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Материал «Help the Children-SKD» Коомдук Кайрымдуулук Фондунун «Жашоо үчүн билим берүү» долбоорунун алкагында 
Кыргыз Республикасынын Калкты социалдык коргоо боюнча министрлиги, КР Саламаттык сактоо министрлигинин Энеликти 
жана балалыкты коргоо улуттук борборунун балдар гематологиясы бөлүмүнүн врачтары жана Бүткүл Украиналык 
«Запорука» Кайрымдуулук фонду менен биргелешип даярдалган.

Өз балаңыздын, өзүн кандай сезип жат-
канына көңөл буруңуз, анын жүрүш-
турушундагы өзгөрүүлөрдү этибарга албай 
койбоңуз, алардын даттанууларын угуңуз. 
Сиз өз балдарыңыз үчүн жооптуусуз жана 
медициналык жардам үчүн өз убагында 
кайрылуу ийгиликтин өбөлгөсү экендигин 
ар дайым эстен чыгарбашыңыз керек. 

0 ЖАШТАН 18 ЖАШКА ЧЕЙИНКИ 
БАЛДАР РАК МЕНЕН 

ООРУШАТ!
Дарт өз убагында  аныкталганда – 

рак айыга турган дарт. 

Онкологиялык дарттын белгилери, айрык-
ча анын баштапкы стадияларында тапта-
кыр эле билинбейт. Баланы иш жүзүндө 
эч нерсе тынчсыздандырбайт. Ата-энелер, 
бардык зыяндуу сапаттагы шишиктер үчүн 
мүнөздүү болгон «шишиктин симптомдук 
комплекси» деп аталган комплекске көңүл 
бурууга тийиш, алар төмөндөгүдөй белги-
лерге ээ болот:

 бир же эки лимфо түйүндөрүнүн оорубастан өсүшү (кош тараптуу же бир тараптуу), денесинин
       жана чел кабыктарынын кер-сары тартышы;
 белгилүү бир себептерсиз эле арыкташы, терчилдиги;
 кан агуунун же көгөргөн жерлердин көп санда пайда болушу (мертинүүгө байланыштуу 
       болбогон);  ар кандай патологиялык бөлүп чыгаруулар (заңда, заарада, кусундуда кандын, ириң-
       дин, былжырдын ж.б болушу.);
 ар кандай  органдын функциясынын бузулушу (мисалы, сөөк жана муун жабырланганда аксоо);
 капысынан эсинен таануу, баскан-турганынын бузулушу.

Көңүл бурган ата-энеге баланын адаттагы жүрүш-турушундагы өзгөрүүлөр белгилүү болот:

 бала чыргоолонот;
 адаттагыдан тез эле чарчап калат, өтө жакшы көргөн оюндарын да унутуп калат.

БАЛДАРЫН ЖАКШЫ КӨРГӨН 
АТА-ЭНЕЛЕР УШУНУ БИЛҮҮГӨ 

ТИЙИШ!

 суук тийүү белгилери жок туруп эле дененин темпе-
       ратурасынын жогорку көрсөткүчтөргө жетишинин
       улам-улам кайталанышы;
  жалпы алсыздык, арыктоо, табитинин такай төмөндө-
       шү, кусуу;
 денесинин кайсыл бир жеринде шишиктин же де-
       формациянын пайда болушу; 
 ичинин көөп чыгышы;
 мезгил-мезгили менен ичинин оорушу;


