېخىمۇ بولغانالر تهڭ يېرىمىغا كۈنىدىكىنىڭ ئالدىنقى سانى مىدىرالش

كېرهك. قىلىشى تهرهپ بىر بىلهن
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ئاتا تۇغۇت ئاسان سىزگه قىلسۇن، ساالمهت بوۋىقىڭىزنى ۋه سىز ئالالھىم

ئامىن! قىلسۇن،

ھهپتىسى ھامىلدارلىقنىڭ31-

-31 ھامىلدارلىقنىڭ سىز بۈگۈن مانا بولسۇن. مۇبارهك ھهمشىرهم سۆيۈملۈك

ئهگىشىپ، يشىغا چوڭى سۈرئهتته تىز ھامىلىڭىزنىڭ قويدىڭىز. قهدهم ھهپتىسىگه

مىدىرلىشــى كىچىكلهيـدۇ، بارغانســىرى بوشــلىقىمۇ قىلىـدىغان ھهركهت ئۇنىـڭ

ھازىر مىدىراليدۇ. قېتىم 10 تهخمىنهن سائهتته ھهر ھامىله ئازاليدۇ. كۆرنهرلىك

بهزىده كۆزى بۇرىيااليدۇ. تهرهپكه بىر يهنه تهرهپتىن بىر شىنى بې شاكىچىك بۇ

بىـر يىڭــى ھهپتىـده بـۇ شــاكىچىك بولىـدۇ. ھــالهتته يۇمـۇق بهزىـده ئۇچــۇق

پهرىقلهندۈرۈشتۇر. رهڭلهرنى بولسىمۇ ئۇ بولۇپ، بولىدىغان ئېگه قابىليهتكه

تهييارلىق ئۈچـۈن تۇغۇلۇش يىغىپ، ماي قهۋهت بىر ئاسـتىدا تېره بوۋىقىڭىز

پۇتلىـرى ۋه بىـلهك ئـازالپ، قـورۇقالر يۈزلىرىـدىكى ئۇنىـڭ باشــاليدۇ. قىلىشــقا

سىستىمىسـى قىلىش ھهزىم ۋه ئۆپكه ئۇنىڭ ھـازىر قالىدۇ. سـهمىرىپ ئوبدانال

ئاســتىالپ، ئۆسىشـى بويىنىـڭ بولۇپ، بولغـان يېتىلىـپ جهھهتتىـن ئاساســىي

ئاشىدۇ. سۈرئهتته تىز ئېغىرلىقى

ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ھهپتىلىك بۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

بارىدىغان يېتىپ قهۋتىگه دىئافراگما ئۆرلهپ بالىياتقۇڭىز سىزنىڭ ھهپتىده بۇ

بۇنداق قىلسـىز، ھىس بولغانلىقنى بىئارام ئاشـقازنىڭىزنىڭ دائىم سـىز بولۇپ،

ھهپتىده -34 ئهھۋال خىل بۇ بولىدۇ. كۆرنهرلىك تېخىمۇ كىيىن تاماقتىن ئهھۋال

ياخشىلنىشقا كىيىن كىرگهندىن سۆڭكىگه داس بولۇپ، ئاستىغا بېشى ھامىلىنڭ

ئېشــۋاتقانلىقنى ســۈرئهتته تىـز ئېغىرلىقىڭزنىـڭ ســىز مهزگىلـده بـۇ باشــاليدۇ.
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بولۇپ، تىـز يېتىلىشــى ئۆســۈپ ھامىلىڭىزنىـڭ ۋاقىتتـا بـۇ چۈنكـى بايقايســىز.

ئاشىدۇ. سۈرئهتته تىز ئېغىرلىقى

جىنســىي ســىرتقى ۋه قۇرســاق ئاســتىنقى ئهتـراپى، كىنـدىكىڭزنىڭ ســىزنىڭ

بهدىنىڭـزدىكى سـىزنىڭ بهلكىم قېنىقلىشـىدۇ. بارغانسـىرى رهڭگـى ىڭ يولىڭىزن

بېرشـى قېنىقلىشـىپ بارغانسـىرى داغالرمۇ يۈزىڭـزدىكى ۋه سـىزىقى ھامىلدارلىق

ناچارلىشىشـــقا بارغانســـىرى ئۇيقىســـى ئايالالرنىـڭ ھامىلـدار نۇرغــۇن مـۇمكىن.

قۇپـــۇش، يېتىـــپ يوغانغانســــــىرى، قۇرســـــــىقى بولۇپمــــۇ باشـــــــاليدۇ،

ۋه پاقالچــاق پـۇت، يولدىشــىڭز بـۇرۇن ئۇخالشـــتىن قىيىنلىشــىدۇ. ئـۆرىلىش

پهسـهيتكىلى بولسـا ئازراقمۇ بىئارامچىلىقنى خىل بۇ قويسـا تۇتۇپ بهللىرىڭىزنى

بولىدۇ.

ئىشالر قىلدىغان دىققهت ھهپته بۇ

بولمىسـا، ئاقسـىل تهرهتته كىچىك نۇرمال، بېسـمىڭىز قان ئهگهر ئىششـىش: .1

ئهھۋالدۇر. نۇرمال ئىششىشى قوللىرىڭىزنىڭ ،پۇت- يۈز

ئوغۇز باشالپ ھازىردىن كۆكسىڭىز لىپتىك: كىيىدىغان چاغدا ئېمىتكهن باال .2

ئۈچـۈن بېقىلىشـى بىـلهن سـۈتى ئانـا بۇۋاقنىـڭ چىقىرىـپ، ئاجرىتىـپ سـۈتنى

ىدىغان كىي چاغدا مىتكهن ئې باال سـىز شۇڭالشـقا باشـاليدۇ. قىلىشـقا تهييارلىق

خــاالس ئـاۋارچىلىقالردىن نۇرغـۇن ئېمىتكهنـده بـاال قويـۇڭ. تهييـارالپ لىپتىـك

بولىسىز.

مىدىرلىشــىنڭ ھامىلىنـڭ ســىز ئهگهر ئازلىشــى: رلىشــىنىڭ مىدى ھامىلىنـڭ .3

ئهگهر بىرىڭ. ئىچىپ شـهربىتى مىۋه ئىسـتاكان بىر بايقىسـىڭىز ئازالۋاتقانلىقىنى

تېخمۇ ھامىله ياكى جانالنمىسا مىدىرلىشى ھامىلىنىڭ ئىچسىڭزمۇ، شهربىتى مىۋه

تهكشۈرتۈڭ. بېرىپ دوختۇرخانغا دهرھال كهتسه، جىمىپ
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كېرهك؟ قىلشى نېملهرنى بولغۇچى دادا ھهپته بۇ

ئهگهر بىرىـڭ، بولۇپ ئاڭلىغۇچى ياخشـى سـىز تۆكسـه، دهرد ئايالىڭىز ئهگهر

سىز بولسا، پهيدا ئهندىشه خىل بىر نىسبهتهن تۇغۇتقا كۆڭلىده ئايالىڭىزنىڭ

ئايرىلمايـدىغانلىقىڭزنى، ئۇنىڭـدىن ســىز ئۇنىڭغـا بېرىـڭ، تهســهللىي ئۇنىڭغـا

ئۇنىڭ ئېيتىپ قىلۋاتقانلىقىڭىزنى دۇئا تىلهپ تۇغۇت ئاسـان سـىزگه ئالالھتىن

ئامال ۋاقىتالردا كىيىنكى بۇنىڭدىن سىز پهسهيتىڭ. ئهندىشسىنى بولغان تۇغۇتقا

بولۇڭ. ھهمرا كۆپرهك ئايالىڭزغا چىقماي، كوماندىروپكىغا بار

باش ئىش- تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ئاالھىده ھهپتىلىك بۇ

ئۆلچىتىش سۈينى

سـۈيى باش ئهگهر بولىدۇ، لېتىر مىللىي 1000 سـۈيى باش ئهھۋالدا نۇرمال

سۈيى باش كهتسه، ئېشىپ دىن 2000 ياكى قالسا يېتىپ لېتىرغا 2000مىللىي

ئېنىق تېخى سهۋهبى تىشنىڭ كې كۆپىيىپ سۈيى باش بولىدۇ. كهتكهن ئارتىپ

بولۇش، گـېزهك قېلىشـى،كۆپ لىپ يېتى غهيرىي بۇۋاقنىڭ دائىم بولمىسـۇ،ئهمما

بولىدۇ. مۇناسۋهتلىك بىلهن زهھهرلىنشى ھامىلىنڭ ۋه كېسىلى دىئابىت

باش كهتكۈچىلهر ئۆرلهپ بىلهن شىددهت ئىچىده كۈن قانچه بىر سۈيى باش

سۈيى .باش ئېگهللهيدۇ سانلىقنى ئاز بۇالر كىرىدۇ، قاتارىغا كۆپلهر زىياده سۈيى

سۈيى باش خارهكتىرلىك ئاستا كهتكۈچىلهر كۆپىيىپ ئىچىده ۋاقىت بىر ئۇزۇن

ئىگهللهيدۇ. سانلىقنى كۆپ بۇالر كىرىدۇ. قاتارىغا كېتىش كۆپۈيۈپ

كهم ،تـۇز ئېلىشـقا ئارام ئايـالالر ھامىلـدار بولغـان كـۆپ زىيـاده ســۈيى بـاش

كېرهك. قىلىشى دىققهت قىلىشقا ئىستىمال يېمهكلىكلهرنى



ھ پتىلىكى ھامىلدارالر www.aybalam.com

135

ھامىلدار بولىدۇ. بهرسـه ئىچىپ دورىنى دىگهن .(利尿剂双氢克脲塞25mg)

ئالدىنى كېتىشنىڭ چىقىپ قان كېتىپ ىلىپ يېر بالدۇر ھهمرىيىنڭ باال ئايالالر

كېرهك. قىلىشى دىققهت بهك ئېلىشقا

قاتارىغـا ئازالر سـۈيى بـاش بولغـانالر، ئاز لېتىـردىن مىللىـي سـۈيى300 بـاش

نهچچه لېتىردىن مىللىي ئون نهچچه مىقدارى ئازالرنىڭ بهك سۈيى باش كىرىدۇ.

يېپىشــقاق، خىـل بىـر ســۇيى بـاش ۋاقىتتىكــى بـۇ بولـۇپ، لېتىـرغىچه مىللـي

ئـاز ئـادهتته ئـازالر ســۈيى بـاش بولىـدۇ. رهڭـده يېشــىل ســۇس دۇغالشــقان

بىـلهن قېلىشــى ېتىلىـپ ي غهلىـته بۇۋاقالرنىـڭ ئـادهتته بولـۇپ، كۆرۈلىـدىغان

ئهھۋالدا خهتهرلىك ھامىلىنڭ بولىشى ئاز سۈيىنىڭ باش بولىدۇ. مۇناسىۋهتلىك

تۇغۇلۇش مۆلچهرلهنگهن ھامىلىنىڭ ئهگهر مهنبهسدۇر. ئۇچۇر مۇھىم قالغانلىقنىڭ

تهييارلىق ئۈچۈن تۇغۇلىشى بالىنڭ يېرىلىپ ھهمرايى باال بولسا، توشقان ېيى ئ

بولغـان يېپىشـقاق ئاز، سـۈيى باش كىيىن يېرىلغاندىن ھهمرايى باال قىلىدۇ.

بىر بىلهن شـۇنىڭ بولسـا، بۇلغانغان بىلهن توڭغىقى ھـامىله بالىنىڭ بولسـا،

ۋاقىت قىسـقا ئايال ھامىلدار بولسـا، قالغـان ئهھۋالدا مۈشـكۈل ھـامىله ۋاقىتتا

تاللىغىنى ئۇسۇلىنى تۇغۇش ئارقىلىق ئوپراتسىيه شۇڭا بواللمايدۇ، تۇغۇپ ئىچىده

بالىنىڭ قارىغاندا تۇغقانغا ئۆزى ئۇسۇلىدا تۇغۇش ئارقىلىق ئوپراتسىيه ياخشى.

بولىدۇ. تۆۋهن ئهھۋالى كىتىش ئۆلۈپ
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بولدى ھهپته 32 بولغىلى ھامىلدار سىز

ھازىر بولدى. ھهپته 32 بولغىلى ھامىلدار سىز ھازىر ئانا، ھامىلدار قهدىرلىك

بوۋىقىڭىزمۇ قاالمسىز؟ تۇرالمايال ھاياجانلىنىپ كۆرسىڭىز، بوۋىقىنى باشقىالرنىڭ

تىرىشىپ قىلىۋاتىدۇ، تهييارلىقلىرىنى ئاخىرقى ئۈچۈن چىقىش دۇنياغا سىرتقى

يېقىنلىشىپ گرامغا 2000 ئېغىرلىقى ھامىلىڭىزنىڭ ھازىر بولۇۋاتىدۇ. چوڭ

تىرناقلىرىمۇ پۇت مۇمكىن، بولۇشى چىققان ئۆسۈپ چاچالر بېشىغا ئۇنىڭ قالدى.

بولدى. چىقىپ ئۆسۈپ تولۇق

دولقۇندا ئۇلترا تىپلىق B سهۋهبىدىن يىغىلغانلىق قهۋىتى ماي ئاستىغا تېره

ھامىلىنىڭ ھازىر كۆرۈنىدۇ. ھالرهڭ سۈزۈك، تېرىسى ھامىلىنىڭ تهكشۈرگهنده

يېتىلدى، پىشىپ ئاساسهن فۇنكىسىيىلىرى ئۈچهيلىرىنىڭ ۋه ئۆپكه

چىقىرااليدىغان ئاجرىتىپ سۇيۇقلۇق سېستىمىسى ھهزىم نهپهسلىنهلهيدىغان،

باش يهنه چىقىرىلىپ ئارقىلىق تهرهت كىچىك سۈيى باش ئىچىۋالغان بولدى،

كېتىدۇ. قوشۇلۇپ سۈيىگه

ئوقۇشلۇقى زۆرۈر ئانىالرنىڭ ھهپتىلىك بۇ

تېخىمۇ ئېشىۋاتىدۇ. بىلهن سۈرئهت گرام 450 ھهپتىسىگه ئېغىرلىقىڭىز بهدهن

شهكلىڭىز بهدهن ئهگىشىپ، چوڭىيىشىغا قورساقنىڭ قىلىسىز. ھىس ھارغىنلىق

مۇسكۇلىڭىزنىڭ قورساق ئۆزگىرىدۇ. مهركىزىمۇ ئېغىرلىق بهدىنىڭىزنىڭ ۋه

داۋاملىق سهۋهبىدىن كېتىشى بوشاپ پهيلىرىڭىز تهسىرىده ھورمۇنالر كېڭىيىشى،

يوغىنىغانچه بالىياتقۇ ھهتتا سېزىسىز. ئاغرىق قىسمىڭىزدا يوتا كاسا، دۈمبه،

كهلمهيال مىدىرلىغۇڭىزمۇ ھارغىنلىقتىن ۋه ئاغرىق قالىدۇ. بېسىلىپ نېرىپالر بهزى

مۇۋاپىق يهنىال ئۈچۈن قالماسلىقى بولۇپ قىيىن تۇغۇتىڭىز لېكىن قالىدۇ.
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بولمايدۇ. تۇرمىسىڭىز قىلىپ ھهرىكهت

تۇرغانلىقتىن بېسىلىپ دوۋسۇن بولدى. چۇشۇپ پهسكه بېشى ھامىلىنىڭ ھازىر

يولدىن جىنسىي قالىسىز. بولۇپ يۈگۈرهيدىغان توال تېخىمۇ ھاجهتخانىغا

تازىلىقىغا يولنىڭ جىنسىي كهتتى، كۆپىيىپ ماددىالرمۇ چىقىدىغان ئاجرىلىپ

بولمايدۇ. قىلمىسىڭىز دىققهت ئاالھىده

ئىشالر مۇھىم ھهپتىدىكى بۇ

ئېچىشىش ئاشقازان .1

ئاز بىر ئېچىشىشنى ئاشقازان تۇرۇش يهپ پات پات- -ئازدىن ئاز

قايناش" "زهدىسى چوڭالر دهپ ئېچىشىش، ئاشقازان يهرده ).بۇ يهڭگىللىتىدۇ

تۇتۇلدى). كۆزده ئاالمهت ئاتايدىغان دهپ

مهسىلىلهر تېگىشلىك ئويلىنىشقا ئانىالر قىلىدىغان خىزمهت .2

داۋاملىق كېيىن بولغاندىن تۇغۇپ بالىڭىزنى ئالىسىز؟ دهم باشالپ قاچاندىن

قارامسىز؟ بالىڭىزغا ئۆيده ياكى قىالمسىز خىزمهت

قىلىش دىققهت بىخهتهرلىككه يۇيۇنغاندا .3

بىخهتهرلىككه يۇيۇنغاندا ئۈچۈن، ئۆزگهرگهنلىكى مهركىزى ئېغىرلىق بهدهننىڭ

تۇرىۋېلىپ مهزمۇت راۋۇرۇس، يۆلىنىپ نهرسىگه بىرهر بېرىش، ئهھمىيهت ئاالھىده

الزىم. يۇيۇنۇش ئاندىن

قىلىش ئىشى ئۆي .4

سىلىق، بهك قوپۇش ئولتۇرۇپ- قىلىش، دىققهت بهك قىلغاندا ئىشلىرىنى ئۆي

يهرگه ئىگىز قىلىش، ئىش تۇرۇپ ئهگمهي بهلنى بار ئامال بولۇشى، ئاستا

الزىم. سوزۇلماسلىق يهرگه يىراق ئېسىلماسلىق،
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قىلىدۇ؟ نېمىلهرنى دادىالر ھهپتىده بۇ

ئىدىيه بالىغا تۇغۇلىدىغان ئارىدا پات پۈتتىمۇ؟ تهييارلىقىڭىز بولۇشقا دادا

ئائىلىڭىزنىڭ بىلهن تۇغۇلۇشى بالىڭىز بولدىڭىزمۇ؟ كۆرۈپ ھازىرلىق جهھهتتىن

خىرىسقا ئورنىڭىز ھۆكۈمرانلىق ئائىلىدىكى يۆتكىلىپ، نۇقتىسى مهركىزى

ۋاقتىنىڭ قىلغان سهرپ سىزگه زىھنى، قاراتقان سىزگه ئايالىڭىزنىڭ ئۇچرايدۇ.

ۋه خىزمهت كېيىن تۇغۇلغاندىن باال يۆتكىلىدۇ. بالىڭىزغا تهبىئىيال قىسمى كۆپ

ۋاقىت ئويلىشىدىغان ئوبدان ئورۇنالشتۇرۇشنى قانداق ۋاقتىڭىزنى تۇرمۇش

ۋاقىت يىتهرلىك ئۇنىڭغا كېيىن تۇغۇلغاندىن بالىڭىز قالدى. كېلىپ

چهكلىك تۇراالمسىز، مۇڭدىشىپ پات پات- بىلهن ئايالىڭىز ئاجرىتاالمسىز،

ھهممىسى بۇالر ئورۇنالشتۇرماقچىسىز؟ قانداق ئېلىشنى دهم كۇنلۇك ئىككى

ئىشالر. قويىدىغان ئويلىشىپ ئالدىن دادىالر بولغۇسى

يۆگىشىپ بويۇنغا كىندىكنىڭ نۇقتا– قىلىنىدىغان دىققهت ئاالھىده ھهپتىده بۇ

قېلىشى

بويۇن ھامىلىنىڭ تهكشۈرگهنده، دولقۇندا ئۇلترا تىپلىق B ئادهتتىكى

بويۇنغا كىندىك بهلكىم كۆرۈنسه، كۆلهڭگىسى كىندىكىنىڭ قىسمىدا

تهكشۈرگهنده ئارقىلىق دولقۇن ئۇلترا رهڭلىك مۇمكىن. بولۇشى يۆگىشىۋالغان

جهزىملهشتۈرگىلى قالمىغانلىقىنى قالغان- يۆگىشىپ راستال بويۇنغا كىندىكنىڭ

ئېنىق قالغانلىقىنىمۇ يۆگىشىپ قات نهچچه تېخى يهنه قالماستىن، بولۇپال

بولىدۇ. كۆرگىلى

كىندىك ئهگهر يۈرىدۇ. لهيلهپ سۈيىده باش كىندىك ئاستىدا ئهھۋال نورمال

زىياده ھهرىكىتى ھامىلىنىڭ ياكى ۋه كۆپ بهك سۈيى باش ياكى ئۇزۇن بهكرهك

يۈز بۇنىڭ قالىدۇ. يۆگىشىپ بوينىغا ھامىلىنىڭ ئاسانال كىندىك بولسا، كۆپ
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بويۇنغا كىندىك ھالالردا كۆپ بولىدۇ. ئهتراپىدا پىرسهنت 20 نىسبىتى بېرىش

يۆگىشىپ قات بهش تۆت- بهزىده ئهمما قالىدۇ، يۆگىلىپ قات ئىككى ياكى بىر

چىڭ بهك بويۇنغا كىندىك ئهھۋالدا كۆپىنچه ئادهتته مۇمكىن. كېتىشىمۇ

كىندىك ئهگهر قىاللمايدۇ. پهيدا توسالغۇ ئايلىنىشقا قان قالمايدۇ، يۆگىلىپ

كهلتۈرۈپ يېتىشمهسلىكنى ئوكسىگىن ھامىلىگه يۆگىشىۋالسا، چىڭ بهكال بويۇنغا

قالىدۇ. چۈشهلمهي پهسكه بېشى ھامىلىنىڭ ھهتتا چىقىرىدۇ،

ئارقىلىق ساناش ھهرىكىتىنى ھامىلىڭىزنىڭ ئانا، كهتمهڭ قىلىپ غهم بهك

بىلهلهيسىز. قالمىغانلىقىنى قالغان- يۆگىشىپ كىندىكى بوينىغا ئۇنىڭ

ھهرىكهت سائهتلىك ئۈچ سائهتتىن بىر كهچلهرده چۈش، ئهتىگهن، ھامىلىنىڭ

ئىچىدىكى سائهت 12 ھامىلىنىڭ كۆپهيتسهك، تۆتكه قوشۇپ، سانىنى قېتىم

بولسا، چوڭ دىن 20 سان بۇ ئهگهر چىقىدۇ. كېلىپ سانى قېتىم ھهرىكهت

ئىچىدىكى سائهت بىر ياكى بولسا، تۆۋهن دىن 10 ئهگهر نورمال. ئهھۋل

قىلىمىز. تهۋسىيه كۆرۈنۈشىڭىزنى دوختۇرغا بولسا، ئاز قېتىمدىن ئۈچ ھهرىكىتى
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بولدى ھهپته 33 بولغىلى ھامىلدار سىز

ئهھۋالى يېتىلىش ھامىلىنىڭ

48 تهخمىنهن ئېگىزلىكى كىلوگرام، 2 تهخمىنهن ئېغىرلىقى بوۋاقنىڭ ھازىر

بولدى. قىلىپ تهييارلىق ئېچىشقا كۆز دۇنياغا بوۋىقىڭىز كىلىدۇ. سانتىمېتىر

ئاستىغا بېشى بۇلۇپ، نورمالالشقان ئورنى ھامىلىنىڭ ساندىكى كۆپ مۇتلهق

داسقا ئىچىده ھهپته 6 كىيىنكى ۋاقىتتىن بۇ ھهمده بۇلىدۇ ئۈستىگه سۆڭگىچى

ھالىتى بۇخىل ئۇنىڭ بۇلىدۇ. كىرگهن بېسىپ بوينىغا بالىياتقۇ چۈشۈپ

مېڭىگه يېتىلىۋاتقان قاننىڭ بهلكى بولماستىن قىلىشال تهييارلىق تۇغۇلۇشقا

ھالدا ماس سۆڭىكى باش ئۇنىڭ باشقا ئۇندىن ئۈچۈندۇر. بېرىشى يېتىپ

سۆڭىكى بىر ھهر جىپسىالشمىغان. پۈتۈنلهي تېخى بۇلۇپ كهلگهن يۇمشاق

بولغان تار بالىنىڭ تۈزۈلۈش بولغان بوش بۇخىل بۇلىدۇ، يۇچۇقالر ئارىسىدا

ئۈچۈندۇر. تارىيىشچانلىقى كېڭىيىپ ئۆتكهنده يولىدىن تۇغۇت

ئۆزگۈرۈشلهر بهدىنىدىكى ئانىالرنىڭ ھامىلدار

يېرىنىڭ بىرلهشكهن سۆڭىكىڭىزنىڭ دوۋسۇن ۋه سۆڭىكىڭىز داس سىز

ھامىلىنىڭ بۇلىشىنى، كهلگهندهك سىيگۈڭىز دائىم ئاغرىۋاتقانلىقىنى، ئېچىشىپ

پۇت ۋه قول يهنه مۇمكىن. قىلىشىڭىز ھىس چۈشىۋاتقانلىقىنى داسقا بارغانسېرى

ئاغرىقىنىڭ بېلىڭىزنىڭ ئاغرىۋاتقانلىقىنى، ئىششىپ بۇغۇملىرىڭىزنىڭ بارماق

ئۈزلۈكسىز پهيلهرنىڭ ۋه بۇغۇم كىتىۋاتقانلىقىنى ئېغىرالپ

قىلىشقا ھهركهت سىزنى قورسىقىڭىز مۇمكىن. قىلىشىڭىز ھىس بوشاۋاتقانلىغىنى

مۇۋاپىق ئهمما مۇمكىن. قېلىشىڭىز ھېرىپ ئاسانال قىلدۇرۇپ ئېرىنچهكلىك

كۆپۈيۈپ سانى قىسقىراشنىڭ بالىياتقۇ تهرتىپسىز كېرهك. بېرىش قىلىپ ھهركهت
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ئهزا جىنسىي سىرىتقى كېتىدۇ. چىڭىپ قاتتىقلىشىپ تۇتقاقلىق دائىم قورساق

كۆرۈنهرلىك بېسىمى يۈرىكىڭىزنىڭ ۋه ئاشقازان سىزنىڭ قالىدۇ. ئىششىپ يۇمشاق

ھىس كۆپكهندهك ئاشقازىنىڭىز ھاسىراپ ھهمده بولغاندهك ئاالقزاده بۇلۇپ،

تۇغۇلۇشقا بوۋاقالر بىلهمسىز؟ مۇمكىن. كهلمهسلىكى يىگۈڭىز تاماق قىلىپ،

مهسىلهن قىلماقتا. تهييارلىق تۇغۇشقا بهدىنىڭىزمۇ قالماستىن قىلىپال تهييارلىق

بالىياتقۇ تهرتىپسىز بوشاپ پهيلهر بۇغۇم بهدىنىڭىزدىكى پۈتۈن سىزنىڭ

ۋه ماسلىشالماسلىقى بهدهننىڭ كۆپىيىدۇ. سانى قېتىم قىسقىراش

ۋاقىت ھهر ئالالھتىن ئهنسىرىمهڭ، بارىدۇ. ئېغىرالپ خاتىرجهمسىزلىنىشىڭىز

. تۇرۇڭ تىلهپ ئاسانلىق تۇغۇتىڭىزغا

ئىشالر مۇھىم ھهپتىدىكى بۇ

بېرىش: ئېلىپ تهكشۈرۈش سېستىمىسىدا تهكشۈرۈش ئاۋازلىق ئولترا تىپلىق B .1

دولقۇنى ئاۋاز ئۇلترا بولغان تهپسىيلى قېتىم بىر ھهپتىده بۇ ئايالالرغا ھامىلدار

بۇ ھامىلىنىڭ قىلىنىپ تهۋسىيه بېرىش ئېلىپ تهكشۈرتۈش ئارقىلىق

ھهمده مۆلچهرلىنىدۇ، ئهھۋالى يېتىلىش ۋه ئېغىرلىقى بهدهن ۋاقىتتىكى

. مۆلچهرلىنىدۇ تهخمىنهن ئېغىرلىقى بهدهن تۇغۇلغاندىكى ھامىلىنىڭ

تهكرارالپ ھهركهتنى خىل بىر كېرهك: ساقلىنىش كېتىشتىن چارچاپ بهك .2

تۇقۇش، نهرسه بولغان قىيىن ۋاقىت ئۇزاق مهسىلهن كېرهك. قىلىۋهرمهسلىك

كېرهك. شۇغۇلالنماسلىق بىلهن ئىشلىرى باغۋهنچىلىك ۋه قىلىش تىككۈچىلىك

زىياده ھهددىدىن بولغاچقا بوشايدىغان پهيلهر ۋه بۇغۇم بهدهندىكى پۈتۈن

باكتىرىيىسىز چىقىرىپ كهلتۈرۈپ زهخمىلىنىشىنى ئاسانال مۇسكۇلالرنىڭ چارچاش

. چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ كېسهللىكنى بولغان چارچاشتىن ھېرىپ– ۋه يۇقۇملىنىش
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پۇتلىرىدا قول– ۋاقىتتا بۇ ھامىلدارالرنىڭ بۇلۇش: ئېغىر ئىششىق سۇلۇق .3

تىزگىنلىمهسلىك سۈمۈرلىنىشىنى سۇنىڭ ئهمما كۆرۈلىدۇ. ئهھۋالى ئىششىق سۇلۇق

بۇلىدۇ. ئېھتىياجلىق سۇغا مىقداردىكى كۆپ ھامىله ۋه تېنى ئانا چۈنكى الزىم.

چۇقۇم بولسا كهتكهن ئىششىپ بهكال پۇتلىرىڭىز ۋه قول سىزنىڭ ئهگهر

. كېرهك بېرىش دوختۇرخانىغا

نورمال كېرهك: قىلىش ئېھتىيات يېرىلىشىدىن بالدۇر پهردىسىنىڭ ھامىله .4

سۈيى باش يېرىلىپ ئاندىن ۋاقىتتا بوشىنىدىغان پهردىسى ھامىله ئهھۋالدا

ھامىله ئهگهر تۇغۇلىدۇ. ئىچىده سائهت بىرقانچه ھامىلىمۇ ھهمده تۆكۈلىدۇ

باش قىسىم بىر ھهمده كهتسه يېرىلىپ بۇرۇن ۋاقتىدىن بوشىنىش پهردىسى

يېرىلىشى بۇرۇن پهردىسىنىڭ ھامىله بۇنى بولسا كهتكهن تۆكۈلۈپ سۈيى

تهكشۈرتۈش ئاپىرىپ دوختۇرخانىغا دهرھال بهرگهنده يۈز ئهھۋال بۇنداق دهيمىز،

ئۈستۈنرهك سۆڭگىچىنى ياكى ياتقۇزۇپ ئايالنى ھامىلدار ياخشى ئهڭ كېرهك،

. كېرهك يۆتكهش قىلىپ

ئهسكهرتىش بولغۇچىالرغا دادا

ياكى بېرىڭ، قىلىپ گهپ بوۋىقىڭىزغا كهچته كۈنى ھهر بولغۇچىالر دادا

ھامىله قارىغاندا ئېيتىشالرغا بۇلىدۇ. بهرسىڭىزمۇ قىلىپ قىرائهت چىرايلىق

ئايالىڭىزنىڭ كۆرىدىكهن. ياخشى ئاڭالشنى ئاۋازىنى بولغان تۆۋهنرهك ئهرلهرنىڭ

ئاۋازىڭىزنى ۋه سىيلىشىڭىز بۇ سىزنىڭ بېرىڭ، سىالپ يىنىك قورسىقىنى

كهيپىياتىمۇ ئايالىڭىزنىڭ بهلكى قالماستىن كۆرۈپال ياخشى بوۋىقىڭىز

يېتىلىشى ساغالم ھامىلىنىڭ كهيپىياتى ياخشى ئايالىڭىزنىڭ ياخشىلىنىدۇ.

بالىنىڭ ئانا– بىر بۇ ھىساپلىنىدۇ. غىدىقالش خارهكتىرلىك ياخشى ئۈچۈن

ئوينايدۇ. رول تۈرۈتكىلىك ساغالملىقىدا
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ئىشالر تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ھهپتىده بۇ

كېرهك. ئويلىشىش بىلهن ئېھتىياتچانلىق قىلىشنى ئوپىراتسىيه

تىز، كىلىشىمۇ ئهسلىگه كىيىن تۇغۇتتىن ئاز، زهخمىلىنىشى يهڭگىشنىڭ ئۆزى

بوينىغا ئوقى بالىنىڭ ئهگهر بۇلىدۇ. قىسقا ۋاقتى يېتىش دوختۇرخانىدا

بۇلۇپ توغرىسىغا ئورنى بالىنىڭ قالغاندا، تۇنجۇقۇپ باال قالغاندا، يۆگىشىپ

يىتىدىغان خهتهر ھهرئىككىلىسىگه باال ۋه ئانا تۇققاندا ئۆزى ياكى قالغاندا

كېرهك. تالالش قىلىشنى ئوپىراتسىيه ئاندىن ئاستىدا ئهھۋال

ئوپىراتسىيه چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ كېسهللىكلهرنى ئهگهشمه قىلغاندا ئوپىراتسىيه

قالماستىن يۇقۇملىنىپال ئاسانال كىيىن ئوپىراتسىيهدىن ئايالالر تۇغۇتلۇق قىلىنغان

قورساق ھهمده چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ زهخمىنىلىشىنى ئاسانال ئۈچهينىڭ يهنه

ئۇرۇنلىشىش غهيرى پهردىسىنىڭ ئىچكى بالىياتقۇ قېلىشى، يېپىشىپ بوشلىقىنىڭ

چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ قاتارلىقالرنى ياللۇغى دوۋسۇن بالىياتقۇ كېسىلى،

ئايالالرنىڭ قىلغان ئوپىراتسىيه كۆرسىتىلىشىچه، ماتىرىيالالرنىڭ مۇناسىۋهتلىك

20 دىن 10 ئايالالرنىڭ تۇققان ئۆزى نىسبىتى بۇلۇش ياللۇغى چىلله

بۇلىدىكهن. تهڭ ھهسسىسىگه 5 نىسبىتىمۇ ئۆلۈش بۇلىدىكهن. ھهسسىسىگىچه

تهسىر ساالمهتلىكىگه بالىنىڭ ئېلىش بالىنى قىلىپ ئوپىراتسىيه باشقا ئۇندىن

زۆرۈر ۋه ئايلىنىش بالىالرنىڭ تۇغۇلغان قىلىپ ئوپىراتسىيه بهزى كۆرسىتىدۇ.

كهم تهڭپۇڭلۇق كهملىكتىن، ئهھۋالى ئۇچراش قىسىشىغا يولىنىڭ تۇغۇت بولغان

بۇلىدۇ. ناچار ئىقتىدارى ماسلىشىش ھهركهتلهرنىڭ بۇلۇپ،
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بولدى ھهپته 34 بولغىلى ھامىلدار سىز

ئهھۋالى: يېتىلىش ھامىلىنىڭ

كىلوگرام،ئولتۇرغاندىكى 2.3 تهخمىنهن ھازىر ئېغىرلىقى بوۋىقىڭىزنىڭ

نېرۋا مهركىزى ھازىر ئىنشائالالھ. بولدى، سانتېمىتىر 30 تهخمىنهن ئىگىزلىكى

بولدى. يېتىلىپ پۈتۈنلهي قىسىمى ئۆپكه قىلماقتا. تهرهققىي سېستىمىسى

تۇغۇلغاندىن بوۋىقىڭىز قهۋىتى ياغ بۇ قېلىنلىماقتا، قهۋىتى ياغ بوۋىقىڭىزنىڭ

كۆپ ۋاقىتتا بۇ بولىدۇ. ياردىمى ساقالشقا تېمپىراتۇرسىنى بهدهن ئۇنىڭ كىيىن

ھالهتته قارىغان ئاستىغا قىسىمى باش بۇلۇپ، تهييار تۇغۇلۇشقا بۇۋاقالر قىسىم

بۇ بۇۋىقىڭىز بولدى. توغىرلىنىپ قىسىمى باش كىرىپ، سۆڭىكىگه داس

تهرهققى ئۇچقاندهك ھازىر مېڭىسى ئۇنىڭ چۈنكى بۇ ئۇخاليدۇ، دائىم مهزگىلده

مىلىيۇنلىغان قىسىمى مېڭه ھامىلىنىڭ ھازىر بولىدۇ. شۇنداق قىلىۋاتقانلىقتىن

نېرۋا بولغان مۇرهككهپ تېخىمۇ ئېلىپ، ئىچىگه ئۆز ھۆجهيرىللىرىنى نېرۋا

تۇتاشتۇردىغان تېگىشمىسىنى ئۆسۈكچه ھۆجهيرىسىنىڭ نېرۋا بىلهن ھۆجهيرىسى

تاماملىدى. ۋهزىپىسنى مۇھىم

ئۆزگىرىشلهر بهدىنىدىكى ئانىالرنىڭ ھامىلدار

1000 -500 ئىلگىركىدىن ھامىلدارلىقتىن سىغىمى بالىياتقۇ ئانىالرنىڭ ھامىلدار

ئېغىرلشىپ بهك بهدىنىڭىزنىڭ ھازىر سىزنىڭ شۇڭالشقا چوڭايدى، ھهسسىگىچه

پۇت نورمال. ئىنتايىن كېتىشى ئاستىالپ ھهركهتلىرىڭىزنىڭ كېتىشى،

ۋه قالىدىغان تارتىشىپ دائىم شۇڭالشقا ئېغىر، ناھايىتى يۈكى قىسىمىڭىزنىڭ

قاتتىق قىسمىڭىز قورساق بهزىده يهنه بولىدۇ. ئهھۋالالر ئاغرىيدىغان

قورسىقىڭىزنىڭ قىلىسىز. ھېس تارتىشقاندهك بىردهم بىردهم- ئاغرىغاندهك،



ھ پتىلىكى ھامىلدارالر www.aybalam.com

145

تېخىمۇ تۆۋهنلهپ، داۋاملىق ئىقتىدارىڭىز قىلىش ھهزىم ئهگىشىپ، چوڭىيىشىغا

چۇقۇم ئانىالر ھامىلدار چىقىرىدۇ، كهلتۈرۈپ بۇلۇشنى قهۋزىيهت ئوڭايال

پۇت، بهلكىم سىز ھازىر كېرهك. بېرىش ئهھمىيهت تهڭشهشكه يېمهك-ئىچمهكنى

ئىششىغانلىقىنى، دهرىجىده كۆرىنهرلىك تېخىمۇ قوللىرىڭىزنىڭ يۈز-

ياكى قول ئهگهر بايقايسىز. ئېغىرالشقىننى تېخىمۇ ئىششىقىنىڭ ئوشىقىڭىزنىڭ

كۆرىنىڭ. دوختۇرغا ۋاقتىدا چۇقۇم كهتسه، ئىششىپ بهك تۇيۇقسىز يۈزىڭىز

ۋه سىز چۈنكى بىرىڭ، ئىچىپ كۆپ سۇنى يهنىال كهتسىڭىزمۇ ئىششىپ گهرچه

بهرسىڭىز، ئىچىپ كۆپ قانچه سۇنى مۇھتاج. سۇغا مىقداردا كۆپ ھامىله

تۇنجى ھهپته، بۇ چىقىرۋىتهلهيسىز. كۆپ شۇنچه سۇنىمۇ بهدهندىكى ئهكسىچه

داغ قىزىل قىچىشتۇردىغان ئهتىراپىدا كىندىك ئانىالرنىڭ بولغان ھامىلدار قېتىم

بهدهننىڭ ۋه يوتا تارىلىپ كىيىن قالىدۇ، بۇلۇپ پهيدا سىزىقچىالر ياكى

مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق ئهھۋال بۇ بارىدۇ. يېتىپ قىسمىغىچه ئاستىنقى

ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ ئادهتته ئاتىلىدۇ. دهپ ئۇرتىكارىيه قىچىشقاقلق

(ھامىلىنىڭ كىتىپ يۇغىناپ زىياده ھهددىدىن قورساق بۇ كۆرىلىدۇ. مهزگىلىده

ھامىلدارلىقتىن) گىزهكلىك كۆپ ياكى كېتىش ئارتىپ تېز بهك ئېغىرلىقى

بۇلىشى مۇناسىۋهتلىك بىلهن يهتكۈزگهنلىك تهسىر ئۆزگىرىشىگه تېرىنىڭ

شۇنداقتىمۇ ئهمما مۇمكىن، قىلماسلىقى زىيان بهدىنىڭىزنى سىزنىڭ بۇ مۇمكىن.

بېقىڭ. تهكشۈرتۈپ بېرىپ دوختۇرخانىغا يهنىال ئۈچۈن بىخهتهرلىك

ئىشالر مۇھىم ھهپتىلىك بۇ

قۇناق، ھامىلدارالر قالغان بۇلۇپ قهۋزىيهت ئېلىش: ئالدىنى قهۋزىيهتنىڭ .1

كېرهك. يىيىشى كۆپرهك يىمهكلىكلهرنى تااللىق يۇقىرى قاتارلىق كۆكتات
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-34 ھامىلـدارلىقنىڭ تهكشـــۈرۈش: دولقۇنلـۇق ئـاۋاز ئولـترا ئهتىـراپلىق .2

تهكشۈرتۈش دولقۇنلۇق ئولترا تهپسىلى قېتىملىق بىر ھامىلدارالرنى ھهپتىسىده،

ئهھۋالىــنى يېتىلىــش ۋه ئېغىرلىقىــنى ھـــازىرقى ھامىلىنىــڭ بېرىــپ، ئېلىــپ

ۋاقىتتىكــى تۇغۇلغــان كېلىـپ ۋاقـتى نورمـال ھامىلىنىـڭ ھهمـده باھــالىتىش،

قىلىمىز. تهۋسىيه بېقىشىڭىزنى مۆلچهرلىتىپ ئېغىرلىقىنى

ئـــۆلچهمگه ئېغىـــرلىقى ھامىلىنىـــڭ ئـــۆلچهش: ئېغىرلىقىـــنى ھامىلىنىـــڭ .3

ئهگهر تۇلۇقالڭ: ئوزۇقلۇق كۆپرهك ۋاقتىدا چۇقۇم بايقىسىڭىزال، توشمىغانلىقىنى

يېـمهك بايقىسـىڭىز، كهتكهنلىكىنى ئارتىپ ئۆلچهمدىن ئېغىرلىقى ھامىلىنىڭ

قىلىنىشنىڭ ئوپىراتسىيه كىيىن چهكلهپ، ئاز بىر ئۆزىڭىزنى جهھهتته -ئىچمهك

ئېلىڭ. ئالدىنى قېلىشنىڭ بۇلۇپ تۇغۇت قىيىن ياكى

تۇرۇش ئۆره مهزگىل ئۇزۇن تۇرماسـلىق: ئۆره ئۇزۇن مهزگىلىده ھامىلدارلىق .4

بهل ده، ئاشـــۇرىۋېتىدۇ- يۈكىــنى مۇســـكۇلالرنىڭ قىســـمىڭىزدىكى دۈمــبه

ئۆره ئۇزۇن شۇڭا كۆرىلىدۇ، ئاغرىش بهل سهۋهبىدىن چارچىشى مۇسكۇللىرىنىڭ

قىســــمىڭىزنى بهل مىقــداردا مۇۋاپىــق كـــېرهك. ساقلىنىشــــىڭىز تۇرۇشـــــتىن

بهل ئاشـــۇرۇپ ئهۋرىشـــىملىكىنى ئومۇرتقىنىـڭ بهرســـىڭىز، ھهرىكهتلهنـدۈرۈپ

بولىدۇ. يىنىكلهتكىلى ئاغرىقىنى

ئهسكهرتىش بولغۇچىالرغا دادا

ئېقىپ سۇيۇقلۇق مىقداردا كۆپ تۇيۇقسىز تهرپىدىن ئالدى ئايالىڭىزنىڭ ئهگهر

يۇقىرى بۇ مۇمكىن. بۇلىشى كهتكهن يېرىلىپ بالدۇر پهردىسى تۆرهلمه چىقسا،

كهلتۇرۇپ كىتىشنى چۈشۈپ بېغى كىندىك يهنه ياللۇغلىنىشنى، قىسمى

بۇنداق يهتكۈزىدۇ. خهۋىپ ھاياتىغا ھامىلىنىڭ ئهھۋالالر بۇ مۇمكىن، چىقىرىشى

تۈز ئايالىڭىزنى دهرھال بولۇپ، تهمكىن چۇقۇم بولغۇچى يولدىشى ۋاقىتتا
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ئايالىڭىزنىڭ خهۋهرلهندۈرۈپ، قىلىپ تېلىفۇن دوختۇرخانىغا دهرھال ۋه ياتقۇزۇڭ

تهييارالندۇرۇڭ. تۇغۇشقا ئاپىرىپ دوختۇرخانىغا

ئىش تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ئاالھىده ھهپتىلىك بۇ

ئالدىنى قۇيۇشنىڭ تۇغۇپ توشماي ۋاقتى مهزگىلىدىكى ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ

قىلىش تهرهپ بىر ۋه ئېلىش

كۈنى ئاي- ئايالنىڭ ھامىلدار دىگىنىمىز- قۇيۇش تۇغۇپ بالدۇر توشماي ۋاقتى

،ھامىلدارلىق ئېيتقاندا قىلىپ ئۇچۇق دىگهنلىك،تېخىمۇ قۇيۇش تۇغۇپ توشمايال

قۇيۇشنى تۇغۇپ ۋاقىتتا توشمىغان ھهپتىگه 37 يۇقىرى ھهپتىدىن 20 ۋاقتى

يېتىپ بېرىپ، ئېلىپ تهكشۈرتۇشنى ھامىلدارلىق قهرهللىك كۆرسىتىدۇ.

ۋه ئازلىق قان بىلهن ئاكىتىپلىق قىلىپ، دىققهت ئوزۇقلۇققا ۋه -قوپۇش

توشماي ۋاقتى داۋاالتقاندا، كېسهللىكلىرىنى بىرلهشمه مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق

بهزى ھامىلدارالر باشقا، ئۇنىڭدىن بولىدۇ. ئالغىلى ئالدىنى قۇيۇشنىڭ تۇغۇپ

ئامىلالرنى خهتهرلىك ۋه سهۋهپلىرىنى قۇيۇشنىڭ تۇغۇپ توشماي ۋاقتى

الزىم. چۈشىنىۋېلىشى

مهسىلهن يۇقۇملىنىش، خاراكتىرلىك جىددي مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق .1

ئاشقازان ياللۇغى، ئۆسۈكچه سازاڭسىمان خاراكتىرلىك جىددي

قاتارلىقالر. ياللۇغى بۆرهك جامى- بۆرهك ياللۇغى، -ئۈچهي

يول جىنسىي باكتېرىيىلىك مهسىلهن: ياللۇغلىنىش، يولى كۆپىيىش .2

قاتارلىقالر. خىالمىدىيه كېسىلى،

تۇلۇق ئىقتىدارى بوينىنىڭ بالىياتقۇ بولۇش، غهيرى تۇغما بالىياتقۇ .3

بولغانلىقتىن كۆپ زىياده ھهددىدىن سۈيى باش گېزهك، كۆپ بولماسلىق:

كېتىش. بۇلۇپ چوڭ زىياده كۈچى كېرىلىش بالىياتقۇنىڭ
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شېكهرلىك كىسىلى، بۆرهك كېسىلى، يۈرهك بولغان بار ئهزهلدىن ھامىلداردا .4

ھامىلدارلىق ياكى كېسهللىكلهر بىرلهشمه قاتارلىق كېسىلى دېئابىت

مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق مهسىلهن كېسهللىك، بىرلهشمه مهزگىلىدىكى

قاتارلىقالر. كېسىلى دېئابىت شېكهرلىك

12-28 ھامىلدارلىقنىڭ مهزگىلىده( ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ بۇرۇن .5

ۋه قۇيۇش تۇغۇپ كهلمهي ۋاقتى كېتىش، ئاجىراپ بۇيىدىن ھهپتىسىگىچه)

بارالر. تارىخى كېسهللىك قاتارلىق زهخمىسى تۇغۇت

ئاي بۇ بولۇڭ، ھوشيار يۈكسهك كۆرۈلسه ئهھۋالالر تۈۋهندىكىدهك سىزده ئهگهر

سىگىنالى. قۇيىشىڭىزنىڭ تۇغۇپ توشمايال -كۈنىڭىز

خۇددى قىسىمى ئاستىنقى قورساقنىڭ ئاغرىش. قىسمى ئاستىنقى قورساقنىڭ .1

تهرتىپلىك بالىياتقۇ ئاغرىپ، ئاغرىغاندهك چىڭقىلىپ بۇرۇن كىلىشتىن ھهيىز

قىلىڭ. دىققهت بولىۋالسا قاتتىق قورسىقىڭىز ۋه يىغىلىۋالسا

قىلىڭ. دىققهت تالسا دۈمبىڭىز توختىماي .2

يولدىن جىنسى قالسا، كۆپلهپ ئاجىرالمىالر بولۇش. غهيرىلىك ئاجىرالمىالردا .3

ئهگهر قىلىڭ. دىققهت كهلسه ئاجىرالمىالر ھالهتتىكى قان ياكى ھالهتتىكى سۇ

مهيلى كۆرۈلسه، ئاالمىتى قۇيۇش تۇغۇپ بالدۇر قانداق ھهر ئانىالردا ھامىلدار

ئانىالرنىڭ ھامىلدار بولسۇن، يىنىك ئېغىر ئهھۋال ياكى بولسۇن ۋاقىت قانداق

تۇغۇت بولغاندا بۇنداق قىلىمىز. تهۋسىيه بېرشىنى دوختۇرخانىغا ۋاقتىدا

يىتهرلىك ئۈچۈن قىلىشى تهرهپ بىر ياخشى ۋه تېز ئهڭ سىزنى دوختۇرلىرىنىڭمۇ

بولىدۇ. ۋاقتى

ئامىن. قىلسۇن، ئاتا پهرزهنت سالىھ تۇغۇت، ئاسان سىزگه ئالالھىم
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بولدى ھهپته 35 بولغىلى ھامىلدار سىز
ئهھۋالى: يېتىلىش ھامىلىنىڭ

ھامىلىنڭ كېلىدۇ. 2.5kg cmئېغىرلىقى ،50 ئىگىزلىكى بوۋىقىڭىزنىڭ ھازىر

كۆپ بهدىننىڭ ئۇنىڭ يۇمالقلىشىدۇ. بهدىنى كۆپۈيۈپ، مايلىرى ئاستىدىكى تېره

پۈتۈنلهي بۆرىكى تال ئىككى ئۇنىڭ بولدى. تاماملىنىپ تهرهققىياتى قىسمىنڭ

ئاجرىتىپ ماددىالرنى كېرهكسىز جىگىرىمۇ بۇۋىقىڭىزنىڭ بولدى، يېتىلىپ

سىستىمىسى ئېممۇنىتېت بىلهن سىستىمىسى نىرۋا ئۇنىڭ بولدى. چىقرااليدىغان

بهلكىم سىز كۆپىيۋاتىدۇ. مايالرمۇ بهدىنىدىكى بولۇپ، يېتىلۋاتقان تىخىچه

مۇمكىن، قىلشىڭز ھىس قالغانلىقنى ئازالپ بۇرۇنقىدىن ھهركىتىنڭ بوۋىقىڭىزنىڭ

بولۇپ، چوڭىيىۋاتقانلىقتىن بارغانسىرى قۇرلىشى بهدهن بۇۋىقىڭىزنىڭ بولسا بۇ

تېپپ ئوخشاش بۇرۇنقىغا ھهم يۈرهلمهيدۇ، لهيلهپ ئىچىده سۈيى باش ھازىر ئۇ

كېتهلمهيدۇ.

ئۆزگىرىش: بهدىنىدىكى ئانىالرنىڭ ھامىلدار

سۆڭكىنىڭ دوۋسۇن ئىگىزلىكته، 15cm بالىياتقۇڭىز ئۆلچىگهنده كىندىكىڭزدىن

سىزنىڭ ھهپتىده بۇ بولىدۇ. cmئهتراپىدا 35 ئۆلچىگهند يىرىدىن تۇتاشقان

بالىياتقۇ سىزنىڭ ھازىر ئاشىدۇ. غىچه 11-13kg تهخمىنهن ئېغېرلىقىڭىز بهدهن

سىز مىدىرلىغاندا بۇۋىقىڭىز بولۇپ، نىپىزلهيدىغان دىۋارى قۇرساق بىلهن دىۋارى

مۇمكىن. كۆرهلىشىڭىز قىسىملىرىنى جهينهك ۋه پۇت قول- بۇۋىقىڭىزنىڭ

قۇرسىقىڭىز ئهگشىپ، چۈششىگه ئاستىغا بارغانسىرى ۋه زورىيشى ھامىلىنڭ

قىسمىدىكى ئارقا سۆڭكىنىڭ داس ئاغرىيدىغان، بهللىرىڭىز ساڭگىالپ ئاستىغا

قېلىشى بولۇپ ئاغرىيدىغان تارتىشىپ ئۇيۇشۇپ، پهيلهر بىلهن مۇسكۇلالر
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ۋاقتىدىن تۇغۇش تهسلىشىدۇ. بارغانسىرى قىلىشىڭىزمۇ ھهركهت مۇمكىن.

ۋاقتىڭزغا تۇغۇش باشاليدۇ. قىسقىراشقا بالىياتقۇڭىز بۇرۇن ئاي تهخمىنهن1

كۆپ سانىمۇ قېتىم ھهم بېرىدۇ يۈز دائىم قىسقىراش خىل بۇ يېقىنالشقانسىرى

بولىدۇ.

ئىشالر: مۇھىم ھهپتىدىكى بۇ

كۈن پۈتۈن سىز ئهگهر ئايالالر: ھامىلدار ئىشلهيدىغان تۇرۇپ مۇقۇم ئىشخانىدا .1

ئهتراپتا پات پات- بولسىڭىز، ئايال ھامىلدار ئىشلهيدىغان ئولتۇرۇپ ئىشخانىدا

بېرىڭ. ھهركهتلهندۈرۈپ بۇغۇملىرىڭىزنى سونۇپ پۇتلىرىڭىزنى بىرىڭ، مېڭىپ

ھامىلدار بۇرۇن ئاي 1 تۇغۇشتىن بولۇش: خهۋهردار بىلىملهردىن دائىر تۇغۇتقا .2

جهھهتتىن پىسخىكا بولىشى، خهۋهردار كۆپرهك بىلىملهردىن دائىر تۇغۇتقا ئايالالر

بىلىملهر بۇ قىيىنالشقاندا، تۇغۇتىڭىز كېرهك. قويىشى كۆرۈپ تهييارلىق تۇلۇق

ئاشۇرىدۇ. ئىشهنچىڭىزنى بولغان تۇغااليدىغانلىقىڭىزغا ئۆزىڭىز سىزنىڭ

ئهسكهرتىش: بولغىچىالرغا دادا

كهتتى. ئومۇملىشىپ ئىشالر بولىدىغان ھهمرا يولدىشى تۇغقاندا ئايالى ھازىر

جهھهتتىكى روھىي چوڭ بىر نىسبهتهن ئايالالرغا بولىشى ھهمرا يولدىشىنڭ

بولغان تۇغۇتقا بۇرۇن تۇغۇتىدىن ئايالىڭىزنىڭ سىزمۇ ئهمما بولىدۇ. قولالش

ئۇنىڭغا تۇغۇتىدا ئايالىڭىزنىڭ سىز ئهگهر كېرهك. ئاشۇرشىڭىز تۇنۇشىڭىزنى

مىھرىڭىز بولغان ئايالىڭزغا كۆرسىڭىز، ئازاپلىرىنى تارتقان ،ئۇنىڭ بولۇپ ھهمرا

تۈرۈتكه چوڭقۇرلىششىغا تېخىمۇ مۇھهببىتىڭالرنىڭ مىھىر- كۈچىيىپ، تېخىمۇ

دهرىجه بىر مىھرىڭىزمۇ بولغان ئانىڭىزغا سىزنىڭ شۇنداقال ھهم بولىدۇ.

چوڭقۇرلىشىدۇ.
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تهكشۈرتۈش ھهركىتىنى ھامىله پائالىيهت: بىر قىلىنىدىغان تهۋسىيه

،ھهپتىدىن -35 ئۈچۈن ئۆتۈش بىخهتهر مهزگىلدىن ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ

ئېلىپ تهكشۈرتۈش قېتىم بىر ھهپتىده ھهر سىزنىڭ دوختۇرالر باشالپ

سهۋهبىدىن چوڭىيىش بارغانسىرى ھامىلىنىڭ قىلىدۇ. تهۋسىيه بېرىشىڭىزنى

دوختۇردىن سىز ئۈچۈن شۇنىڭ ئازاليدۇ. بارغانسىرى ھهركىتى ھامىلىنىڭ

ئۆلچهيدىغانلىقىنى قانداق ھهركىتىنى ھامىله ۋه سوقۇشى يۈرهك ھامىلىنىڭ

كېرهك. بېرىشىڭىز ئېلىپ ئۆلچهش كۈنى ھهر ئۆيىڭىزده بىلىۋېلىپ،

ئىشالر: قىلىدىغان دېققهت ئاالھىده ھهپتىدىكى بۇ

ساقالش قېنىنى بېغى كىندىك بۇۋاقنىڭ تۇغۇلغان يېڭى ئانىالر كۆپلىگهن

قانچىلىك زادى قېنىنىڭ بېغى كىندىك بىرېدۇ. ئهھمىيهت بهكال مهسلىسگه

يېڭى بولسا قىنى بېغى كىندىك قىلىدۇ. ئازرۇ بهكال بىلىشنى بارلىقىنى پايدىسى

باال كىندىكىدىن كىيىن بولغاندىن چىگىپ كىندىكىنى بۇۋاقنىڭ تۇغۇلغان

ئهمما بولسىمۇ، ئاز بهكال گهرچه مىقدارى ئۇنىڭ قان. چىققان ئېقىپ ھهمرىيىغا

بولۇپ، ھۈجهيرىلهر چىىقارغۇچى ئىشلهپ قان مىقداردا كۆپ تهركىۋىده ئۇنىڭ

لىمفا داۋاالش، كىسلىنى قان ئاق يۆتكهش، ھۈجهيره ئىشلهپچىقارغۇچى قان

ئازلىق قان بولىدىغان تۇسالغۇ بولۇشقا ھامىلدار قايتا داۋاالش، ئۆسمىسنى

ئىشلىتىلىدۇ. داۋاالشقا كىسهللهرنى خهتهرلىك قاتارلىق كېسىلى

چهكلىمسى ياش ئايالالرغا ھامىلدار ساقالشتا قېنىنى بېغى كىندىك ئادهتته

ئۇزۇقلىنىش مهزگىلده بولغان ھهپتىسىگىچه 42-36 ھامىلدارلىقنىڭ بولمايدۇ.

خهتهرلىك ياخشى، ساپاسى بهدهن ئانىالرنىڭ ھامىلدار بولىدۇ. بولسال نۇرمال

بولىدۇ. بولسا بولمىغان گىرىپتار كېسىلىگه ئىرسىي كېسىلى، ئۆسمه



152

بولدى ھهپته 36 بولغىلى ھامىلدار سىز

ئهگىشىپ، چوڭيىشىغا ھامىلىنىڭ يهتتى. گرامغا 2800 ئېغىرلىقى ھامىله ھازىر

تهبئىىيال ھهرىكىتىمۇ كهتكهچكه، كىچىكلهپ بوشلۇقمۇ قىلىدىغان ھهرىكهت

قېتىمدىن 10 كۈنده ھامىلىنىڭ يهنىال سىز شۇنداقتىمۇ لىكىن قالىدۇ. ئازالپ

تۇرىشىڭىز دىققهتته ۋاقىت ھهر سىز قىالاليسىز. ھېس مىدىرلىغىنىنى ئارتۇق

كۆرۈنۈپ دوختۇرغا كهتسه، ئازىيىپ بهكال ھهرىكىتى ھامىلىنىڭ ئهگهر كېرهك.

ياخشى. باققىنىڭىز

ھازىرچه شۇنداقتىمۇ لىكىن بولدى، يېتىلىپ تولۇق ئۆپكىسى ھامىلىنىڭ ھازىر

تۈكلهر تۇرغان قاپالپ بهدىنىنى ھامىلىنىڭ ئااللمايدۇ. نهپهس مۇستهقىل تېخى

قهۋىتى ماي تۇرغان قوغداپ سۈيىدىن باش ھامىلىنى تېرىسىدىكى ھامىلىنىڭ ۋه

چىرايلىق سۈزۈك، يۇمران، بارغانچه تېرىسى ھامىلىنىڭ باشالپ، چۈشۈشكه

قولى ھهرىكهتلهندۈرهلهيدۇ، ئهركىن قوللىرىنى پۇت- ھامىله كېتىۋاتىدۇ. بولۇپ

بىماالل كۆزىنى كېتىدۇ. شۈمۈپ بارماقلىرىنى ئوماق كهتسه تېگىپال ئېغىزىغا

ئاسان تۇغۇلۇشقا قاتتى، خېلىال سۆڭىكىمۇ ھامىلىنىڭ ھازىر ئاچااليدۇ. يۇمۇپ-

ئاساسهن ئېھتىياجغا بولۇپ، ئىگه ئىالستىكىلىققا تېخى بېشى ئۈچۈن بولۇشى

ياراتقان! مۇكهممهل نېمىدىگهن ئالالھ تهڭشىيهلهيدۇ. شهكلىنى بېشىنىڭ

ئۆزگىرىشلهر تېنىدىكى ئانا

ئهزالىرىڭىزغا ئىچكى بولسا، بولغان چۈشۈپ بوشلۇقىغا داس ھامىله ئهگهر

ھېس خوشال يهڭگىل، خېلىال ئۆزىڭىزنى يېنىكلهپ، ئاز بىر بېسىم چۈشكهن

نهپهس قالىدۇ، ياخشىلىنىپ خېلىال ئىشمۇ ئېچىشىدىغان ئاشقازىنىڭىز قىلىسىز.

كېلىدۇ. كۆپ تېخىمۇ تهرىتىڭىز كىچىك لىكىن ئاسانلىشىدۇ. ئاز بىر ئېلىشىڭىزمۇ
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ئېغىرلىشىدۇ. ئوبدانال قورسىقىڭىز مهزگىلده بۇ ئاغرىيدۇ. قاتتىق يوتىلىرىڭىز

چىقىۋالىدۇ. بۆرتۈپ تېشىغا كىندىكىڭىزمۇ ھهتتا يوغانلىقىدىن قورسىقىڭىزنىڭ

قورسىقىنىڭ ئاپىالر بهزى ھهتتا قىيىنلىشىدۇ. ئىنتايىن قوپۇشىڭىز ئولتۇرۇپ-

قىلىدۇ. ھىس كېتىدىغاندهك تۇغۇلۇپ ھازىرال باال چىڭقىلىپ، قىسمى ئاستىنقى

ئىشالر مۇھىم ھهپتىدىكى بۇ

بىرىنچى بىخهتهرلىك .1

قواليسىز. ئىنتايىن ھهرىكىتىڭىز ئىش- ئېغىر، بهك قورسىقىڭىز ھازىر

قىلىشىڭىز، دىققهت قاتتىق يۇيۇنغاندا چۈشكهنده، چىقىپ- پهلهمپهيدىن

كېرهك. ساقلىنىشىڭىز كېتىشتىن تېيىلىپ

كېلىش قان يولدىن جىنسىي .2

بۇ كېلىدۇ. قان يولدىن جىنسىي توسۇۋالسا ئېغىزىنى يول جىنسىي ھهمرىيى باال

ئهگهر ھادىسه. خىل بىر كۆرۈلىدىغان مهزگىللىرىده ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ

كهلتۈرىدۇ. خهۋپ ھاياتىغا بالىنىڭ ئانا- قىلىنمىسا تهرهپ بىر ياخشى ۋاقتىدا،

كهستۈرۈش چاچ .3

بولۇپ ئالدىراش ئىنتايىن مهزگىلگىچه بىر خېلى كىيىن تۇغۇلغاندىن باال

چېچىڭىزنى تالالپ، پاسونىنى چاچ بىرهر كۆرىدىغان ياخشى ئۆزىڭىز كېتىسىز.

ئاۋۋال ئهلۋهتته مۇمكىن. تېجىلىشى ۋاقتىڭىز جىق قىسقارتىۋالسىڭىز

كېرهك. ئېلىشىڭىز رازىلىقىنى يولدىشىڭىزنىڭ

تهييارلىنىش ئېمىتىشكه .4

بولسىڭىز، قىلغان قارار ئېمىتىشنى ئۆزىڭىز كىيىن تۇغۇلغاندىن بالىڭىز ئهگهر

باشقا ئۇندىن قويۇڭ. تهييارالپ ئالدىن كىيىملهرنى قواليلىق ئېمىتىشكه باال
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قىينىلىشىڭىز كۆپ يېرىلىپ، كۆكسىڭىز كۈنلهرده دهسلهپكى ئېمىتكهن باال يهنه،

تهييارالپ قارشى ئىھتىمالغا ھهر ماينىمۇ ماياليدىغان كۆكسىڭىزنى مۇمكىن.

قويۇڭ.

چىقىمى تۇغۇت .5

دهرىجىسىگه ئانىلىق ئاياللىقتىن يورۇشقا، كۆزىڭىز توشۇپ، كۈنىڭىز ئاي-

باشتىن ئىشالرنى نۇرغۇن جهرياندا بۇ ئىنشائالالھ. قالدىڭىز، ئازال كۆتۈرۈلۈشكه

ئۇرۇق خوشاللىق، ئۇيقۇسىزلىق، قىينىلىش، كۈتۈش، تهقهززالىق، كهچۈردىڭىز.

ئىنتايىن بىر يهنه سىرت بۇالردىن تىلهكلىرى. سهمىمى دوستالرنىڭ -تۇغقان،

ھىسابالپ، ئالدىن بۇالرنىمۇ چىقىمى. تۇغۇتنىڭ بولسىمۇ ئۇ بار. ئىش مۇھىم

ياخشى. قويغىنىڭىز مۆلچهرلهپ

قىلىدۇ؟ نىمىلهرنى دادىالر

تۆت تۇغۇلۇشقا بالىڭىز ئىنشائالالھ بولدى، ھهپته 36 بولغىلى ھامىلدار ئايالىڭىز

كېتىشى، ئېچىلىپ ۋاقىت ھهر ئېغىزى بالىياتقۇ ۋاقىتتا بۇ قالدى. ھهپتىال

ئېھتىماللىقىمۇ قېلىش تۇغۇلۇپ بالدۇر بالىنىڭ مۇمكىن. كېتىشى كىرىپ مىكروبالر

كېرهك. توختىتىش قهتئى تۇرمۇشنى ئاياللىق ئهر- شۇڭا يۇقىرى. خېلىال

بهلگىسى باال نۇقتا- بېرىلىدىغان ئېتىبار ئاالھىده ھهپتىدىكى بۇ

شۇ دىگهنلىك بۇ لىكىن كۆرۈلىدۇ. بهلگىلهر بهزى قالغاندا ئاز تۇغۇلۇشقا باال

ئالالھ سىزنىڭ بۇ بهلكى ئهمهس، دىگهنلىك چېپىڭ قاراپ دوختۇرخانىغا زامان

بېرىلگهن قارىتا تۇغىدىغانلىقىڭىزغا ئىچىده كۈن نهچچه بىر ياكى بىر خالىسا

سىگنال.

بولىدۇ. قالغان ئاز تۇغۇلۇشقا باال كۆرۈلسه ئهھۋالالر تۆۋهندىكىدهك ئهگهر

چىققان كېلىپ بېسىلىشتىن ئاشقازان تارتىپ، پهسكه ئاستى بالىياتقۇنىڭ .1
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قالسا؛ ياخشىلىنىپ سهل ئىشتهي يهڭگىللهپ، ئاز بىر بىئاراملىق

يول ئاغرىپ، يوتا ۋه بهل بىلىنسه، بېسىلغاندهك قىسمى ئاستى قورساقنىڭ .2

تۇرسا؛ كهپال سىيگىسى داۋاملىق تهسلهشسه، مېڭىش

بۇ كهتسه، بولۇپ جىق مىقدارى لىكىن كهلسه؛( نهرسه بىر رهڭلىك قىزىل .3

ئهھۋال) خهتهرلىك

ئاغرىسا؛ قورساق .4

چوڭ ئهڭ تۇغۇلۇشنىڭ باال ئاغرىشى كۈچىيىپ بارغانچه ۋه رېتىملىق قورساقنىڭ

قېتىم ھهر بولمايدۇ، پهسهيتكىلى ئاغرىقنى بۇنداق ھىسابلىنىدۇ. بهلگىسى

تۇتىدۇ. بىر مىنۇتتا ئالته بهش- داۋاملىشىدۇ، سىكۇنت 30 ئاغرىق تۇتقاندا

تولغاق. يالغان بۇ بولسا رېتىمسىز ئاغرىق ئهگهر

يېرىلسا؛ سۈيى باش .5

بولىدۇ. يېرىلغان سۈيى باش چىقسا ئاجرىلىپ سۇيۇقلۇق يولدىن جىنسىي

كېرهك. ھازىرلىنىش تۇغۇتقا بېرىپ دوختۇرخانىغا دهرھال
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بولدى ھهپته 37 بولغىلى ھامىلدار سىز

ئهھۋالى يېتىلىش ھامىلىنىڭ

تېنىدىكى ھامىله كېلىدۇ. ئهتراپىدا كىلوگرام 3 تهخمىنهن ھازىر بوۋىقىڭىز

ھازىر ئهگهر بۇلىدۇ. 15% تۇغۇلغاندا بۇلۇپ كۆپهيگهن 8% تهخمىنهن مايمۇ

ئۆزگهرتىشىنىڭ ئورنىنى قىسمىنىڭ باش ئۇنىڭ بولمىسا نورمال ئورنى بالىنىڭ

مهشىق نهپهسلىنىشنى ھازىر بوۋاق بۇلىدۇ. كىچىك ئىنتايىن مۇمكىنچىلىكى

ھهركهت بولغاچقا كىچىك بوشلۇق چوڭىيىپ، بارغانسېرى بهدهن قىلىۋاتىدۇ.

ئۇزارغانسېرى ۋاقتى تۇرۇش بالىياتقۇدا ئۇنىڭ قالىدۇ. بولماي مۇمكىن قىلىشقا

مېڭىسىنى بالىياتقۇدا بولغان تىنىچ ھالدا خۇشال ۋاقىت كۆپ تېخىمۇ

ئاستىغا ئۇرۇقدېنى ئۇنىڭ بولسا ئوغۇل بوۋىقىڭىز سىزنىڭ ئهگهر يېتىلدۈرىدۇ.

بۇلىدۇ. بۆرهك تاش ساڭگىالپ

ئۆزگىرىشى بهدهن ئانىالرنىڭ ھامىلدار

ئۆتكۈزىۋاتىسىز، ئېيىنى ئاخىرقى ھامىلدارلىقنىڭ بىلهن رهھمىتى ئالالھنىڭ

تۇققان ئۇرۇق– دائىم يېقىنلىشىۋاتىدۇ، كۈنگه كۈندىن– ۋاقتىڭىزمۇ تۇغۇت

ئېلىۋاتامسىز؟ تاپشۇرۇپ تېلىفۇنىنى دىگهن ‹يهڭگىدىڭمۇ› دوسلىرىڭىزنىڭ

كۈنلهرنى سىزمۇ بهلكىم سېلىۋاتامدۇ؟ تهشۋىشكه سىزنى كۈتۈش ۋاقتىنى تۇغۇت

ئايالالرال 5% پهقهت ئادهتته مۇمكىن، بۇلىشىڭىز ئۆتكۈزىۋاتقان ساناپ

مۆلچهرلهنگهن ھامىلدارالر كۆپلىگهن يهڭگىيدۇ. ۋاقتىدا تۇغۇت مۆلچهرلهنگهن

ئهھۋال. نورمال بۇ يهڭگىيدۇ. ئارلىقىدا ھهپته 2 كهينى ئالدى– ۋاقتىنىڭ تۇغۇت

ھىچكىم بۆلهك ئالالھتىن ۋاقتىنى كونكىرىت تۇغۇلىشىنىڭ بالىنىڭ چۈنكى

بىلمهيدۇ.
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كۆپرهك قارىغاندا ھهپتىگه ئالدىنقى ئهھۋالى قىسقىراش بالىياتقۇ ھهپتىدىكى بۇ

مۇمكىن. قىلىشىڭىز گۇمان يهڭگىيدىغاندهك ئۆزىڭىزنى بهلكىم سىز بۇلىدۇ.

بالىياتقۇ ئالدىدىكى تۇغۇش بۇلۇپ قىسقىرىشى بالىياتقۇ بولغان نورمال بۇ ئادهتته

ئۈزۈلۈپ– ئهھۋالى قىسقىراش بالىياتقۇ نورمال بۇ پهقهت ئهمهس. قىسقىرىشى

بالىياتقۇ ئاۋالقى تۇغۇتتىن ئاندىن داۋامالشسا ئاخشام بىر ياكى بىركۈن ئۈزۈلۈپ

ھامىلدارالرنىڭ بهزى كۆپىيىپ ماددىالر ئاجراتما بالىياتقۇدىكى بۇلىدۇ. قىسقىراش

بۇلىدۇ. ئېچىلىپ ئالدىن ئېغىزى بالىياتقۇ

ئىشالر مۇھىم ھهپتىدىكى بۇ

باشالپ ھهپتىسىدىن -37 ئانىالر ھامىلدار كېرهك: تهكشۈرتۈش بىر ھهپتىده .1

كېرهك. تهكشۈرتۇشى قېتىم بىر ھهپتىده

چىقىرىپ ۋاقىت ھازىر ئانىالر ھامىلدار قىلىش: مهشىق نهپهسلىنىشنى .2

بېرىش قىلىپ مهشىق مهشىقىنى نهپهسلىنىش ھامىلدارالرنىڭ ھالدا مۇۋاپىق

ۋاقىتتا يهڭگىگهن ھامىلدارالرنىڭ ئۇسۇلى نهپهسلىنىش بولغان ياخشى كېرهك.

قىلغىلى كاپالهتلىك يهڭگىشكه ئوڭۇشلۇق بېرىپ ياردهم كۈچهشكه توغرا

بۇلىدۇ.

ۋه ۋاقتى ئارلىق قىسقىراش بالىياتقۇنىڭ قىسقىراش: بالىياتقۇ تهرتىپلىك .3

تهرتىپلىك قىسقىراش بالىياتقۇ ئهگهر كېرهك. خاتىرلىۋېلىش ۋاقتىنى داۋاملىشىش

كېرهك. سوراش مهسلىھهت دوختۇردىن بولسا

ۋه ئاپتومۇبىلى كىرا بولغىنى: زۆرۈر ساقالش ئېسىڭىزده ھازىر سىزنىڭ .4

ساقلىۋېلىڭ. ئېسىڭىزده نۇمۇرىنى تېلىفۇن ماشىنىسىنىڭ قۇتقۇزۇش جىددى

بۇلىدۇ. الزىم ئاغرىسا قورسىقىڭىز قالغاندا يالغۇز ئۆيده سىز ناۋادا



158

ھامىلدارالرنىڭ ئهگهر ئادهتته ياخشى: توختاش خىزمهتتىن ۋاقىتتا قايسى .5

ۋاقتىدىن تۇغۇت مۆلچهرلهنگهن بولمىسىال ئېغىر خىزمىتى نورمال، ئهھۋالى ھهممه

بۇلىدۇ. توختاتسىمۇ كېچىكىپ ھهتتا بۇلىدۇ، توختاتسا خىزمهتنى بۇرۇن ھهپته 2

دىگهنده ياخشى توختاتسا خىزمهتنى ۋاقىتتا قايسى زادى ھامىلدارالر بىراق

بۇلىدۇ. بهلگىلىسه قاراپ خارهكتىرىگه خىزمهتنىڭ بولمىغان ئوخشاش بۇنىڭدا

ھهرقاچان سىزنىڭ باشالپ ھازىردىن كېرهك: چىقماسلىق سهپهرگه ئۇزاق .6

قېلىش، تۇغۇلۇپ بالدۇر ۋاقىتتا سىرىتتىكى بار. ئېھتىماللىقىڭىز يهڭگىش

خهتهرلىك. ئۈچۈن بوۋىقىڭىز ۋه سىز ئهھۋالالر قاتارلىق كېتىش ئاجراپ بويىدىن

ئهسكهرتىش: بولغۇچىالرغا دادا

پۈتۈنلهي ماشىنىڭىزنى ھازىر سىز مۇمكىن، يهڭگىشى ھهرقاچان ئايالىڭىز

بولغاندا يهڭگىمهكچى تۈكۈلۈپ سۈيى باش ئايالىڭىزنىڭ چىقىپ، تهكشۈرۈپ

ئالدىنى قېلىشنىڭ چىقىپ مهسىله جهريانىدا ئاپىرىش دوختۇرخانىغا دهرھال

كهلسه، توغرا بېرىش دوختۇرخانىغا تۇسۇپ ماشىنا ئهگهر كېرهك. ئېلىشىڭىز

بولىدىغانلىغىنى يېقىن ئهڭ دوختۇرخانىغا ماڭغاندا بىلهن لىنىيه قايسى

بىلىنسىمۇ ئىشالردهك كىچىك ئىشالر بۇ گهرچه تۇتىۋېلىڭ. بهكرهك ئېسىڭىزده

ئېلىش ئالدىنى قالماسلىقنىڭ ئۇنتۇپ جىددىيلىشىپ ۋاقىتتا جىددى شۇ ئهمما

ئۈچۈندۇر.
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بولدى ھهپته 38 بولغىلى ھامىلدار سىز

ئهھۋالى يېتىلىش ھامىلىنىڭ

2 چېچىمۇ بولدى، چىقىپ تىرناقلىرى قوللىرىنىڭ پۇت- بوۋىقىڭىزنىڭ ھازىر

چــاچ بالىنىـڭ ۋاقىتتـا بـۇ ئىنشـائالالھ. قالدى، ئۆســۈپ ئهتىراپىـدا ســانتېمىتىر

ئاساســلىقى ئهمهس. چــوڭ ئـۇنچه مۇناســىۋىتى ئېرســىيهتنىڭ بىـلهن ســۈپىتى

مۇناسىۋهتلىك. بىلهن ئۇزۇقلۇق مهزگىلىدىكى ھامىلدارلىق ئانىنىڭ

ئاستا- مايالر قىسىم كۆپ ۋه مويالر ئىنچىكه قهۋهت بىر بهدىنىدىكى ھامىلىنىڭ

قۇشۇپ بىلهن ئاجىرالمىالر باشقا سۈيى باش بۇالرنى باشاليدۇ. چۈشۈشكه ئاستا

تهرىـتى چـــوڭ ھامىلىنىــڭ كېتىــپ، ئهكىرىـپ ســـۈمۈرۈپ ئىچىــگه قۇرســـاق

شهكىللىنىدۇ.

ئۆزگىرىشلهر بهدىنىدىكى ئانىالرنىڭ ھامىلدار

ماڭىـدۇ. ئارتىـپ كىلوگرامـدىن 0.45 يهنىـال ئېغىـرلىقىڭىز ســىزنىڭ ھهپـته بـۇ

بۇۋىقىڭىزنى مۇمكىن، بۇلىشـى زىدىيهتلىك بهك بهلكىم كهيپىياتىڭىز سـىزنىڭ

ھهتتا سائهتلىك نهچچه بىر تۇغۇتنىڭ ئهمما يۇ قىلىسىز ئۇمۇد كۆرۈشنى تېزراق

قورقىسىز. بهك تۇغۇتتىن ئويلىسىڭىز ئازابىنى قاتتىق سائهتلىك نهچچه ئون

ئانىالر ھامىلدار بۇرۇن، كىلىشتىن تولغاق ھهقىقى بېرىدىغان دېرهك تۇغۇتتىن

پهرىقلىنىدۇ تولغاقتىن راست تولغاق يالغان كهچۈرىدۇ. باشتى تولغاقنى يالغان

تولغاق قويسىال قىلىپ ھهركهت ئازىراق بولمايدۇ، رېتىملىق تولغاق يالغان ھهم

پۇتىڭىز ئىچىده، ھهپته نهچچه بىر ئاخىرقى ئهڭ ھامىلدارلىقنىڭ كىتىدۇ. يۇقاپ

يوقاپ ئۆزلىكىدىن كىيىن تۇغۇتتىن ئهھۋال، نورمال بۇ كىتىدۇ، ئىششىپ بهكال

ئىنشائالالھ. كىتىدۇ،



160

ئىشالر مۇھىم ھهپتىلىك بۇ

بۇلۇپ كۆرىـدىغان چــۈش كـۆپ بهك بۇيـان يېقىنـدىن چۈشــلهر: خىـل ھهر .1

بۇلۇش ئانا يېقىندا پات بىلىنهمدۇ؟ راسـتهكال خـۇددى چۈشـلىرىڭىز قالدىڭىزمۇ؟

ھهر مۇشـۇنداق سـهۋهبلىك ئهندىشـىڭىز بۇرۇنقى تۇغۇتتىن سـىزنىڭ ئالدىدىكى

مۇمكىن. كۆرشىڭىز چۈشلهرنى خىل

تۇغۇتىڭىزغـا ئىنشـائالالھ تىزىملىـك: تىگىشـلىك تهييارالشــقا چۇقـۇم تۇغۇتتـا .2

ۋه ۋاقتىڭىزدا تۇغۇت تهكلىپىم، سهمىمى سىزگه شۇڭا قالدى، يېقىنلىشىپ تۇلىمۇ

ۋاقــتى بولمىســـا تهييارلىۋېلىـڭ، الزىمهتلىكلهرنـى ئىشـــلىتىدىغان بوۋىقىڭىزغــا

كېتىسىز. بۇلۇپ پايپىتهك بهك كهلگهنده

ۋاقىت ھهپته 2 يهنه تۇغۇتىڭىزغا ئىنشائالالھ توختىتىڭ: مۇناسىۋهتنى جىنسى .3

كهلتۈرۈپ قۇيۇشـنى تۇغۇپ بالدۇر ئوڭـايال بولسـىڭىز بىرگه ۋاقىتتا بۇ قالدى،

باكتېرىيىلىك تېزال تىپ، كې ئېچىلىپ ئاسـان ئېغىزى بالىياتقۇ ھهمده چىقىرىدۇ

چىقىرىدۇ. كهلتۈرۈپ يۇقۇملىنىشنى

كىتىش يېرىلىپ بالدۇر سـۈيى باش كىتىش( يېرىلىپ بالدۇر قېپى ھامىله .4

ئهگهر ئاسـتىدا، ئهھـۋال بولمىغـان ئاالمهتلىرى تۇغـۇت باشـقا ئاتىلىدۇ): دهپمـۇ

چىقىۋاتقانلىقىنى توختىماي سۇيۇقلۇقنىڭ جىققىده تهرىپىڭىزدىن ئالدى تۇيۇقسىز

بۇ ئاتىلىدۇ. دهپ كىتىش يېرىلىپ بالدۇر سۈيى باش بۇ مانا قىلسىڭىز، ھېس

تېلىفـۇن دوختۇرغـا ۋه يېتىۋېلىـڭ تـۈز كۆتـۈرۈپ ســاغىرىڭىزنى دهرھــال ۋاقىتتـا

دائىم بىز ئهمما ۋاقىت، بهخىتلىك ھهم ئازاپلىق ھهم تۇغۇت ئهمىلىيهتته قىلىڭ.

ئهھۋالغـا مۈشـكۈل تۇغۇتنى تۈپهيلى ئهھـۋالالر بهرگهن يۇز تۇيۇقسـىز بىر بهزى

كۈتۈلمىگهن بېرىدىغان يۈز تۇغۇتتا بۇرۇن تۇغۇتتىن ئهگهر قويىمىز. كهلتۈرۈپ
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دوختۇرالر ۋه چىقىرااليمىز قارار بىلهن ئاقىالنىلىك قويساق، چۈشۈنۈپ ئىشالرنى

ئايالندۇرااليمىز. ئامانلىققا يامانلىقنى ماسلىشىپ تۇلۇق بىلهن

ئهسكهرتىش بولغۇچىالرغا دادا

ئۇزۇنــدهك بهك ۋاقىــت ئانىالرغــا ھامىلــدار ئايــدا بىــر ئـاخىرقى ئهڭ ئـادهتته

بۇۋاق ۋاقىتتا بۇ كېتىدۇ. كېلىپ كۆرۈشكىسى يۈز تېزراق بىلهن بوۋىقى بىلىنىپ،

قىلىدۇ. ھېس راھهت ئاز بىر ھامىلدارالر بۇلۇپ، بولغان چۈشۈپ بوشلۇقىغا داس

تهييارلىقىڭىز ئېلىشـقا قارشـى بۇۋىقىڭىزنى سـىزنىڭ تۇرغان ئالدىدا بۇلۇش دادا

پۈتتىمۇ؟

تهكشۈرتىشنى ھامىلدارلىق قېتىملىق ئاخىرقى ئهڭ بۇلۇپ ھهمراھ ئايالىڭىزغا .1

تۇرۇڭ. ئۇقۇشقاچ ئهھۋاللىرىنى دوختۇرخانىنىڭ تهكشۈرتۈپ،

تۇغۇلىشى ساالمهت ساق- بوۋىقىڭىزنىڭ ۋه يهڭگىشى ئوڭۇشلۇق ئايالىڭىزنىڭ .2

ۋه مۇقۇمالشتۇرغاچ نۇمۇرىنى ئاالقىلشىش چاغدىكى تۇغۇدىغان ئايالىڭىز ئۈچۈن،

تۇرۇڭ. ئورۇنالشتۇرغاچ قورالىنى قاتناش

ۋه جىددىيلىشىش ئايالىڭىزدىكى رىپ، بې ئېلىھام ۋه مهدهت كۆپ ئايالىڭىزغا .3

بېرىڭ. ياردهم يوقۇتۇشقا قورقۇنۇچنى

تهييـــارلىقلىرنى كىيىنكـــــى چىققانـــدىن دوختۇرخانىـــدىن ئايالىڭىزنىـــڭ .4

الزىملىق بۇۋىقىڭىزگه ئورۇنالشـتۇرۇپ، ئۆيلهرنى ئازاده ۋه پاكىز ئورۇنالشـتۇرۇڭ:

ۋه الزىمهتلىكلىرى تۇرمۇش يىتهرلىك ھهمده بېقىڭ، تهكشۈرۈپ تۇلۇقمۇ بۇيۇمالر

قۇيۇڭ. تهييارالپ قاتارلىقالرنى بۇيۇملىرى قۇۋۋهت



162

ئىش تېگىشلىك بېرىشكه ئېتىبار ئاالھىده ھهپتىلىك بۇ

چۈشىنىۋېلىڭ جهريانىنى تۇغۇت

سانتېمىتىر 10 ئېغىزى بوينى بالىياتقۇ باسقۇچتا بۇ تولغاق. باسقۇچ: بىرىنجى

ئهممـا بولمايـدۇ، قـاتتىق ئـۇنچه تولغـاق ۋاقىتتـا باشــالنغان ئېچىلىـدۇ.ئهمـدى

8 -5 بويـنى بالىيـاتقۇ ئهگىشــىپ، چۈشىشــىگه يولىغـا تۇغـۇت ھامىلىنىـڭ

ۋه تۇتىـدۇ قـاتتىق بهك بارغـانچه تولغـاق ۋاقىتتـا، ئېچىلغـان ســانتېمىتىرغىچه

باش ۋاقتىدا جانلىق ياكى مهزگىلىده دهسلهپكى تولغاقنىڭ قىسقىرايدۇ. ئارلىقىمۇ

ئېغىزى بوينىنڭ بالىياتقۇ مۇمكىن. چىقىشىمۇ قان ھهمده كېتىدۇ يېرىلىپ سۈيى

بۇ مۇمكىن. تىشى كې تۇغۇلۇپ زامان ھهر ھامىله ئېچىلغاندا سانتېمىتىر 10 -8

قېتىـم بىـر مىنۇتتـا 2 ھهر تهخــمىنهن بۇلـۇپ، ۋاقـتى قـاتتىق ئهڭ تولغاقنىـڭ

بولىدۇ. قېتىممۇ بىر مىنۇتتا 1 ھهر ئاخىرىدا ئهڭ تۇتىدۇ،

ئهتىراپىدا سانتېمىتىر 10 بوينى بالىياتقۇ تۇغۇلماق. ھامىله باسقۇچ: ئىككىنجى

تهييار تۇغۇتقا ئىككىلىڭالر ھهر بۇۋاق قورسىقىڭىزدىكى ۋه سىز ۋاقىتتا، ئېچىلغان

ئۇسـۇل ئۈنۈملۈك ئهڭ تۇغۇشـتىكى ھـامىلىنى تېزدىن بولىسـىلهر. بولغان بۇلۇپ

ۋه يولدىشـىڭىز ياخشىسـى ئهڭ بولسـا، مۇمكىن ئهگهر كۈچـى. ئېغىرلىق بولسـا

ھـالهتتىن يۈكـۈنگهن يـېرىم يارىدىمىـده نىـڭ سېسـتىرا) يـاردهمچى ئاكۇشــېر(

بولىدۇ. ياخشى تۇغسىڭىز پايدىلىنىپ

پۈتۈن كىيىن، تۇغۇلغاندىن باال ئېلىش. ھهمراھىنى باال باسـقۇچ: ئۈچىنجـى

چىقىپ ھهمراھى باال تاكى تولغاق باسقۇچتا بۇ تۈگىمىدى. تېخى جهريانى تۇغۇت

ئىككــى ئالـدىنقى تولغــاق باســـقۇچتىكى بـۇ ئهممــا داۋاملىشـــىدۇ، بولغــۇچه

بولمايدۇ. قاتتىق بهك باسقۇچتىكىدهك

ئامىن. قىلسۇن، ئاتا پهرزهنت سالىھ تۇغۇت، ئاسان سىزگه ئالالھىم
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بولدى ھهپته 39 بولغىلى ھامىلدار سىز

خالىسا، ئالالھ ئهمدى بولدى، ھهپته 39 بولغىنىڭىزغا ھامىلدار مانا،

يۈز بىلهن سىز «كېلىپ» ۋاقىت ھهر بوۋىقىڭىز ئوماق قورسىقىڭىزدىكى

نهرسه- ئىشلىتىدىغان تۇغۇتىڭىزدا ئۈچۈن، شۇنىڭ مومكىن. كۆرىشىشى

جايغا تاپااليدىغان ئاسانال ئۆيىڭىزدىكىلهر ۋه ئۆزىڭىز تهييارالپ، كېرهكلىرىڭىزنى

تۇغۇت ۋاقىت ھهر ئىچىده، ھهپته ئىككى بىر كېىيىنكى چۈنكى قويۇڭ. قويۇپ

مومكىن. كىرىشىڭىز ئۆيىگه

ئهھۋالى يىتىلىش ئۆسۈپ بالىنىڭ

قىلىپ تهرهققىي تولۇق ئورگانلىرى ھهممه بالىنىڭ ھازىر خالىسا، ئالالھ

بالىنىڭ ئېشىۋاتىدۇ. داۋاملىق يهنه ئېغىرلىقى بالىنىڭ ئهمما بولدى، يېتىلىپ

ماددىسى ماي نۇرغۇن كېلىدۇ،بهدىنىده كىلوگرام 3.4-3.3 تهخمېنهن ئېغىرلىقى

تهڭشهشكه تېمپراتۇرىسىنى بهدهن كېيىن تۇغۇلغان باال بولۇپ، ساقالنغان

بولىدۇ. ياردىمى

باال بولۇپ، ئورگىنى بولىدىغان يېتىلىپ تولۇق ئاخىرىدا ئهڭ بالىنىڭ ئۆپكه

ھالىتىگه ئېلىش نهپهس نورمال ئاندىن كېيىن سائهتتىن نهچچه تۇغۇلۇپ

كىرىدۇ.

چۈشۈشكه مۇيالر ئىنچىكه قهۋهت بىر تۇرغان قاپالپ بهدىنىنى بالىنىڭ ھازىر

ۋه نهرسىلهر بۇ يوقايدۇ. ئاستا ئاستا- ماددىسى ماي رهڭلىك ئاق ۋه باشاليدۇ

قۇرسىقا بىرلىكته بىلهن سۈيى باش تهرىپىدىن باال ماددىالرمۇ ئاجرالما باشقا

تهرىتىگه قارا بالىنىڭ ئاندىن ساقلىنىدۇ، يولىدا ئۈچهي ۋه كىرىدۇ سۈمۈرىلىپ
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سىرتىغا بهدهن ئىچىده كۈن ئىككى بىر كىيىنكى تۇغۇلغاندىن ئۇ ئايلىنىپ،

چىقىرىلىدۇ.

ئۆزگىرىشلهر بهدىنىدىكى ئانىنىڭ

ھهركىتى يوغىناپ، دهرىجىده كۆرۈنهرلىك قۇرسىقى ئانىنىڭ ھهپتىده بۇ

پهيدا بېسىم ۋه ھىسسىياتى بىئاراملىق نۇرغۇن يهنه سىزده قواليسىزلىشىدۇ،

مومكىن. بولىشى

تهتقىقاتى پىسخولوگىيه ئايالالرغا ئالدىدىكى تۇغۇش پىسخولۇگالر چهتئهللىك

يىلىنىۋېلىش باشقىالرغا ئايالالرنىڭ قالغان ئاز تۇغۇتىغا بولۇپ، بارغان ئېلىپ

بالىالرچه بىرخىل بېرىپ، ئېشىپ پاسسىپلىقى يهنه كۈچىيىدىكهن، ھىسىياتى

تهلهپ بۆلىشىنى كۆڭۈل ئۆزىگه باشقىالرنىڭ شهكىللىنىدىكهن. كهيپىيات

قىلىدىغان دىققهت ئاالھىده ھهركىتىگه بالىنىڭ قۇرسىقىدىكى ۋه قىلىدىكهن

قالىدىكهن. بولۇپ

بالىنىڭ ئاغرىقتىن، تۇغۇتتىكى يېقىنالشقانسىرى، تۇغۇتى ئايالالر كۆپ تېخىمۇ

كېتىشى يىرتىلىپ يۇلىنىڭ تۇغۇت ياكى ۋه قېلىشىدىن تۇغۇلۇپ بىنورمال

ئانىالر بهزى يهنه قالىدۇ. بولۇپ ئهنسىز جىددىيلىشىپ قورقۇپ، قاتارلىقالردىن

بوۋاقنى يېڭى ئهمهلىيهتته، ئهنسىرهيدۇ. كهمسىتىلىشتىنمۇ قېلىپ تۇغۇپ قىز

يۇقارقى مهزگىلىنى، بىر بۇ قىلىۋاتقان تهييارلىق ئۈچۈن كۈتىۋېلىش

تاپشۇرۇپ، ئالالھقا بالىنى ۋه ئۆزى تاشالپ، ئارقىغا ھهممىسىنى ئهندىشىلهرنىڭ

ئهلۋهتته ئاتلىنىش ھالهتته يىنىككىنه غا مهيدانى» «جهڭ بۇ ئىبارهت تۇغۇتتىن

ياخشىدۇر. ئهڭ
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ئىشالر مۇھىم ھهپتىدىكى بۇ

بولسا، ئوزۇقلىنىش مۇۋاپىق ھازىر، ياخشى؟ يىسه نېمه بۇرۇن تۇغۇتتىن .1

تىبابىتىده، جۇڭيى تهييارلىق. ئاخىرقى ئهڭ قىلىدىغان ئۈچۈن تۇغۇت ۋه باال

يولىنى تۇغۇت جهھهتته ئىچمهك يىمهك- ئالدىدا، تۇغۇت ئايالالر ھامىلدار

تۇغۇتنى بۇنىڭ قارايدۇ، دهپ كېرهك يىيىش يىمهكلىكلهرنى سىلىقالشتۇرىدىغان

پهسهيتىشته ئاغرىقىنى تۇغۇت قىسقارتىش، جهريانىنى تۇغۇت ئاسانالشتۇرۇش،

بار. رولى ئاكىتىپ

بهرگهن ئېيتىپ دوختۇر ئهگهر ئاسانالشتۇرۇش. تۇغۇتنى ئارقىلىق ھهرىكهت .2

ھامىلدارالر بولمىسا، ئۆزگۈرۈش ھېچقانداق يهنه بارغاندىمۇ ۋاقتىغا تۇغۇت

ئهھۋال كۈتۈلمىگهن جهريانىدا ھهرىكهت لېكىن كېرهك. كۈچهيتىش ھهرىكهتنى

بولۇشقا ھهمراھ يولدىشىنى چوقۇم ئۈچۈن، ساقلىنىش قېلىشتىن بېرىپ يۈز

كېرهك. قىلىش تهكلىپ

چوڭراق يېشى ئىشالر: تىگىشلىك قىلىشقا دىققهت ھامىلدارالر چوڭراق يېشى .3

تاقابىل ئۆزگىرىشلهرگه ھهرخىل ئىقتىدارى، تهڭشهش بهدىنىنىڭ ھامىلدارالرنىڭ

بولىدۇ. ئاجىز نىسبهتهن ئىقتىدارىمۇ بولغان قارىتا يۈكلىرىگه بهدهن ۋه تۇرۇش

سهل جهريانى تۇغۇت بولىدۇ، ئاجىزراق تولغاقمۇ بولسا، چوڭ قانچه يېشى

چىقىدۇ. كېلىپ تۇغۇت قىيىن ئاسانال بولۇپ، ئۇزۇنراق

قورقۇنۇش بولغان تۇغۇتقا بار ئامال ئانىالر ھامىلدار قورقۇنچى: تۇغۇت .4

خالىسا، ئالالھ ساقلىسا، كهيپىيات خاتىرجهم تۈگىتىپ، تۇسالغۇسىنى پىسخىك

قىلمايدۇ. ھىس ئازاپ قاتتىق بهكمۇ ۋاقتىدا تۇغۇت
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ئهسكهرتىش: سهمىمىي ئۈچۈن تۇرىۋاتقانالر ئالدىدا بولۇش دادا

دادىالر ۋاقىتتا بۇ بىرهلهيدۇ؟ قىلىپ ئىش نېمه دادىالر بولغۇسى چاغدا بۇ

ئاغرىق ئۇسۇلدا تهبىئىي بېرىشى، ياردهم تۇراقالشتۇرۇشقا كهيپىياتىنى ئانىالرنىڭ

نېمىلهرنى كهلگهنده دۇچ ئهھۋالغا جىددىي ئۆگىنىشى، چارىلىرىنى توختىتىش

ئايالىڭىز ئهگهر كېرهك. قويۇشى ئىزدىنىپ ھهققىده كېرهكلىكى قىلىش

قىلىپ، تېلىفون پات پات- ياكى بېرىپ يوقالپ بولسا ئۆيىده ئانىسىنىڭ

مهدهت كۆتۈرۈپ كۆڭلىنى بىلهن پاراڭالر مۇھهببهتلىك گهپلهر، قىزىقارلىق

نېمىدىن تۇغىدىكهنغۇ، كىشى خوتۇن ھهممه ھهرگىزمۇ تىرىشىڭكى، بېرىشكه

قىلماڭ. گهپلهرنى دېگهندهك قورقىسهن،

كېرهك. چىقىشى تهكشۈرۈپ قالغانلىقىنى كهم نېمىنىڭ يهنه باشقا بۇنىڭدىن

تهكشۈرتۈش بۇرۇنقى تۇغۇتتىن كېرهكلهرنى، نهرسه- بولىدىغان الزىم تۇغۇتقا

قىلىپ، تهخ پۇلالرنى ئىشلىتىدىغان ھهققىگه يېتىش بالنىستا ۋه خاتىرلىرىنى

كېرهك. قۇيۇش قويۇپ جايدا بىر مۇقۇم
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بولدى ھهپته 40 بولغىلى ھامىلدار سىز

نېمىدىگهن كۈن نهچچه 260 بۇ بولدى. ھهپته 40 بولغىلى ھامىلىدار سىز

قالدىڭىز، ئازال كۆرۈشۈشكه يۈز بىلهن بوۋىقىڭىز ئهمدى ئۆتكهن! ئاستا

سۆيگهن يۈزلىرىگه ئوماق بېسىپ، باغرىڭىزغا ئۇنى تۇغۇلغاندا، ئۇ ئىنشائالالھ.

تارتقان بهدهللىرىڭىز، تۆلىگهن ئۈچۈن ھاياتلىق كىچىككىنه بۇ ۋاقتىڭىزدا،

قىلىسىز. ھېس ئهرزىيدىغانلىقىنى جاپالىرىڭىزنىڭ

ئاالمهتلىرى تۇغۇلۇشنىڭ يهنىال لىكىن بولدى، ھهپتىلىك 40 ھامىلىڭىز

ئىككى بىلهن ۋاقتى بهرگهن دهپ دوختۇرنىڭ قىلماڭ. ئهندىشه كۆرۈلمهيۋاتامدۇ؟

بولدى. ئۆزگىرىش سۈيىدىمۇ باش ھازىر ئىش. نورمال بولۇش پهرق ھهپته

قهۋىتىنىڭ ماي ۋه تۈك بهدىنىدىكى ھامىلىنىڭ ئىدى، سۈزۈك سۈيى باش بۇرۇن

باال قالدى. كېلىپ ھالهتكه دۇغ رهڭلىك ئاق سۈيى باش ھازىر بىلهن چۈشۈشى

ئۇنىڭ بولغاندا تۇغۇلۇپ باال باشلىدى، چېكىنىشكه فۇنكىسىيىسىمۇ ھهمرىيىنىڭ

ئاخىرلىشىدۇ. خىزمىتىمۇ

ئۆزگىرىشلهر تېنىدىكى ئانا

ئالدى بولسىڭىز، بولغان كۆتۈرۈلۈپ دهرىجىسىگه ئانىلىق ھازىر سىز ئهگهر

ئاچماي، كۆز دۇنياغا بوۋىقىڭىز يهنىال ئهگهر بولسۇن! مۇبارهك سىزگه بىلهن

تۇتۇشقا تۇراقلىق كهيپىياتىڭىزنى چوقۇم بولسىڭىز، كۈتۈۋاتقان بىلهن تهقهززالىق

ياكى كۈنى بىر مهلۇم ھهپتىنىڭ مۇشۇ بهلكىم جىددىيلهشمهڭ. قىلىڭ، دىققهت

سېزىشىڭىز ئاغرىقنى سانجىغاندهك يىڭنه تۇيۇقسىز قورسىقىڭىزدا ھهپته كېلهر

ئۇزارسا، بارغانچه ۋاقتى ئاغرىقنىڭ كۈچهيسه، بارغانچه ئاغرىق بۇ مۇمكىن.

باشلىنىپ تۇغۇتىڭىزمۇ قىسقارسا، بارغانچه ئارىلىقى ئاغرىقنىڭ قېتىملىق ئىككى
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بولسىال، نورمال ئهھۋالى بوۋىقىڭىزنىڭ ۋه سىز ،ئىنشائالالھ. بولىدۇ قالغان

مهجبۇرى سىزنى دوختۇر كهتسىڭىزمۇ، ئالدىراپ قانچه ھهر كۆرۈشكه بوۋىقىڭىزنى

تۇغدۇرمايدۇ.

ئىشالر مۇھىم ھهپتىدىكى بۇ

تهكشۈرۈش قېتىملىق ئاخىرقى بۇرۇنقى تۇغۇتتىن .1

يۈرهك دولقۇندا ئۇلترا تىپلىق B كېيىنمۇ بولغاندىن توشۇپ ھهپته 40

41 ئهگهر ياخشى. تهكشۈرتكهن قېتىم بىر يهنه قاتارلىقالرنى سۇيى ئهھۋالى،باش

مهجبۇرى بالىنى يېتىپ، بالىنىستتا تۇغۇلمىسا، يهنىال باال بولۇپمۇ، ھهپته

ھامىلىگه كهتسه، تۇرۇپ ئۇزاق بهك قورساقتا ھامىله چۈنكى كېرهك. تۇغدۇرۇش

بار. خهۋپى يېتىشمهسلىك ئوكسىگىن

تۇرۇش تهييار ۋاقىت ھهر .2

ئاساسهن چارىلىرىنى ئۇنىڭ ۋه بولىدىغانلىقى ئاالمهتلىرى قانداق تۇغۇتنىڭ

كۆرۈلگهنده ئاالمهت قانداق ھهر شۇڭا دهيمهن؟ بولدىڭىزغۇ بىلىپ

تۇرۇڭ. تهمكىن جىددىيلهشمهي،

تهكشۈرۈش قېتىم بىر يهنه الزىمهتلىكلىرىنى تۇغۇت .3

نهرسىلهرنى بولىدىغان الزىم بوۋىقىڭىزغا كىيىن تۇغۇتتىن ۋه جهريانىدا تۇغۇت

دوستلىرىڭىز يېقىن ئهگهر كۆرۈڭ. تهكشۈرۈپ قېتىم بىر يهنه ئالدىڭىزمۇ؟ تولۇق

قايتا نهرسىنىڭ بولۇنغان ئېلىپ بولسا، قىلماقچى سوۋغا نهرسه بىر بوۋىقىڭىزغا

دوستلىرىڭىزغا ئۈچۈن، ساقلىنىش چىقىشىدىن كېلىپ ئىسراپچىلىق ئېلىنىپ،

ياخشى قىلسىمۇ سوۋغا شۇنى بهرسىڭىز، دهپ الزىملىقىنى نېمه سىزگه

ياقتۇرمايدۇ ئىسراپچىلىقنى ئالالھ بولىدۇ.

بىلىۋېلىش ئىشالرنى قىلىدىغان كىيىن تۇغۇتتىن .4
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ئۆتۈپ مىنۇتالر ھاياجانلىق خوشال، بولۇپ، تۇغۇپ ساالمهت ساق- بالىنى

ئوزۇقلىنىش، قانداق ئېلىش، دهم قانداق ئىچىده قىرقى كىيىن، كهتكهندىن

بۇالرنىڭ يۈزلىنىسىز. مهسىلىلهرگه ئهمىلىي قاتارلىق ئاسراش قانداق كۆكسىڭىزنى

تهييارلىنىڭ. ھازىرال ھهممىسىگه

ئهسكهرتىش ئاالھىده دادىالرغا

كۈتىۋاتىسىز بىلهن تهقهززالىق سىزمۇ ئىنشائالالھ. قالدى، ئازال تۇغۇلۇشقا باال

ئوبدان ھهققىده تهرتىپى تۇرمۇش ئائىلىنىڭ يېڭى بۇ كىشىلىك ئۈچ ھهقىچان؟

بىلهن بولغانالر دادا بۇرۇن سىزدىن ئهتراپىڭىزدىكى زۆرۈر. بهكمۇ ئويلىنىۋېلىش

يۈزلىنىدىغانلىقىڭىزنى مهسىلىلهرگه قانداق تۇغۇلغاندىن باال ئالماشتۇرۇپ، پىكىر

بىلىۋېلىڭ.

مۆلچهرلهنگهن ئالدىن نۇقتا- قىلىنىدىغان دىققهت ئاالھىده ھهپتىلىك بۇ

كېرهك؟ قىلىش قانداق تۇغۇلمىسا باال كهتسىمۇ ئۆتۈپ ۋاقتى تۇغۇت

ئاتىلىدۇ. دهپ تۇغۇت كىچىككهن تۇغۇت يهتكهن ھهپتىگه 42 ھامىلدارلىق

تۇغىدۇ. كېچىكىپ ھامىلدارالر بولغان پىرسهنتكىچه 12 پىرسهنتتىن بهش ئادهتته

قاتارلىق يېتىشمهسلىك سۈيى باش قېلىش، تۇنجۇقۇپ باال تۇغۇتتا كېچىككهن

ئادهتتىكى نىسبىتى كېتىش ئۆلۈپ جهريانىدا تۇغۇت بالىنىڭ ۋه خهتهرلهر

يۇقىرى ئۇزارغانچه ۋاقتى ھامىلدارلىق نىسبهت بۇ بولىدۇ. يۇقىرى تۇغۇتنىڭكىدىن

يۇقىرى تۇغۇتتىن نورمال تۇغۇتتا كېچىككهن خهۋپمۇ يېتىدىغان ئانىغا بولىدۇ.

بولىدۇ.

كۆرۈلسه، بىرسىال ئهھۋالالرنىڭ تۆۋهندىكى كهتكهنلهرده كېچىكىپ تۇغۇتى

كېرهك. تۇغۇش بالىنى ئاخىرالشتۇرۇپ، ھامىلدارلىقنى

بولسا؛ يېتىلىپ تولۇق بوينى بالىياتقۇ .1
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كهتسه؛ ئېشىپ گرامدىن 4000 ئېغىرلىقى ھامىله .2

مىدىرلىسا؛ ئاز قېتىمدىن 10 ئىچىده سائهت 12 ھامىله .3

بايقالسا؛ تهرىتى ھامىلىنىڭ سۈيىده باش .4

كۆرۈلسه؛ ئاالمهتلىرى كېسهللىك ئهگهشمه خىل ھهر .5

بولسا. بولغان ھهپته 43 بولغىلى ھامىلىدار .6

ھامىلىنىڭ ۋه ھهمرىيى باال يېتىلمىگهنلىكى، يېتىلگهن- تولۇق بوينى بالىياتقۇ

ئۇسۇلدا خىل قايسى ھامىلدارلىقنى ئاساسهن ئهھۋالىغا كونكىرت

بولىدۇ. بهلگىلهشكه ئاخىرالشتۇرۇشنى

سۈيىنى باش ئۇسۇلدا سۈنئى بولسا، يېتىلگهن تولۇق بوينى بالىياتقۇ ئهگهر

ئانا ئىنشائالالھ بولسا، سۈزۈك ۋه كۆپ يېتهرلىك سۈيى باش ئهگهر يېرىلدۇرسا،

ۋېناغا بولسا، بواللمىغان يېتىلىپ تولۇق بوينى بالىياتقۇ ئهگهر تۇغااليدۇ. ئۆزى

باال ئهگهر تۇغدۇرىدۇ. بالىنى ئارقىلىق ئۇرۇش ئوكۇلى كهلتۈرۈش تولغاق

بالىياتقۇ بولسا، ئىچىده خهتهر باال ياكى بولمىسا نورمال خىزمىتى ھهمرىيىنىڭ

تۇغدۇرىدۇ. قىلىپ ئوپىراتسىيه قهتئىنهزهر، بولۇشىدىن ھالهتته قانداق بوينى
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دۇئاالر قىلىنىدىغان ئۈچۈن بولىشى ئاسان تۇغۇتنىڭ

چارچايدۇ. ناھايىتى جهھهتلهرده جىسمانى ۋه روھى دهقىقىلهرده ئاشۇ تۇغىدىغان بالىنى ئانا
ئهر ۋاقتى تۇغۇلۇش بالىنىڭ ھادىسه. بىر قىينايدىغان ئىنتايىن بهدهننى تۈپهيلىدىن ئاغرىق تولغاق-ئاچچىق
مهريهمده سۈره تائاال ئالالھ پهيتلهردۇر. ھالقىلىق بىلىنىدىغان مۈشكۈل ئهڭ نىسبهتهن ئىككىيلهنگه ئايال

ئۈچۈن) (یۆلى  ۋٻل ش ئۇىن قات  قلىقى :تولغاق ىڭ دهيدۇ{ مۇنداق تهسۋىرلهپ دهقىقىلهرنى قىيىن ئاشۇ

ئىلگ ى بۇنىڭد ن مهن اكشىك ئٻ  ىت: مهریهم ق  ى. مهج ۇر كٻلىۋٻل شقا یٻ  غا دەرىخنىڭ خورما ب 

ئایلىن پ نهرس ىگه )ب  (ئهرز هس كه كهن ئۇنتۇلۇپ تهرى  د ن ك ش ى ر بولسامچۇ! كه كهن ئۆلۈپ

23-ئايهت( مهريهم }سۈره بولسامچۇ؟) كه كهن

تۇتقاندا تولغىقى فاتىمهنىڭ قىزى ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر تۇتقاندا، تولغاق ئالدىدىكى تۇغۇت
پهيغهمبهر رىۋايىتىده قىلغان سىنىينىڭ ئىبنى مۇستهھهبتۇر. ئوقۇش دۇئانى بۇيرىغان ئوقۇشقا
پهيغهمبهر تارتىۋاتقاندا، ئازابىنى تولغاق ئالدىدىكى تۇغۇت فاتىمه قىزى ئهلهيھىسساالمنىڭ
ئۇنىڭغا بېرىپ قېشىغا فاتىمهنىڭ جهھشنى بىنتى زهينهب ۋه سهلهمه ئۇممۇ ئاياللىرى ئهلهيھىسساالم

بىلهن: ئايهتۇلكۇرسى

دەۋردە) ئالته (یهىن كۈندە ئالته زٻمى ىن ۋە ئاسامنالرنىڭ ئالالھ پهرۋەرد گار ڭالر شۈبھ س زىك، [

بى ن كٻ ه ئالالھ ئا ى، قارار ئۈس  دە رەۋ ش ته)ئهرش الیىق ئۇلۇ لىق غا (ئۆزى  ڭ ئاند ن  راتىت،

(یهىن قو ل ش ىدۇ ب ىىن ب  كۈندۈز بى ن كۈندۈزىن پىدۇ،كٻ ه بى ن) قاراڭغۇلىقى كٻچى  ڭ (یهىن

ئهمر گه ئالالھنىڭ یۇلتۇزالرىن ۋە ئاي قۇ ش، تۇرىدۇ)؛ئالالھ ئامل ش پ ئورۇن داۋاملىق

ق ل ش) تهسهررۇپ اكئ  اتىن (یهىن ق ل ش ئهمر ۋە ق لىپ راتىت، رىت ش بو سۇندۇرۇلغۇ ى

[(سۈره اكت  دۇر دەرى  ىس ئالالھنىڭ پهرۋەرد گارى ئا م رنىڭ ئىلك دىدۇر. ئالالھنىڭ راس ت  ال

ئۇ ئالالھتۇر، پهرۋەرد گار ڭالر س ى رنىڭ شۈبھ س زىك، [ بىلهن ئايهت دېگهن 54-ئايهت) ئهئراف

ئا ى. قارار رەۋ ش ته الیىق ئۆز گه ئۈس  دە ئهرش ئاند ن كۈندە راتىت. ئالته زٻمى ىن ئاسامنالرىن،

كۈىن) (ق یامهت تۇرىدۇ، ق لىپ ئىدارە مۇۋاپىق) ھٻمكى  گه ئۆز ) ئ شل ىىن ئالالھ االیىق ىڭ

س ى رنىڭ ئالالھ شۇ ئهنه ئالىدۇ، ئى ازىت ىن ئالالھنىڭ بى ن ئا ى ق لغۇ ى شاپائهت ھهرقانداق

يۇنۇس سۈره ] ( ئاملامس ى ر؟ نهس ىھهت ۋەز ق لىڭالر، ئ  ادەت ئۇنىڭغا پهرۋەرد گار ڭالردۇر،
شهيتاندىن ، ئوقۇپ ناسنى سۈره بىلهن فهلهق سۈره قېتىپ ئۇنىڭغا ۋه ئوقۇشقا ئايهتنى دېگهن 3-ئايهت)

بۇيرىدى. تىلهشكه پاناھلىق
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دېگهنلىكىنى مۇنداق ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر ئهنھۇدىن رازىيهلالھۇ ئابباس ئىبنى سۈننى ئىبنى

ئازابىن ق لىنغان ۋەدە (ئا  ەتته) ئۇالر : تهسلهشكهنده{ تۇغۇتى كىشىڭ ئايال “ قىلىدۇ: رىۋايهت

قۇرئان بۇ ) ق لىدۇ، ھ س تۇر اندەك ب دەمال كۈندۈزدە گو  ( دۇنیادا (ئۇالر كۆرگهندە،

بىر 35-ئايهتنىڭ ئهھقاق، سۈره ]( ق لى  دۇ ھاالك قهۋمال پاس ىق پهقهت تهبلىغتۇر، ( س ى رگه

كهچقۇرۇن ىك ب  پهقهت ( (دۇنیادا ئۆزل ىىن گو  كۈندە، كۆرگهن ق یامهتىن ئۇالر )، } قىسىمى

ئهق ل ق سس سد ن ،(ئۇالرنىڭ } 46-ئايهت نازىئات سۈره { ق لىدۇ (گۇمان تۇر اندەك ئهتىگهن ب 

بىر ئايهتلهرنى دېگهن قىسمى) بىر 111-ئايهتنىڭ يۇسۈف سۈره ئالىدۇ} ئىربەت ئهلۋەتته ئىگ ل ى
ئالدىغا ۋه قورسىقى ئايالنىڭ ئۇ سۇنى ئۇ ئىچكۈزسۈن. ئايالغا ئۇنىڭدىن قويۇپ سۇ ئۇنىڭغا يېزىپ، قاچىغا

. سهپسۇن“
يۈزلهنسۇن. تهرهپكه ئالالھ ئارقىلىق قىلىش دۇئا يۈرىكىدىن چىن سائهتلهرده قىيىن بۇ قىشى ئايال
مۈشكۈلچىلىككه تۇغۇتىدىكى ۋه ئازابى تولغاق ئۇنىڭ ئالالھ قىلسا، دۇئا بىلهن ئىخالش دهرىجىده قانچىلىك
كۆتۈرىۋېتىدىغان ئېغىرچىلىقىنى قىينچلىقالرنىڭ تولغاقنىڭ، كۈندىكى شۇ ۋه قىلىدۇ ئاتا كۈچى قىلىش سهۋر

بېرىدۇ. تهييارالپ سهۋهبلهرنىڭ
ئىبنى مهنسۇر سىررى ئابا خهۋهرده بىر يهتكۈزۈلگهن ماڭا “ دهيدۇ: مۇنداق مهككى زهفهرىل ئىبنى شهيخ
چاغدا ئۇ كىرىدۇ. يېنىغا ئانىسىنىڭ ئۇ پهيتته بىر تۇتقان تولغاق قاتتىق ئانىسىنى ئهنھۇنىڭ رازىيهلالھۇ ئاممار
ئۇ ”دهيدۇ. ! كهل چاقىرىپ داداڭنى بېرىپ تېز مهنسۇر! ئى “: ئۇنىڭغا ئانىسى ئىدى. باال كىچىك تېخى ئۇ
ياردهم مهخلۇقتىن كهلمهيدىغان زىيان پايدا ھېچبىر قولىدىن ئهھۋالدا قىيىن مۇشۇنداق “ : ئانىسىغا
ھازىر بهلكىم مهن “: ئانىسى دهيدۇ. ئهۋهتهمسىز؟ كېلىشكه چاقىرىپ ئۇنى مېنى بولىۋاتامسىز؟ تىلىمهكچى
!-دهپ قىل ياردهم ماڭا ئالالھ! ئى : سىز “: ئانىسىغا ئۇ دهيدۇ. “ بولغىن! تېز مۇمكىن، كېتىشىم ئۆلۈپ

باشاليدۇ. تۇغۇلۇشقا باال بىلهنال شۇنىڭ تىلهيدۇ. قىلىپ دۇئا شۇنداق ئالالھتىن ئانىسى دهيدۇ، تىلهڭ

ئۇنىڭ ئايرىمايدۇ. رهھمىتىنى ئۇنىڭدىن كۆزىتىپ، يېقىندىن ئىشىنى ھهممه بهندىسىنىڭ تائاال ئالالھ
بىشارهت ئايهتته بۇ كهرىمدىكى قۇرئان بۇنىڭغا بولىدۇ. باشلىنىشتىال كۆيۈمچانلىقىنى بولغان بهندىلىرىگه

شۇنىڭ 20-ئايهت) ئهبهسه بهردى}(سۈره ئاسانالش تۇرۇپ یولىىن ( (ماڭار ئۇنىڭغا {ئاند ن بار:
ئاياقالشتۇرىدۇ. ھاياتىنى تۆرهلمىلىك ئۈچۈن باشالش ھالىتىنى بوۋاقلىق تۇغۇلۇپ باال بىلهن

تىلهپ: ئاسانلىق تۇغۇتىڭىزغا

بلوگى باالم ئهي
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