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ЛУДШО-ВЛА КЛА Н

«Пижедылше йоча чер» нерген брошюра кумда 
массылан, поснак азан ава-влаклан лукталтеш. Ти- 
де книгаште пижедылше йоча чер нерген да тудын 
ваштареш кузе кучедалаш кӱлмӧ нерген ойлалтеш. 
Тиддеч посна пижедылше йоча 'чер ваштареш куче- 
далмаште ача-ава ден педагог-влакын кузе полшен 
кертмышт нергенат каҥаш пуалтеш.



О Н Ч Ы Л М У Т

Инфекционный але пижедылше йоча черлан—ырлы- 
ган, коклюш, дифтерий, скарлатина, вӱдшедра, свинка да 
дизентерий шотлалтыт. Нине чер дене утларакшым йоча- 
влак (ик ияш гыч 8 ияш марте) черланат, но нине-чер де- 
не кугыеҥ-влакат черланен кертыт.

Шукерт ожнат огыл, але мемнан шарныме жапыште, 
Ве^тикий Октябрьский социалистический революций деч 
ончыч— пижедылше йоча чер мемнан элысе йоча коклаш- 
те пеш кумдан шарлен шоген. йоча-влакы н черланен ко- 
лымаштышт пижедылше чер тӱҥ причинылан шотлалтын. 
Кугыжан Российыште йоча-влак утларакшым пижедыше 
чер дене черланен коленыт.

Кумда шемер калыкын неле илыш условийже, культу- 
ра шотышто ӱлнӧ шогымыжо, поснак санитарный куль- 
тура шотышто, медицинский полышым налын кертдымы- 
же—тиде чылаж ат кугыжан Российыште пижедылше 
черлан кумдан ш арлаш ы ж е полшен да тиде чер дене ко- 
лымаш процент нӧлталалташ йӧн лийын.

Самырык советский государство первый кечылашты- 
ж ак  пижедылше черым шараш  полшышо причина вашта- 
реш да черланен колымо ваштареш кучедалаш тӱҥалын.

Мемнан элысе шемер калыкьш материальный илышы- 
жым саемдаш, тудын культурный кӱкшытшым нӧлталаш 
да чыла культурымат, нунын кокла гыч санитарныйымат, 
кумдан шараш  советский власть чарныде кучедалеш. 
Олалаште, тыгак яллаш тат советский калыклан ак деч 
посна кӱкшӧ квалификациян медицинский полыш пуал- 
теш. Великий Октябрьский социалистический революций 
деч вара мемнан элыште тӱрлӧ лечебно-профилактический 
учреждений-влакым; йоча консультацийым, поликлини- 
кым, ясльым, санаторийым, больницым да тудын отделе- 
нийлажым, шӧр продуктым ямдылыше кухньым пеш шуко 
почмо. Тӱжем дене врач-педиатор да средний медицин- 
ский пашаеҥ-влак государствын колтымо оксаж дене



йоча-влакым эмлат, черланыме ваштареш ончылгоч тӱр- 
лӧ мерым ыштат. Калыкын тазалыкшым аралыме тыгай 
система ик капиталистичеокий элыштат уке.

Капиталистический эл-влакып государственный бюд- 
жетышт почеш ка.чьжын тазалыкшым аралыме ситемы- 
.тан окса пеш ш агал колталтеш. США-ште миллион деие 
шемер калык медиципский полышым налын огыт керт.

Советский Союзышто калыкып тазалыкшым аралыме 
пашалан окса пеш шуко ко.тталтеш, окса колтымаш ий 
гыч ийыш эреак кушкып шога.

Великий Отечествеиный войнан неле ийлаш.тыжат со- 
ветский государство йоча-влаклаи лечебный профилакти- 
ческий полышым пуаш эреак оксам шуко колтен шоген.

Тидлан кӧра фашистский Германий ваштареш куче- 
далме жапыштат, войпа пытымекат, калык озанлыкым 
нӧлталме неле ийлаштат мемнан э.тыште пижедылше 
йоча чер шӓр.тымаш кугуп шижалтып огыл, а капитали- 
стический эллаште, мӧҥгешла, тудо кумдан шарлен.

Социалистический строительствын чыла областьлаш- 
тыжат советский государство шкепжып мероприятий-вла- 
кым шуктымаште советскнй калыкын кӱкшӧ сознатель- 
ностьыштлан эҥертен шога. Калыкын тиде сознатель- 
иостьшо пижедылше йоча чер ваштареш умбакыже куче- 
далмаш тат пеш кӱлешан. Тиде кучедалмаште тӱрыс 
сеҥымашке тупам гына шуаш лиеш, кунам тыште чыла- 
нат, эн ончычак ача-ава ден воспнтатель-влак, активнып 
участвоватлаш тӱҥалыт. Тидлан кӧра нуно эн ондак пиже- 
дылше кажне чер кузе тӱҥалмым, инфекцийыи источник- 
шым, тудын кузе шарлен кертмыжым да черым шараш 
полшышо условийжым палышаш улыт.

П И Ж Е Д Ы Л Ш Е  Ч Е Р  Н Е Р Г Е Н  У М Ы Л Ы М А Ш

Пижедылше чер микроб-влак гоч пижеш да тудо чер- 
ле йоча деч таза йоча деке куснен кертеш. М икроб-влак— 
тиде пеш тыгыде илыше организм-влак улыт, нуным мик- 
роскоп гоч веле уж аш  лиеш. Каж не пижедылше чер пос- 
на микробшым шарен ылыжеш. Логар аҥ да нер кӧргысӧ 
тазылам, руным, шоло гыч лекше выделенийым але чер- 
лын вӱржым кӱлешан питател.ьный средашке уштарыме- 
ке, микроб-влакым раш ужаш лиеш. Тыге, мутлан, диф- 
терий дене черланыше еҥын логар аҥ  да нер гыч тазылам 
ватка дене налын, имне вӱр гыч ямдылыме питательный

■I



средашке йыгалтеи, питатёльный средан пробиркым шок- 
шо верышке (термостатыш) шындена гын, тидым ужы- 
на: 12—24 шагат гыч тиде питательный среда ӱмбалым 
пунышкышо гай чора налеш, а тидыже пеш шуко мик- 
роб-Блакын иктыш чумыргымыштым ончыкта. Саде чора 
гыч налын, янда ӱмбалап вичкыж мазок (лопчо) ыш- 
талтеш, тудым лӱмып ямдылыме чия депе чиялтат. 
Чиялтыме мазокым микроскоп гоч ончымо годым .тыкын- 
.тукын кийылтше вичкыж палочка-влакым ужаш  лиеш. 
Нине дифтерийым шарыше микроб-влак улыт. Кеч-могай 
чер дене черланыме годымат, черым шарыше посна мик- 
роб-влак тӱжваке тӱрлӧ семын лектын кертыт.

П ижедылше чер микроб деч посна шарлен оген! керт. 
Туге гынат йочан организмышкыже ик микроб логалме 
деие гына чер але тӱҥалын огеш керт: микроб-влак йочан 
организмыштыже черым тӱҥалдеат йлен кертыт. Тыге, 
южо йоча-влакын логар аҥ да нер кӧргысӧ тазы.там 
шымлыме годым дифтерийный микроб-влакым муыт, но 
пине йоча-влак але таза кодыт. Тыгай явленийым баци.т- 
лоносительство маныт, а йоча-в.так— бациллоноситель— 
баци.т.тым нумалше але баци.т.та черан лийыт. Вес приме- 
рым ончыктена. Ик ешыште кум йоча у.тмаш, эн ондак 
школыш коштшо йоча ырлыган дене чер.танен, тудын по- 
чеш— кыдалашыже, йоча садыш коштшыжо, а эн изи- 
ракше— кок тылзаш аза—таза кодын. Мо.тан тыге лий- 
ын? Вет ырлыганым шарыше микроб-влак южышто лий- 
ыныт, азаи организмышкыжат пурыде кодын кертып 
огытыл. Но аза чер.танен огыл, мо.тан манаш гын, тудын 
организмже тиде чер ваштареш шоген кертше (иммуните- 
тан) лийын.

Тыгела, пижше чер дене черланаш кк  специфиче- 
ский— посна микроб-влакын .тиймышт гына ок сите, тудо 
тыгак организмын тиде чер дене чер.танен кертдымыжы- 
мат онча.

Тӱрлӧ чер шотышто йочан им.мунитетше вара кузе .ти- 
еш? Дифтерийный баци.тлоносителян йоча молан ок чер- 
.тане? Кок ты.тзаш азан изашт ырлыган черан улмышт 
годымат аза молан таза кодын? Нине кок случайыштат 
микроб-влак черым пижыктен кертдыме .тийыныт, молап 
манаш гын, йоча-в.такын вӱрыштышт да ткань.таштышт 
пуным аралыше вещество-в.так лийыныт. Чер ваштареш 
шоген кертмаш— иммунитет— пеш с.тожный био.тогиче- 
ский яв.тений. Иммунитетын вияҥмыж годым нервный си-



стемын влиянийжылан кора пӱтынь организм пашам вес 
семын ышташ тӱҥалеш. Вес семын пашам ышташ тӱҥал- 
ме дене организм черым пижыктыше микроб-влак деч 
аралалт кодеш.

Организм вашталтмашым иммунитет реакций эртыме 
почеш палаш лиеш.

Руш ученый И. И. Мечников иммунитет нерген тео- 
рийым шонен луктын. Тудо пален налын: животныйын
организмышкыже микроб-влакым колтымеке, саде мик- 
роб-влакым организмын посиа клеткышт— фагодит петы- 
ра. Тыгела, фагоцит-влак микроблам петырат да нуным 
шулыктарат. Мечников тиде явленийым фагоцитоз манын,

Тиддеч посна вӱрыштӧ тӱрлӧ аралыше вещество- 
влак— антитела манме—лийыт: нунын кокла гыч иктышт 
ваш-ваш пижыктен шындаш (ушаш) полшат, весышт- - 
микроб-влакым шулыктарат, а кумшышт— микроб-вла- 
кын лукмо ядовитый веществаштым (токсиным) эҥгекым 
ыштен кертдымым ыштат. Тыгела, ме дифтерий бацилло- 
носительын вӱрыштыжӧ антитоксиным муын кертына. 
Тудо дифтерийный бацилла-влакым лукмо токсиныштым 
пытарен шога. Тыге, черланен эртарымекат, организмыш- 
те аралыше вещества лийын кертеш. Аралыше веществан 
ыщтыме иммунитетшым— налме (приобретенный) имму- 
нитет маныт. Азан шочмекыже первый жапыште шкен- 
жын, шочмо годымсо иммунитетше лиеш. Тудо тиде им- 
мунитетым аваж  деч налын шочеш. Тидлан кӧра йоча-влак 
ырлыган да скарлатина дене ш укыж годым огыт черлане, 
моло пижедылше чер денат, кугурак ийготан йоча дене 
таҥастарымаште, шуэнрак черланат. С адланак кок тыл- 
заш азат, изаштын ырлыган дене черле киймышт годым 
пырля лийын гынат, таза  кодын.

Шочмо годымсо иммунитет кужу жаплан огыл, икмы- 
няр тылзым веле аралалат  кертеш.

П р и в и в к ы м  ы ш т ы м е  денат иммунитет лийын 
кертеш. Прививкым ыштыме годым таза  йоча-влаклан 
вакциным колтат. Вакциныште колышо але черым пи- 
жыктыше лунчыргышо микроб-влак але эҥгекым ыштен 
кертдыме яд —бактерий-влакын токсинышт — лийшаш. 
Прививкым ыштышаш материалым организмыш иканаш- 
те але икмыняр жап  гыч колтыман. Тыге ыштыме дене 
организмыште черланыме деч арален кертше иммунитет 
оитышын погына. Тыгай иммунитетын мыняр жап  илен



кертмыже икгаи огыл, ик ии гыч вич ии марте шуипа. 
Сандеие прививкым (дифтерий, дизентерий да моло ваш- 
тареш) угыч да угыч ышташ логалеш.

Ш едра ынже лий манын, шедрам шындат. Ты годым 
прививкым ыштышаш материалым коваште кӧргыш, ко- 
ваштым пӱчкын ^колтат. Икмыняр кече гыч шедрам пӱчмӧ 
вер йошкарга, вара изишак пуалеш да куж ака шӱвы- 
роҥ гай лиеш. Тидыже— прививка сайын эртымым он- 
чыкта.

Налме иммунитетым эреак икгай, вашталтдыме да 
илыш условий дене кылдалт шогыдымо семын ончаш 
огеш лий. Тӱрлӧ условий почеш иммунитетдт вашталтеш. 
Мутлан, удан да ситышын огыл кочмо дене (кочкышыш- 
то белок, коя, витамин шагал улмо годым), пелын черла- 
нен кийме деч вара да тулеч моло годымат, иммунитет 
организмыште иземын кертеш.

П и ж  е д ы л ш е ч е р ы н ш а р л ы м ы ж  е. Черле 
еҥ—черым шарыше тӱҥ источниклан шотлалтеш. Сад- 
ланак черле йочам ончымыж годым врач йочан аваж  
деч эре тыге йодеш; «Тыйын йочат пытартыш кум арня 
коклаште черле йоча дене але черле кугыеҥ дене пырля 
лийын, але уке?»— манеш. Тыге, черан еҥ дене пырля лий- 
ше йочам ойырен, посна ончаш кӱлеш да тудым икмыняр 
жап эртымеш моло йоча-влак коклашке колташ огеш 
лий, уке гыи, тиде жапыште кеч-могай черат 1парлен кер- 
теш маиын, врач тыге йодыштеш.

Бациллоносителят пижедылше черым шарыше источ- 
ник лийын кертеш. Тидым палыме: йоча-влак бациллоно- 
ситель дечат дифтерий дене черланен кертыт.

Инфекций черле але бациллоноситель деч таза йоча- 
лан тӱрлӧ семын логал кертеш. Ырлыган, дифтерий, скар- 
латина да коклюш юж гоч логалыт. Черле еҥын але ба- 
циллоносите.'1ьыи тӱрвычмӧ, кокырымо да мутланы.мыж 
годым умшашт гыч пеш тыгыде тазыла чӱчалтыш дене 
пырля черым пижыктыше шуко микроб-влак тӱжваке шы- 
ж алт лектыт. Тыгай тыгыде чӱчалтыш-влак черле але ба- 
циллоносйтель йыр улшо южышто шуко жап лийын кер- 
тыт. Сандене таза еҥ тыгай южым шӱлалтымек, черланен 
кертеш. Инфекций тыгак черлын але бациллоносительын 
кучылтмо ӱзгарже (модыш, атыла да т. м.) гочат логал 
кертеш. Дизентерий вес семын логалеш. Тидыи нерген 
варарак каласкалена.

П и ж е д ы л ш е  ч е р ы н  э р т ы м ы ж е .  Пижедыл-



ше черын вияҥмаштыже посна жаным (нериодым) ужаш  
оТиеш.

Черланыме Н<ап гыч черын нервый палыж марте па- 
лаш лийдыме але ипкубациониый жап лиеш. Тыгай жап 
кузе черланыме да йочан тазалыкше могай улмо почеш 
эрта. Тыгела, ырлыган дене черланыме годым прививкым 
ыштыдыме йочан инкубационный жапш е 7 кече гыч 3 ар- 
ня марте шуйнен кертеш, а нрививкым ыштыме йочан- - 
28 кече марте; скарлатина годым—2 гыч 12 кече марте, 
дифтерий годым— 2 гыч 7 кече марте, коклюш годым— 
7 гыч 14 кече марте. Пеҥгыде кан-кылаи йоча ,п,епе 
таҥастарымаште, чер ваштареш начар кучедал кертше 
йочан инкубационный жапш е кӱчыкрак лиеш.

Инкубационный жап годым йочан организмл<е кӧргыш 
логалше микроб-влак дене да тудын тӱҥалмыже вашта- 
реш кучедалеш.

Тидын годым организм сайын кучедал кертше манын, 
организмлан тӱрлӧ семын полшаш тыршыман: йочалан 
сай условийым ыштыман, ^нуко витамин улман кочкышым 
пукшымаи, малыме да каныме режимым чып ыштыман, 
яндар южышто утларак кошташыже жапым ойырыман.

Инкубационный ж ап  деч вара ч е р ы и п а л ы ж  е 
в и я ҥ а ш тӱҥалеш.

Кеч-могай чер дене черлаиыме годымат иктаж-могай 
гынат орган черлана, мутлан, скарлатина годым—логар 
пундаш, ырлыган годым— кукшылогар. Адакшым пиже- 
дылше чер дене черланымеке ик орган веле огыл, а пӱ- 
тынь организм пужла, тидыже теве тыШеч пале; йоча 
мерчаш тӱьгалеш, темнература кӱза, аппетитше йомеш, 
южгуиам шӧн шуншеш, уш кайме гай лиеш. Тыгай яв- 
лений микроб-влакын ядовитый веществам (токсиным) 
лукмыштлан кӧра лиеш. Черын палыж е-влак лийме дене 
пырля чер утыр вияҥаш тӱҥалеш.

Черлаиымашын налыже-влак пытыме дене йочан та- 
залыкше саемаш тӱҥалеш да аннетитше лектеш, тиде 
т ӧ р л а н а ш  т ӱ ҥ а л м е  ж а п ы м  ончыкта. Йочан са- 
мочувствийже да настроенийже сай гынат, тиде жапыште 
тудын организмже але тӱрыс пеҥгыдем ок шу. Вӱрым 
тергымаш гыч пале: черланен кийме жапыште лийше 
вашталтыш садак черын пытен шудымыжым ончыкта. 
Ш укыж годым тӧрланаш тӱҥалше йочан осложнений 
тӱҥалеш: шодо, пылыш, ту (железа) воспалений, шӱм 
нужлымаш да т. м. лийын кертеш. Сандене тӧрланаш



тӱҥалше иочам эреак эскерыман да  тӱрло семын сана- 
торный режимым шуктен толман ( сайын пукшыман, за- 
нятий ден каныме жапым алмаштен моштыман да шзжы- 
рак яндар южышто кондыштман).

П и ж е д ы л ш е  ч е р  в а ш т а р е ш  к у ч е д а л -  
м а ш. Пижедылше чер ваштареш кум семын кучедалман: 
1) йочан организмже чер ваштареш утларак кучедал 
кертше манын тыршыман; 2) йочам пижедылше черан ен' 
деч ойыраш чыла йӧным кучылтман; 3) пижедылше чер- 
лан ш арлаш ы ж е пуыман огыл.

Йоча организмын чер ваштареш кучедалаш ыже с а й 
кочкыш, чын саҥитарно-гигиенический режимым шукты- 
маш, организмым вияҥдымаш да моштен воспитатлымаш 
полшат. Ава шӧрым кочшо аза-влак чер ваштареш пеҥ- 
гыдыи шогат, вет аван шӧржӧ нунылан эн сай кочкышлан 
шотлалтеш, тушто чыла кӱлеш питательный вещества 
уло. Явыгыше йоча-влак антитела манмым ш агал ойырат 
да нуиылан пижедылше чер пеш вашке пижын кертеш. 
Нуно тӱжвал средаштат кӱлеш семын лийын моштыды- 
мышт дене ойыртемалтыт. Явыгыше йоча-влаклан комна- 
тысе температура— 18— 20° деч ӱлыкшӧ лийшаш огыл. 
Тыгак нунылан прогулкышто лиймаш да илыме помеше- 
нийышке яндар южым пуртымаш пеш кугун полша. Ян- 
дар южышто лийме дене йоча йоҥгыдын шӱла да газ 
ваш талтмаш ы ж ат сайын эрта. Яндар южышто шуко жап 
лийше йоча-влак ш агал черланат да черым куштылгын 
эртарат. Нуно утларак чолга, тале лийыт; нуныи нервный 
системыштат утларак  таза  лиеш да тидыже организмын 
чер ваштареш кучедал кертмаш ыжым пеҥгыдемда. Йоча 
тале, чолга лийже манын, тудым сайын воспитатлымаш 
пеш кугун полша. Организмыште тӱрлӧ процесалан нерв- 
пый системын пеш кугу влиянийым ыштен шогымыжым 
пален налмеке, йоча йыр улшо обстановка спокойный 
лийже манын тыршыман.

Йоча-влакын пижедылше чер ваштареш кучедал керт- 
машыштым нӧлталаш полшышо кӱлеш условийым ышты- 
ме деч посна, кӱлеш прививкым ыштен ойыртемынак чер 
пижме ваштареш шоген кертше-влакым— кӱлеш иммупи- 
тетым—ышташ полшыман. П ижедылше черын шарлыма- 
шыжым чараш полшышо мерылан черланыше еҥым он- 
чылгоч пален налмаш да  тудым больницыш наҥгайымаш 
пеш кӱлешанлан шотлалтыт. Тидын дене ме моло йоча- 
влакым черланымышт деч арален кертына. Тыгак бацил-
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.'юпоситель-влакымат пален налмаи, нуным моло таза 
йоча-влак деч ойырыман да эмлыман.

Пижедылше чер дене черланыше йочам больницыш 
колтымеке, черлын кийме помещенийжым южаҥдыман 
да тудын вургемжым, кучылтмо ӱзгаржым дезинфециро- 
ватлыман.

Д И Ф Т Е Р И Й

Дифтерий лӱм греческий «дифтера» мут гыч лектын, 
тидыже чора (пленка) манмым ончыкта. Дифтерий чер 
дене черланыме годым локтылалтше верыште ӱмбачше 
чора налеш. Эн утларакшым логар пундаш, нер да кук- 
шылогар тазыла (слизь) локтылалтеш, тыгак шинчан 
конъюнктивше—слнзистый оболочкыжо, изн ӱдырын тӱж- 
вал половой органжып слизистый оболочкыжо да эмга- 
ныше коваштын моло верышт локтылалт кертыт.

Дифтерий чер дифтерийный палочка гай посна микроб 
.тогалмеке тӱҥалеш. Тиде микроб имне вӱр гыч ямдылыме 
тувыргышо сывороткым пыштыман питательный средаш- 
те сайын вияҥеш. Сандене могай чер дене черланымашым 
да бациллоносительым палышашлан, микроб-влакым пи- 
тательный средаш пыштен шымлат. Дифтерийный бацил- 
ла-влак кошкымо дене огыт коло да тӱжвал средаште 
кужу жап илен кертыт. Мутлан, дифтерий чер дене черла- 
ныше йочан модышыжо гыч икмыняр кече эртымекат 
дифтерийный бацилла-влак шарлен шогеныт. С адланак 
черлым больницышке пыштымеке, тунамак комнатысе 
чыла вургемым пеш сайын дезинфицироватлыман да ту- 
дын кийме комнатшым южаҥдыман.

Таза йочан организмышке дифтерийный бацилла ло- 
галмеке да тудлан тӱлаҥаш ыже сай условий лиймеке, 
тудо дифтерий чер дене тунамак черлана. Ш укыж годым 
тыгат лиеда: организмышке дифтерийный палочка логал- 
меке чер в^игак огеш тӱҥал да айдеме кӱчык жаплан веле 
бациллоноситель лиеш. Дифтерий дене киен тӧрланыше 
йоча-влакат, дифтерий чер ваштареш пеҥгыдын шогышо- 
влакат, бациллоноситель лийын кертыт.

Дифтерий дене черланыше але бациллоноситель диф- 
терий черым шарышылан шотлалтеш. Утларак лӱдыкшы- 
лан бациллоноситель-влакым шотлыман. Вет нуно шке- 
ныштым таза улмылан шотлат да моло-влак нуным ба- 
циллоносителян улыт манын огытат шоналте. Дифтерий
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чер юж гыч але черле еҥын, бациллоносительын кучылт- 
мо ӱзгарж е (ате ӱзгар, шӱргӱштыш, модыш, книга-влак 
да т. м.) гоч логал кертеш. Южгунам шӧрым кочмо гочат 
дифтерий дене черланымым палыме.

Дифтерийный бацилла-влак слизистый обо.почкыш 
логалмекышт, тӱлаҥаш да токсина ядым ойырен лукташ 
тӱҥалыт. Токсинын погынымыж дене ткань локтылалтеш 
да тушан ошалгырак-сур тӱсан пеҥгыде чора налеш. Ток- 
синын действийже дене ик вереш чора налме деч посна, 
тудо вӱрышкӧ пура да уло вийым пытара: температура 
кӱза, аппетит пыта, самочувствий начаремеш. Дифте- 
рийный токсин шӱм ден нервный системымат пеш чот 
локтылеш. Ик гана веле огыл тыгай случай-влакат лиеде- 
ныт: дифтерий дене кийше йочан логар пундаш деи 
умша кӧргыштыжӧ лийше чора йӧршеш пытымекат, шӱм 
да шӱлымӧ мускулатурым (папым) паралич перыме дене 
йоча колен.

Дифтерий годым черланаш тӱҥалме жап 2 гыч 7 кече 
марте шуйна.

Тӱрлӧ органын тӱрлӧ семын локтылалтмышт шот дене 
икмыняр клинический форман дифтерийым палемдат: 
логар пундаш, кукшылогар, нер, шинча, половой орган, 
коваште, кылымде дифтерий лийын кертеш. Эн шучко 
дифтерийлан логар пундаш (тудын токсический фор- 
мыжо), логар аҥ  да шинча дифтерий шотлалтеш.

Л о г а р  п у н д а ш  д и ф т е р и  й—эн чӱчкыдын лий- 
ше дифтерий, тиде чер дене йоча-влакат, кугыеҥат черла- 
нат. Утларакшым тудо 3 гыч 7 ияш йоча-влаклан пижеш.

Логар пундаш дифтерийын куштылгын эртымыж го- 
дым температурат нормальный, черлын самочувствнйжат 
томам ок лий да миндалеш изишак, булавка вуй кугыт 
наре веле, ошалге тамга налеш.

Дифтерийын нелын эртымыж годым логар пундаш да 
нер кӧргысӧ пушкыдо ткань палынак оварга, шӱлаш йӧсӧ 
лиеш, миндалеш, орйылмеш, умша ношмеш чора налеш, 
черлын самочувствийже уда лиеш, шӱм кырымаш да вӱр 
коштмаш нормальный ок лий.

Неле, але токсический форман дифтернй годым йоча 
ошемеш, тудым нимоат огеш куандаре; тудын пеҥыжып 
шӱлымыжӧ тора гычак шокта; йочан шӱйжӧ пуалеш, ум- 
ш аж  гыч йыгыжге тамлы рак пуш ӱпшалтеш; нерже гыч 
чӱчкыдынак вӱр йӧршан вишкыде йоген лектеш. Черлын 
логар пундашыжым ончымо годым лавра тӱсан, южгунам
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вӱр иоршан, миндалииым, ориылме ден умша ношмым 
кумдыкеш леведше налетым, чорам ужына. Кндшер чӱч- 
кыдын, да эркын кыра, температура 38—40° марте кӱза. 
Но тыгай неле чер пеш шуэн лиеда. Ш укыж годым диф- 
терийный чора верын-верын але кумдан миндалина ден 
логар аҥын шеҥгел ужаш ыжым нале 1н, лачак  умша нош- 
мо гына яндар кодеш.

Логар пундаш дифтерий дене черланаш тӱҥалмек, 
нелме годым логар коршты.маш чылаж годымак огеш 
шижалт. Логар пундашым пеш сайын шымлен ончымо 
дене веле черланаш тӱҥалмым пален налаш лиеш. Сад- 
ланак йочан кажне гана начар лиймыже да тёмпература 
кӱзымӧ годым логар пундашыжым ончыман.

Дифтерий годым утларакшым шӱм пужла. Шӱм мыш- 
цын локтылалтмыж дене йоча ошемеш, укшинчеш да 
тудын мӱшкыржӧ коршташ тӱҥалеш, шӱмжӧ шарла, 
шуэнрак да лушкыдын кыра. Вӱр коштмын пужлымо да 
тидын дене пырля мокш капсульын (мускулын) напряже- 
нийже кугеммылан лийын йочан мокшыжо шарла, садлан 
тудын мӱшкыржӧ коршта.

Шӱм мышцын локтылалтмыж дене черле коленат 
ке^ггеш.

Нервный системын локтылалтмыж дене чӱчкыдынак 
умша ношмын пушкыдырак уж аш ы ж ым паралич пера. 
'Параличын признакшылан нер дене кутырымаш, кукшы- 
логар кыжгыктымаш шотлалтеш.

Тымарте чыла раш мутланыше йоча нер дене ойлаш 
тӱҥалеш. Кочкыш кукшылогарыш да нерыш логалме дене 
черле кокыраш тӱҥалепл. Умбакыже шинча ден йол 
мышцым да утларак нелын черлапыме годым шӱлымӧ 
корно-влакым паралич перен кертеш.

Шӱлыш огеш чарне гын, паралич йӧршын, нпмогай 
палым кодыде, пытен кертеш да йоча эркын-эркын тӧр- 
ланаш тӱҥалеш. Шӱм локтылалтмаш ӱмырешлан эҥге- 
кым ыштен коден кертеш: икмыняр кӧргӧ лушка, та- 
лын коштмо але куржмо годым кенета шӱлалтен кертды- 
маш (одышка) лиедаш тӱҥалеш.

Логар пундаш дифтерий дене черланен киймаш 
3 арня гыч икмыняр тылзе марте шуйна.

К у к ш ы л о г а р  д и ф т е р и й  (чын воспаленнй) 
дене утларакшым кум няш йоча-влак черланат. Тнде 
дифтерий дене черланыме годым йочан эн ончычак йӱк- 
шӧ оралга да тудо пий оптымо семын кокыра. Вара чер-
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ле пеш йӧсын, уло оҥжо дене шӱлаш тӱҥалеш. Тмдыже 
теве молан тыге лиеш: кукшылогарын да трахейын сли- 
зистый оболочкыштышт лийше чора шӱлымӧ корным 
аҥышыремда да тудын вошт юж пеш йӧсын пура,

Кукшылогар дифтерийын пеш нелын эртымыж годым 
юж коштмашат пеш чот нелемеш, шке жапыште кӱлеш 
полышым пуэн от шукто гын, йоча пич каен кертеш. 
Адакшым тидымат каласыде огеш лий: тиде чер дене 
черланымашым ача-ава-влак чылаж годым кенета пален 
огыт шукто, сандене йочан трахейжын слизистый оболочко 
гына огыл, но кӧргыштырак улшо шолдра тыгыде бронха- 
влакшымат чора леведмек иже (пытыше воспалений) 
черле йочам врач деке намият.

Н е р  д и ф т е р и й  дене утларакшым первый ийым 
илыше йоча-влак да южгунам чызе кочшо аза-влакат 
черланат. Нер дифтерий дене черланыме годым утларак- 
шым ик неррож гыч вӱр йӧршан вишкыде йога. Ш укыж 
годым тиде дифтерий куштылгын эрта да черлын само- 
чувствийжат ок локтылалт, но тудо пеш шуко жап шуй- 
нен кертеш да, пытартышлан, логар пундаш, кукшылогар 
да моло орган дифтерийыш савыриен кертыт.

Ш и н ч а  д и ф т е р и й  — пеш шучко чер: тиде чер 
деие йоча йӧршеш сокыр лийын кертеш. Шинча дифтерий 
годым шинчакомдышын слизистый оболочкешыже — 
коиъюнктивеш — чора иалеш да шинчакомдыш пеш чот 
пуалеш, садлан йоча шинчажым почыи огеш керт. Вара- 
жым тиде чора шинчан коныонктивше мучко шарла, ро- 
говица ошемеш да шӱяш тӱҥалеш. Шиича дифтерий дене 
утларакшым иктаж-могай неле чер дене кийме деч 
вара пеш чот явыгыше да начар йоча-влак черланат.

П о л о в о й  о р г а н  д и ф т е р и й  утларакшым изн 
ӱдыр-влакын лиеда, нуно чӱчкыдынак тыге черланат: йоча 
эн ончыч логар пундаш але нер дифтерий деие черлана, 
тышечын тудо половой органын слизистый оболочкыш 
инфекцийым кусарен кертеш. Сандене тидым вторичный 
маныт. Половой орган дифтерий годым половой орган 
тӱр чот пуалеш да слизистый обо.иочкеш налет налеш.

К о в а ш т е  д и ф т е р и й .  Коваште преяш тӱҥалме 
да нузылгымо вереш чер пижеш. Тидын годым ме сур тӱ- 
санрак чора дене леведалтше, кужу жап тӧрланыдыме йо- 
раҥше верым ужына. Коваште дифтерийым сайын палы- 
шашлан, тудым бактериологический йӧн дене шымлат.

К ы л ы м д е  д и ф т е р и й  дене шочшо аза черлана.
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Ончымо годым тудо лавра тӱсанрак, кылымде йыр чот 
пуалше, тӧрланен шудымо сусыр пале семын коеш. Тыгай 
годым азан тазалыкше чот начаремеш; тудо чызым начар 
шупшеш да каҥгештеш; чӱчкыдынак температурыжо 
кӱза.

Д и ф т е р и й  ч е р  п и ж м е  д е ч  к у з е  а р а л а л т -  
м а н. Чер пижме деч аралалташ  тиде черым ончылгом 
пален налмаш эн кӱлешанлан шотлалтеш, пален налмеке 
черле еҥым тунамак больницыш пыштыман, черле еҥын 
кучылтмо чыла вургемжым дезинфицироватлыман. Черле 
дене пырля илыше еҥ-влакын логар пундашышт да  не- 
рышт гыч тазылам налын, нунын мыняр бациллоноси- 
телян улмыштым шымлыман.

Дифтерий деч аралалтмаш те профилактический при- 
вивкым ыштыме кугун полша. Садланак 6 тылзаш гыч 
8 ияш йоча-влаклан прививкым ыштат. Прививкым ыш- 
тышаш материаллан анатоксин шотлалтеш. Анатоксиным 
эҥгекым ыштен кертдыме дифтерийный палочкын токсин- 
же гыч ямдылат. Прививкым кум гана ыштат: первый 
ден кокымшо гана ыштыме коклаште 3 арня да кокымшо 
ден кумшо коклаште 4— 6 тылзе перерыв лийшаш.

Прививкым кум ганаж ат ыштыман, тыге веле орга- 
низм чер ваштареш кучедал кертше лиеш. Тыгай привив- 
ка деч вара иммунитет— черланен кертдыме жап 3—5 
ий аралалтеш.

Д и ф т е р и й  ч е р  д е н е  ч е р л а н ы ш е  е ҥ ы м  
э м л ы м а ш д а о н ч ы м а ш. Дифтерийым эмлаш про- 
тиводифтерийный сыворотка эн сайлан шотлалтеш. Ту- 
дым имньын вӱржӧ гыч ямдылат, но имне вӱрышкӧ 
ончылгоч дифтерийный токсиным колтат. Токсиным 
колтымеке, имньын организмже антитоксиным ойырен 
луктеш, а тидыже токсиным эҥгекым ыштен кертдымым 
ышта.

Сывороткым ончылгоч колтымо веле черлылан сайын 
полшен кертеш. Сывороткым варарак  колтымо дене шӱм 
мышцыште да нервыште токсинын ыштыме эҥгекшым 
пытарен ок керт: йочан шӱмжӧ курымешлан локтылалт 
кертеш, а южгунам шӱм локтылалтме дене да шӱлымӧ 
мышцын парализоватлалтмыжлан кӧра йоча коленат 
кертеш.

Сыворотка дене эмлыме деч посна, черлылан шып 
кийман да верыште кийме режимым шуктыман. Боль- 
ницыште тиде тыге шукталтеш: койкышто кийшаш чер-
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Ле йоча-влакым йк пӓлатыш пыштат да тушто медицип- 
ский сестра-влак кокла гыч постым ыштат. Пӱтыиь 
палатысе чыла черле йоча-влаклан режимым шукташ 
куштылгырак, а посна йочалан неле.

■ Койкышто кийше тыгай черле йочам моло черле 
йоча-влак шинчылтме да коштмо общий палатыш куса- 
рымеке, тудо тунамак шке режимжым пудыртылаш тӱ- 
ҥалеш.

С Ы В О Р О Т К А Н  ЧЕР

Дифтерийым сыворотка дене эмлыме годым шуэн 
огыл сывороткан (сывороточный) чер пижын кертеш. 
Чӱчкыдынак сывороткан чер сывороткым колтьГмо деч 
вара 1—2 арня гыч, шуэракын — колтымо почешак (ваш- 
ке лийше реакций почеш) тӱҥалеш. Сывороткан чер 
организмыш сывороткышто улшо чужеродный (вес) бе- 
локым, тиде еҥлан келшыдыме белокым, колтымо деие 
тӱҥалеш. Дифтерий ваштареш сыворотка имньын вӱржӧ 
гыч ямдылалтеш манын ойлышна. Ырлыган ваштареш 
айдемын вӱржӧ гыч ямдылыме сывороткым колтымо дене 
сывороткан чер ок лий.

Сывороткан чер годым температура кӱза, шӱргӧ кӱп- 
на, железа-влак пуалыт, йошкар тамга шӓрла. Тыгак 
крапивница манме тамга (сыпь) лиеш. Нуж деие почкал- 
тарыме гай икгай огыл пале-влак оваргат. Южгунам ыр- 
лыган годымсыла шолдра але скарлатина годымсыла 
тыгыде йошкар тамга-влак лийыт. Сывороткан сыпь, чевер 
тамга-влак шарлыме годым, пеш лыгышта. Кугурак 
йоча-влакын сывороточный черан улмышт годым йыжы- 
ҥышт пуалеш да коршта. Тиде чер годым йочан тазалык- 
ше начаремеш; тудо каньысырлана, шортеш, начар коч- 
кеш. Сывороткан чер икмыняр час гыч 2—3 арня марте 
шуйнен кертеш.

Южгунам, но пналеш тыгай случай пеш шуэн лиеда, 
сывороткым колтымо деч вара вигак шӱм начар пашам 
ышташ тӱҥалеш. Тиддеч посна сывороткан чер йоча 
организмым тӱрлӧ чер ваштареш кучедал кертдымым 
ышта да тӱрлӧ осложненийлан лияшыже полша (пылыш 
ден железа-влак шӱйын йогаш тӱҥалыт, шодо воспале- 
ний л и е ш ).

Сывороткан чер куштылгын эртыже да реакций ынже 
лий манын, сывороткым кок прием дене колтат; эн опчыч



1 смз, а 1—2 ш агат гӹч, черланымым ончен, врачын кӱш- 
тымыж почеш молыжым. Пытартыш жапыште, сыво- 
роткан чер куштылгын эртыже манын, белок деч икмы- 
няр эрыктыме диаферм манме сывороткым лукташ тӱ- 
ҥалме.

Свыроткан чер тӱҥалме признакым палымек, туна- 
мак врач деке кайыман.

Сывороткан черанын тыгыде тамгашт-влак чот 
лыгыштыме годым вӱд дене варыме спирт але одеколон 
дене коваштым йыгыман, а кӧргым лыпландараш  бро- 
мистый натрийым, люминалым пуыман.

Й ы ж ы ҥла чот корштымо годым пирамидон ден аспи- 
риным пуыман.

коклюш

Коклюш — пижедылше чер. Но туге гынат тидым 
пешыжак шотыш огыт нал да йочам пеш начар лийме- 
кыже веле врач деке наҥгаят. А шке ж апыш тыже режи- 
мым шуктымо да  сайыи ончымо дене чер куштылгыракын 
эртен кертеш.

Коклюшым палочка гай микроб шара, тудым чер тӱ- 
ҥалмекак черле еҥын руныштыжо шуко верешташ лиеш. 
Черле изи йочан шӱлымыжӧ да  кокырымыжо годым изи 
чӱчалтыш дене пырля коклюшный микроб-влак южыш 
верештыт, а юж гыч таза  еҥын шӱлымӧ органышкыже 
логалын, тушан шарлат. Коклюшын кушан шарлымыж 
нерген рашыжым але пален налме огыл; очыни, трахей 
ден бронхын слизистый оболочжылаштыже шарлат.

Южгунам коклюшный палочка-влак черле йочан 
кучылтмо предметлаштыже (модышышто, атылаште, 
шӱргӱштышыштӧ да молыштат) лийыт да  тушеч вара 
таза  йочалан логалыт-. Тыгай предмет-влакым умшаш 
налше изи йоча-влак чӱчкыдынрак черланат.

Коклюш чер дене ончыч черланыдыме кеч-могай йочат 
черланен кертеш, но туге гынат коклюш чер дене 80% 
нарыже вич ияш марте йоча-влак черланат.

Мыняр йоча изи, коклюш чер тунар нелынрак эрта. 
Коклюш чер дене черланен эртарыше йочан организмыш- 
тыже чер ваштареш кучедал кертше иммунитет лиеш.

Коклюш черан йоча черланыме почеш утларак  пиже- 
дылше осал черанлан шотлалтеш. й о чан  эркын-эркын
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осал черже шагалемеш, но кузе кокырымым ончен, тудо 
садак 6—8 арня жап аралалтеш.

К о к л ю ш  ч е р ы н  к у з е  э р т ы м ы ж е  д а  т у д ы н  
о й ы р т е м ж е .  Коклюшын инкубацйонный жапше 7 гыч 
12 кече марте шуйна. Моло пижедылше йоча чер дене 
таҥастарымаш те коклюш чер шижде тӱҥалеш. Южгунам 
эркын нер йогаш — рун возаш — тӱҥалеш, температура 
изиш кӱза, 1 1 0  туге гынат тыгай изирак вашталтыш шиж- 
де эрта.

К 0  к л 1 0  ш ы н п е р в ы й п р и з н а к ш е—тиде ко- 
кыртыш. Черланыме почеш изиракын, а вараж ым эр- 
кын-эркын чотрак кокырыкташ тӱҥалеш.

Коклюшыи диагнозшым бактериологически шымлыме 
дене пален налаш лиеш. Тидлан кӧра вот мом ыштыман: 
Петри лӱман лапка коркаш лӱмын ыштыме питате,пьный 
средам пыштен, кокырышо изи йочан умш аже ончылан 
кучыман; коркаш тыгыде шӱвыл чӱчалтыш-влак логалыт 
да вара тушеч коклюшный микроб-влак иланаш тӱ- 
ҥалыт. Микроскоп гоч ончымек, коклюш черын палоч- 
кыжо-влакым пален налаш лиеш.

Коклюш годым вӱрыштӧ ош кровяной (вӱр) шарик 
(лейкоцит)-влак числа 70.000 шуэш, а норма почеш 

7000—8000 веле лийшаш.
Тыгела, кокырымо, коклюшный палочкын шарлымыжс 

да вӱрыштӧ вашталтыш лийме гыч черланыме почешак 
коклюш пижмым пален налаш лиеш.

Моло чер пале уке годым, да рун ден вӱрым шымлаш 
лийдыме годым, кокыртыш коклюш дене черланымым 
раш палдара.

Коклюш гай кокыртыш 7— 10 кече марте шуйнен кер- 
теш. В араж ым йоча чӱчкыдын да кужу жап кокыраш, 
утен каен кокыраш тӱҥалеш да йочан кокыртышыжо су- 
дорожныйыш — шӧн шупшкедымашыш але спазматиче- 
скийыш кусна.

Спазматический кокыртыш, але утен каен кокырымаш, 
поче-поче чӱчкыдын кокырымо толчоклан кӧра лиеда. 
Йоча южым утларак шӱлалтен налаш тырша, но шӱлымӧ 
мышцын туртмыжлан кӧра юж пурымаште чарак лиеш 
да ты годым аҥышыремше рож гыч юж шӱшкен лекме 
гае йӱк лектеш. Вара кӱрылтшӧ йӱк йӧре адак кокыртыш 
толчок тӱҥалеш. Кокырымо приступ икмыняр секунд гыч
1—2 мннут наре шуйиа да шуйнышо, нугыдо рун тӧргалт- 
ме да рун (слизь) лекме дене пыта. Южгунам приступ
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укшиичын эрта. Изи йоча-влак приступ годым какаргат. 
Изи азан тыгай приступ шуэн лиеда, но икмыняр гаиа чот 
кокырымек нуно шӱлымым чарнат, туиам нуно какаргат 
да колышаш гай лийыт. Ю жгунам тыгай приступ годым 
кид-йолым шӧн шупшкедаш тӱҥалеш. В араж ым йоча шӱ- 
лышым налеш да лыплана. Кокыртыш приступ пеш чӱч- 
кыдын (суткалан 50 гана марте) лиеш гын, йоча нелын 
черлана. Тыгай иеле приступ I—2 арня шуйна, вара при- 
ступ эркын лушка да йоча тӧрланаш тӱҥалеш. Коклюш 
5— 6 арня, но южгунам 2—3 тылзе марте шуйна. Шодо 
воспалений да туберкулез дене эмганыше йочан утен каен 
кокырымыжо кужу ж аплан кодеш.

Коклюшный кокыртыш кузе вияҥ шога?
Коклюшный палочка-влак кукшылогарын, тра.хейын 

да бронхыи слизистый оболочкышкышт логалмек, шар- 
лаш  да токсиным ойырен лукташ тӱҥалыт (а токснн сли- 
зистый оболочкеш воспаленийым ышта). Воспалений тӱ- 
ҥалмылан кӧра слизистый оболочкышто улшо нервный 
окончаний-влак раздражатлалтыт. Тиде раздражений 
нервный волокно дене вуйторыкышто у.лшо шӱлымӧ (ды- 
хательный) ден кокырымо (кашлевой) центрыш логалеш. 
Шӱлымӧ да кокырымо центр раздраж атлалтмы лан  кӧра 
виян шӧн шупшкедыше кокыртыш тӱҥалеш. Коклюшный 
палочка-влакын ойырымо токснческий веществожо кужу 
жаплан воспаленийым да нервный окончанийыште раз- 
драженийым ышта, а нунын гоч шӱлымӧ центрышкат лога- 
леш. А вара вуйторыкышто, моло раздраженийланат 
шнжтарен кертше, возбуждений очаг тӱҥалеш. Мутлан, 
нзи йочам, тудын келшымыж деч посна кудашме але чик- 
тыме годым кокырен вашешта. й очам  оҥай модыш 
дене модыктымо але у предметым пуымо годым тудо ке- 
нета кокырымым чарна. Тидын годым вуйторыкышто ко- 
кыртышым чарыше возбужденийын у очагше лнеш.

Ожно коклюш чер дене черланыше йочам эмлаш йӧр- 
шеш вес верыш — вес олашке але ялышке кусараш тем- 
леныт. Мутат уке, у верыш намийымеке кокыртыш шага- 
лемаш тӱҥалеш, молан манаш гын, йочан вннманийже у 
обстановкыш кусна.

Кокыртыш прнступ сайын шӱлаш мешая, шодыш кис- 
лородлан пурашыже да тудым сайын кучылташыже ок 
пу. Кокыртыш приступ годым йоча какарга да черланен 
эртарымешкыже могыр коваштыже лудалге тӱсанрак 
лиеш. Тидыже коклюш черан еҥын кислород ситыдымы-
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жым ончыкта, а тиде чер годым. йочалан кислород шуко 
кӱлеш.

Кокыртыш приступ годым йочан вӱр коштмашыже 
пужла: кугу венозный сосуд гыч шӱмын пурла могыр 
ужаш ыш кыже вӱр ситышын огеш пуро, вӱр коштмаш 
чарныме гае лиеш, чӱчкыдынак шинчан белочный оболоч- 
кыштыжо, коваштыштыже вӱр налеш. Вуйторыкышто 
вӱр коштмаш пужлымо дене неле судорога тӱҥал кертеш. 
Изи йоча тидым утлӓрак нелын эртара. Коклюшный ядын 
сосудлан эҥгекым ыштымыж дене да вӱр коштмашыже 
пужлымо дене йоча-влакын чурийышт, кид-йолышт пуа- 
леш, кӱпна.

Кокыртыш приступ йочам шӱлыканым ышта, 'йыр ул- 
ию обстановка спокойный огыл гын, тиде чер эше утла- 
рак нелемеш. Больницыште кийше йочалан спокойно, сай 
обстановка лийме годым тудо спокойный лиеш да шагал 
кокыра.

Коклюш дене черланен киймек, чӱчкыдынак шодо вос- 
палений тӱҥалеш. Тиде чер йочан тазалыкшым начарем- 
дыме дене, температурыжо кӱзымӧ дене пырля, эркын- 
эркын тӱҥалеш. Опытиый врач черле еҥын шодыжым ко- 
лышт налмеке, тиде чер дене черланымым кеч-кунамат 
пален кертеш. Тиде чер дене черланышын шӱлышыжӧ ве- 
семеш, кыжгыктыме йӱк шокта. Рентген дене шымлымаш 
диагнозым — могай чер дене черланымым — палаш пол- 
ша. Южгунам воспалений кенета виян тӱҥалеш: темпера- 
тура 39—40° марте кӱза, йочан одышка тӱҥалеш, южгу- 
нам тудо кандалга, каньысырлана, кычалтылаш тӱҥалеш, 
кочмым чарна. Изи йоча-влакын шодо воспалений тӱҥал- 
мышт годымак судорога лиеш.

Шодо воспалений кужу жап шуйна. й о чан  тазалыкше 
саемаш тӱҥалмекат, температура волымекат, тудын шо- 
дыштыжо оралгыше йӱк, тӧрсыр шӱлымӧ да моло ваш- 
талтыш-влакат кужу жаплан кодыт.

Пневмониян коклюш деч вара неле осложнений лиеш, 
тудым бронхоэктазия (бронх шарлымаш) маныт. Бронх- 
влакын тыгыде шӱвыроҥла шарлымышт шӱйшӧ рунлан да 
микроб-влаклан кучалташышт йӧным ышта. Тидыже шо- 
дышто воспаленийым ышташ полша да газ вашталтма- 
шым пужа. Бронхоэктазан йочан коваштыже кандалге 
тӱсым налеш, парня кӱч йыр коваште кӱжгемеш, тӱмыр 
пашкар гае лиеш. Бронхоэктазым эмлаш пеш йӧсӧ, саи-
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дене коклюш дене киен налше Гюча ӱмыр мучкылан хро- 
нический шодо воспалений дене йӧслаиаш тӱҥалеш.

Коклюш годым эше ик осложиеиий лийыи кертеш, ти- 
де вуйторык ден оболочкыжым воспалеиий иалеш, ио 
тидыже шуэи лиеда. Тудо шӧи шупшкедыме семыи тӱ- 
ҥалеш, йоча вуйжым кышкылтеш, йол деи кидшым пара- 
лич иалеш, ойлен кертдыме, сокыр лиеш, шинча лончы- 
ж ат  тӱрлӧ лиеш.

Чыла ииие осложиений-влак черлаиыме деч вара
2— 3-шо декадыште, коклюшиый спазматический кокыр- 
тыш жапыште вияҥыт.

Коклюш туберкулез черан еҥлаи кугу эҥгекым конда. 
Ж елезаш те але шодышто кугу огыл туберкулезный оча- 
гым палеи налаш огеш лий. Южо ача-ава 1ике йочаштын 
туберкулезиый иифекций улмым огытат пале, молан ма- 
наш гын, йоча-влакыи тазалыкышт сае, шкеиыштым 
сайын чувствоватлат. А коклюш талышныме годым чӱч- 
кыдынрак тӧрлаиаш тӱҥалше йочан температурыжо кӱ- 
за, аппетитше пыта, тудо лунчырга. Реитгеи дене шым- 
лымек, пале лиеш: йочаи туберкулез талышиа, южгуиам 
туберкулезиый иифекций пӱтынь органыш пеш писын 
шарла (милиардный туберкулез).

К 0  к л ю ш ы м э м л ы м а ш. Медицина кажне че- 
рым эмлаш сайрак йӧным кычалеш. Тиде йӧн дене тудо 
иифекцийын шарлымыжым вигак чараш тырша. Пример- 
лан дифтерий ваштареш кучылтмо сыворткым ончыкташ 
лиеш. Тудо дифтерийный ядым тӱвыт пытара. Адак ми- 
кроблап вияҥашыже да 'илашыже эрыкым пуыдымо 
йӧнымат кучылтыт. Тыгай йӧилан сульфаииламидиый 
препарат ден аитибиотик-влак: пенициллин, грамицидии 
шотлалтыт. Коклюш черым пытарен эм1лен ҥертме йӧным 
кызыт але эше мумо огыл. Но туге гынат коклюш ваш- 
тареш кредалаш она керт маиын, шонаш огеш лий. Кок- 
люшын кузе эртымыжым да тудын могай шучкылыкшым 
пален, черле организмлан кугун полшен кертына. Тидлап 
келшыше обстановкым ыштен, чер эртымым куштылем- 
ден кертына. Коклюш эркын-эркын вияҥеш, садлан черле 
йочалан ончылгоч сай условийым ыштыман, вара чержат 
куштылгын эртеи кертеш.

Коклюш дене черланыше йочам яндар южышто утла- 
рак коштыктымо эн сай условийлан шотлалтеш. Черле 
йочан кислород вашталтмыже пужлен, туге гын, пӧртысӧ 
пич пуш, южаҥдыдыме комнат черлан вияҥашыже веле
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полша. Теҥыз, эҥер мучко пароход дене кужу жап «ошт- 
маш да курыклаште илымаш' организмлан пеш кугу 
пайдам пуа маныи, арам огыл ача-ава-влак мыланна 
увертарат, Ола уремысе южат, комнатысе юж дене таҥа- 
старымаште, пеш пайдале. Комнатный температура деч 
(Москваште 12° марте) йӱштырак южышто йоча-влакым 
кондыштмек, нуио кына тӱсан лийыт, огыт кокыро да 
сайын малеп колтат; яндар южышто мыняр шуко жап 
лийыт, тунарлан тыглай кокырымыштат да утен каен ко- 
кырымыштат шагалемеш. Шодо воспалений годым яндар 
южышто лиймаш эҥгекым огеш ыште, а мӧҥгешла, шодо 
воспалений куштылгынрак веле эрта.

Телым йочам яндар южышко лукмо годым тудым 
шокшын чиктыман. Тудын йолжо кылмаш тӱҥалёш гын, 
йолышко грелкым пыштыман да одеял дене але пушкыдо 
межан янлык коваште дене ургымо мешак дене пӱты- 
рымап.

Черле йочан кийме комнатшым эреак южаҥден шо- 
гыман; пеш йӱштӧ огыл гын, форточкым тӱкылыде шин- 
чыктыман. Яндар южым утларак кучылт моштышо йоча 
учрежденийлаште йоча-влак коклюшым куштылгын эр- 
тарат.

Черле йоча-влак оҥай модыш дене модшаш улыт, ты- 
ге нунын кокырымо приступ деч лӱдмышт пыта. Иктаж- 
могай модыш дене модшо йоча йӧршеш ок кокыро.

й о ча  деке шыман миен моштымашат пеш кӱлешан. 
Тудын чын йодмыжым шуктыдымаш, чӱчкыдын вургемым 
вашта.ттыл чиктымаш, ӧкымеш пукшымаш, пытартышлан, 
ача-аван каньысырланыманшпит коклюш черлан вияҥаш 
веле полшат.

Коклюш годым йочам пукшен моштымашат пеш кугун 
полша. Кокырымо годым йоча чӱчкыдынак укшинчеш, 
тидлап кӧра икмыняр ужаш кӱлешан питательный веще- 
ством йомдара; сандене тудым чӱчкыдынрак (4 гана ол- 
меш 5—6 гана) пукшыман. Кочкыш тӱрлӧ-тӱрлӧ, тамле 
да кочкышышто пакча саска, фрукт шукырак лийшаш. 
Тушко тыглай С, В, А витамин-влакым уштарыман. С ви- 
тамин (аскорбиновый кнслота) кислородым сайын налаш 
полша.

Врачып кӱштымыж почеш тыгай эмым темлаш лиеш: 
тыпландарыше эмым—бромым, люминалым; шодо воспа- 
лений годым—су.тьфаииламидный препарат ден пеници.т-
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линым. Южгунам нине эм-влак организмым саемдат да 
тудлан неле осложнений лийме годым полшен кертыт.

К о к л ю ш  д е ч  к у з е  а р а л а л т м а н .  Коклюшын 
палыж лан кокыртыш шотлалтеш, но тудым первый жа- 
пыште вигак палаш огеш лий. Садланак коклюш деч ара- 
лалташ  эн ондак кажне кокырышо йочам моло деч ойы- 
рыман. Кокыртышым инфекций (грипп, ырлыган, крупа, 
коклюш) тӱҥалмылан шотлыман. Ксикырышо йочан диаг- 
нозшым раш пален налмеке тудым школыш, ясльыш да 
т. м. верлашке колтыман огыл. Тудлан посна атым ку- 
чылтман, таза  йоча-влак дене пырля модыктыман огыл, 
модашыже посна верым ойырыман.

Коклюш деч аралалтмаш те йоча учрежденийлаште 
посна карантинный группым да кокырышо йоча-влак 
группым ыштымаш пеш кугу пайдам ыштен кертеш. Ты- 
гай йоча учрежденийлашке коклюш черан йоча-влакым 
квартира, общежитий да ясле гыч налман. Тыгай груп- 
пым ыштыме дене таза  йоча-влакым коклюш дене черла- 
ныме деч аралаш, д коклюш дене черланыше йоча-влак- 
лан сай условийым ышташ лиеш. Кокырышо йочам он- 
чылгоч ойырымаш тудын тазалыкшым саемдаш полша да 
моло йоча-влакым коклюш дене черланыме деч арала.

Коклюш черым вакцина йӧн дене эмлымаш паш а на- 
учно шымлымаш стадийыште улеш. Коклюш черым эм- 
лаш  айдемын вӱржӧ дене ыштыме сывороткым кумдан 
кучылтыт. Чер тӱҥалме годымак тиде сывороткым кол- 
таш гын, чер куштылгынрак эрта.

Пытартыш жапыште гипериммунный манме сывырот- 
кым кучылтыт. Тиде сывороткым айдемын сыворткыжо 
гыч ямдылат, а тыгай еҥлан ончылгоч коклюшный вакци- 
ным прививатлат. Тыгай айдемын сывороткыштыжо 
аралыше тела-влак шуко улыт, сандене коклюш черым 
эмлаш чот полшен кертыт. Тыгай сывороткым изи- 
рак ийготан йоча-влажым коклюш деч аралымӓште кучыл- 
таш темлат.

Ы РЛ Ы Г А Н

Ырлыган чер нерген але икмыняр шӱдӧ ий ончычак 
возымо. Тошто руш литература гыч тидым палыме: 70 ий 
лиеш ожно Петербугышто ырлыган дене черланыше йоча- 
влак, кызытсе жап дене таҥастарымаште, 30 пачаш шу- 
кырак коленыт.
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Мемнан дене ырлыган ваштареш кӱлын да эреак 
кучедал шогаш Великий Октябрьский социалистнческнй 
революций деч вара иже тӱҥалме да кызыт ырлыган дене 
черланен колымаш ятырлан иземын. Палемдаш кӱлеш: 
йочан ырлыган дене черланен колымылан ача-ава-влак 
врач дене иктӧр мутым кучат. Кажне ава, кажне ача, 
чыла культурный еҥ-влак ырльҥан ваштареш кучедал 
моштымаште кеч изиш да палышаш улыт.

Ы р л ы г а н д е н е ч е р л а н ы м а ш к у з е т ӱ ҥ а- 
л е ш. Ырлыган черым таратышылан пеш изи микроорга- 
пизм-влак, фильтрующий вирус манме шотлалтыт. Нуио 
фильтрын пеш тыгыде рожла (пора) гыч шарлен кертыт, 
сандене нуным фильтрующий маныт. А моло микррб-влак 
тыге щарлен огыт керт.

Ырлыган черым щарыше микроб-влак черле йочан 
шӱлымыжӧ, мутланымыже да кокырымыжо годым тыгы- 
де чӱчалтыш дене пырля тӱжваке лектыт да ятыр торашке 
шарлен кертыт. Тиде чер дене черланаш таза йочалан 
черле йоча дене вашлнймаш веле огыл, а черле еҥын ком- 
натыштыже але корндорышто, вестибюльышто вашлий- 
машат сита.

Тыгай пример-влакым ончыктена.
5 ияш Лена садыш коштын. Тиде жапыште тиде йоча 

садысе вес группышто ырлыган дене черланымым пален 
налме. йоча-влак  группа дене тӱрлӧ комнатлашке вераҥ- 
далтыныт, но комната омса-влак виш кодалтыныт, юж 
дене пырля ырлыган мнкроб-влак Ленан лнйме комна- 
тышкат логал кертыныт. Лена тыге ырлыган дене чер- 
ланен.

5 няш Ирина французский йылмым туныктышо учи- 
тельннца деч черланеи, а тудын эргыже ырлыган черан 
улмаш. Эргыже посна комнатыште кнен, изи ӱдыр тудын 
деке миен огыл гынат, чер пижын. Молан манаш гын, 
ырлыган вирус-влак ик вер гыч вес верыш пеш писын 
куснылыт, сандене комнатлашкат верешт кертыныт. Туге 
гынат ырлыган вирус-влак пеш вашке колат. Вирус 
южышто вашке кола. Ырлыган черан еҥым комната гыч 
лукмек, молылан лӱдьькшӧ ыиже лий манып, тиде 
комнатыш ситышын яндар южым пуртыман.

Тыгеже, черле еҥ деч гына ыргылан пижын кертент 
Черланыме деч оичыч йоча кӧн дене вашлиймым ача-ава 
деч, а.пе весе деч йодмек, ырлыган дене чер.паныше ночан 
ешыште але квартирыштыже таза йочан лиймыжым па-
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лен налаш лийын. Ш агал годым йочан черланымыжым 
аваж е пален огеш керт. Тыгай годым тиде йоча иктаж 
общественный верлаште (поезд, трамвай, театр, клуб, 
магазин) лиймыж дене черлана.

Черланымашын первый призиакше гыч тӱҥалын, изи 
тамга-влак лекташ тӱҥалмешке да тамга шарлыме жа- 
пыште, вес семынже 9— 10 кече гыч, йоча черлаиышылаи 
шотлалтеш. Шодо воспалений лийме 1'одым тиде жап эше 
3 кечылан шуйна.

Ырлыган черан дене пырля лийше таза еҥ  гоч, але, 
мемнан манмыла, кумшо еьг гоч, йоча ырлыгаи деие чер- 
ланен кертеш мо? Мутлан, йочап аваж е учреждеиийыште 
пашам ышта, а тушто ырлыган черан еҥ уло, тыге лий- 
мек учрежденийыште пашам ыштыше аваж  деч йоча чер- 
ланен кертеш мо? А важе пашам пытарымеке, мӧҥгыжӧ 
каймыж деч ончыч халатым кудаш кода, кидшым муш- 
кеш да икмыняр жап  южышто лиеш гын, тунам йоча 
ырлыган дене огеш черлане. Илыме пӧрт больНица кудве- 
чыштак лийме годым ырлыган дене кийыше палаткыште 
пашам ыштыше еҥ деч таза  йочалан (медицинский сестра 
халатым кудашдеак мӧҥгыжӧ толеш, адакашым кидшы- 
мат огеш муш гын) ырлыган пижын кертеш. Но тыге пеш 
шуэн лиеда.

Тыгела, ырлыган черым шарыше источниклан черле 
е^г шотлалтеш. Ы рлыган дене ончыч черланыдыме кажне 
йочалан ырлыган пижеш, ырлыгап черан дене кеч-могай 
вашлиймашат лӱдыкшым ышта. Тиде пале: ырлыган че- 
ран дене вашлиймеке 100 таза  йоча гыч 95 йочаже тиде 
чер дене черлана. Черле еҥын кийме пӧлемыште шагал 
жап лиймашат ырлыган дене черланымашке шукта.

Ы р л ы г а н  ч е р ы и  в и я ҥ м ы ж е. Ырлыган деч 
аралыше прививка ыштымым шотыш налмеке, ырлыган 
годым инкубационный жап  8 гыч 28 кече марте шуйна. 
Прививка ыштымаш инкубационный жапым шуен кер- 
теш. Ы рлыган пижмеке черланымаш 10— 12 кече гыч 
веле тӱҥалеш.

Инкубационный жап — тиде организмыште микроб- 
влак тӱлаҥмаш  жап. Садланак тиде годым йочалан сай 
условийым ыштыман, тудын организмжым чер ваштареш 
кучедал кертшым ышташ тыршыман. Тидлан кӧра таза  
йочалан ырлыган черан йоча дене вашлиймеке, вигак 
аралыше прививкым ыштымап; йочан кочкышыштыжо 
шукырак А ден С витамин лийшаш (тудлан фруктым,
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пакча саскам, шӱшмӱйым пукшыман); яндар южышто 
шукырак лийман, чын режимым шуктыман.

Черланымеке кӱкшӧ температура да моло признак 
огеш лий гынат, инкубационный жап годым организм 
ятыр вашталтышым чыта. Тидыжым вӱрым, нервный 
системым да т. м. шымлыме дене палаш лиеш. Чер тӱ- 
ҥалмын первый признакшылан температура кӱзымаш 
шотлалтеш, южгунам тудо 39° марте шуэш. Температура 
кӱзымаш вашке эртен кая да тудо нормальный лиеш. Ты- 
леч вара шинчан слизистый оболочкыжым да шӱлымӧ 
логарын кӱшыл ужаш ы жым воспалений налеш, шинча- 
комдыш йошкарга да пуалме гае лиеш, шинчавӱд, нер 
йога, кокырыкташ тӱҥалеш. Южгунам кокыртыш нелын 
эрта, чылт пий оптымо семыи шокта. Тидыжым к а т а  р- 
р а л ь н ы й але п р о д р о м а л ь н ы й  жап маныт. Тудо
3—5 кече марте шуйна да ырлыган годым лийше Фила- 
това-Коплика тамга дене пыта. Нине тыгыде ош тамга- 
влак тарай гай йошкаргыше шӱргӧ да тӱрвысӧ слизис- 

тый оболочкышто манный шӱрашым шавыме семын 
койыт.

Ф илатова-Коплика тамга-влак лиймаш гыч врач ыр- 
лыган диагнозым раш пален налын кертеш. А моло при- 
знак-влак (нер йогымаш, кокыртыш да конъюнктивит) 
моло чер годымат лийын кертыт.

Продромальный жап почеш т а м г а - в л а к  ш а р -  
л ы м е ж  а п тӱҥалеш. Ырлыган годым коваштыште 
изиш оварен шогышо тамга-влак лийыт. Нине тамга-влак 
посна-посна лийын кертыт; южгунам нуно иктыш ушнен, 
узораи тамга гае лийыт. Ырлыган тамга-влак капысе 
0 1 1 1  коваштыште лектыт. Тамга ушналтше (сливной) .ха- 
рактеран гынат, коваштыште ош верым муаш лиеш. Юж- 
гунам тамга-влак какаргыше семынрак койыт. Тамга-влак 
кушто верештын, тушто огыт лек: ондак пылыш шеҥ- 
гелне палын лектеш, а вара шӱргыш, оҥыш, тупыш, ки 
дыш, мӱшкырыш да йолыш шарла, вес семын манаш 
гын, тудо кӱшыч ӱл1кӧ вола. Тамга 4— 5 кече лектеш. 
Тиде жапыште черлын тазалыкш е чот начарештеш: тем- 
пература 39—^40° марте кӱза да ик олмыштак шогаш 
тӱҥалеш. й о ч а  кочмым чарна да пеш каньысырлана. 
«Каш ка гай кия»,— маныт ава-влак, тыгач черлым. Ку- 
гурак ийготан йоча-влак вуй корштымылан вуйым шийыт, 
шуэн огыл вуй дене мутланат; чот толаштарыше чӱч- 
кыдӧ кокыртыш тӱҥалеш. А изирак ийготан йоча-влак
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тидын деч посна эше пушкедаш тӱҥалыт. йочан  ырлы- 
ган шарлыме годым шинчаже йошкарга, шӱяҥеш, пуалме 
гае лиеш, шӱргӧ, нер олача тӱсанла коеш, тамгалаште 
шӱйшӧ налеш, йоча шӱлыкан лиеш.

Шодым колыштмо годым эреак кукшо да кыжгыше 
оралге йӱкым колаш лиеш, тидыже ырлыган годым шодо 
черланымым ончыкта. Тидым реитген гоч ятыр гана эске- 
рымаш пеҥгыдемдат. Снимкып^те шодыи да брон.хыи 
вашталтмыштым да брон.хиальный железа-влакын кугем- 
мыштым уж аш  лиеш. Изирак инготан йоча-влакын тыгай 
вашталтыш утларак пале. Тудо шодо воспалений очагым 
раш палдарыде эркын эрта, но южгунам нелын эртыше 
воспалений лийын кертеш. Осложиений лийме шотышто 
могырышто тамга шарлаш  тӱҥалме да тамга лекме пер- 
вый жап эн лӱдыкшылан шотлалтеш.

Тамта-влак капыште кӱшыч ӱлкыла кошкен волат, 
вес семын маиаш гын, кузе шарлат, тугак кошкат. Южгу- 
нам шӱргыштӧ, капыште вашталташ тӱҥалше кӱренрак 
тӱсаи (пигментаций) тамга-влакым ужаш  лиеш, тыште 
нуно ошемаш тӱҥалше лийыт, а йолышто свежа да яндар 
тӱсанак кодыт. й очан  тазалыкше могай улмым ончен, 
пигментаций шуко жап кучалт кертеш. Пеҥгыде йочан 
тудо вашке эрта, неле осложненийым эртарыше начар 
йочан кужу жап шога. Капыште пигментаций шушыл гай 
лийын лыгешталт йога.

Тамга-влак пытыме дене пырля температура вола, 
осложнений лийын огыл гын, йоча тӧрланаш тӱҥалегн.

Т ӧ р л а н ы м е ж  а п. Ырлыган деч вара йочам ача- 
ава, тугак йоча учрежденийласе медицинскнй пашаеҥ- 
влак сайын эскерышаш улыт. Температура волымаш да 
ырлыган признак-влак пытымаш организмын пеҥгыде 
улмыжым эше огыт ончыкто. Ача-аван йодмышт почеш 
больница гыч выписатлыме йочан, чер'ым эртарымыж деч 
варат, режим пужлымо да начареммылан кӧра, тӱрлӧ 
осложнений-влак лийын кертыт.

Ырлыганым эртарыме деч вара организмын пижедыл- 
ше чер ваштареш кучедал кертмашыже чот начаремеш. 
Шуэн огыл ырлыган почеш йоча-влак скарлатина, диф- 
терий, дизентерий дене черланат. Тыште пижедылше че- 
ран еҥ дене изиш вашлиймекат черлаиаш лиеш. Южгу- 
нам йочан организмыштыже черланыме деч ончыч нине 
инфекций-влакын микробышт лийыныт да ырлыганым
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эртарымек гына бацилла-влак черым тарватеныт манын, 
каласаш  логалеш.

Чӱчкыдынрак ырлыган туберкулез черымат нелемден, 
посна органыш шарен кертеш, тунам тудо милиарный 
•характеран лиеш.

Ы р л ы г а н ч е р ы н о с л о ж  н е н и й ж  е. Ырлыган 
деч вара неле осложненийлан шодо воспаленнй (пневмо- 
ний) шотлалтеш. Тыгай годым бронх-влак локтылалтыт, 
а вара аосна изи очаг-влак семын воспаленнй шодо 
тканьыш вонча. Южгунам нине очаг-влак иктыш ушиа']' 
да шодым кугун локтылыт.

Шодо локтылалтме годым шӱлымӧ фупкций (орган) 
нелемеш. Черле еҥын одышка (чӱчкыдын шӱлымаш), 
цианоз (синюха) манме тӱҥалеш, чот кокырыкта да тем- 
пература кӱза. Шӱлымым шотыш налде, йочан одышка 
улмым неррож оваргыме дене палаш лиеш.

Пневмонийым эмлаш огыл гын, тудо броихышто изи 
шӱвыроҥ семын шарлен кертеш, бронхоэкгазий тӱҥалеш, 
Тиде изи шӱвыроҥлашге тазыла ден бактерий погынат, 
иуно шодо воспаленийым вияҥдаш полшат. Бронхоэкта- 
зий черле еҥын хронический воспаленийым тарвата, тиды- 
ж е жапын-жапын неле обостренийым ышта. Бронхоэк- 
тазийын ик признакшылан кидысе парня вуй кӱжгем- 
маш шотлалтеш, тудо тӱмыр пашкар гай лиеш, тидым 
кажне еҥ эскерен кертеш; тиде кӱжгеммаш ыже кислород 
шагал улмап вӱр шуко погынымылан кӧра лиеш. Ырлы- 
ган деч вара чӱчкыдынак п ы л ы ш г ы ч ш ӱ й ы н 
й о г а ш (отит) тӱҥалеш. Кугурак нйготан йоча-влак 
пылыш корштымым р'аш каласен кертыт, а изи йочаи 
ПЫЛ1ЫШ корштымым температура кӱзымаш  гыч, каньысыр- 
ланыме да магырыме гыч веле палаш лиеш; южгунам 
нуно корштымым чараш лийыи, вуйыштым виян пӧрдык- 
тылыт. А важ е йочан койышыжым эскерыме дене тудын 
могай чер дене черланымыжым врачлан пален налаш 
полшен кертеш. Пылышым сайын ончымек, диагнозым 
раш пален налаш лиеш.

Умша кӧргысӧ слизистый оболочкын (стоматит) вос- 
паленийже лийме нергенат каласаш  кӱлеш. Стоматит лий- 
ме признак годым пукшаш тӱҥалме деч ончыч аза шор- 
теш да  вараж ым кочмымат чарна. Йылме да умшан с л и -  
зистый оболочкышто язва лиешат, тудо кочкышым пурмо 
да нелме годым чот корштара. Черын нелын эртымыже 
годым шӱвыл йога да умша гыч йыгыжге пуш лектеш.
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Ы р л ы г а н п 'И ж м е д е ч 'К у з е а р а л а л т м а н. 
Ырлыгаи чер—ырлыган дене черланыше еҥ деч пижеш. 
С адланак ырлыган деч аралалтме тӱҥ мероприятийлан 
таза йоча-влакым ырлыган черан йоча-влак дене вашлий- 
маш деч эскерымаш шотлалтеш. Тыгай куштылго проти- 
воэпидемический йӧным кажне ача-ава-влак шуктен кер- 
тыт. Кажне ава тидым шинчышаш: нелын черланыше
йочам врачым мӧҥгӧ ӱжыктен ончыктыман да тудын 
кӱштымыж деч посна черле деке моло йочам пуртыман 
огыл. Врач ырлыган диагнозым пален налын гын, моло 
йоча-влак ынышт пуро маныи, черлын кийме квартир 
омсаш посна шижтарыме кагазым сакаш кӱлеш. Тиддеч 
посна йочан коштмо учрежденийыш да пачерлаште илы- 
ше чыла еҥ-влаклан увертарыман. Нунын йочашт ырлы- 
ган дене черланен огытыл гын, шке жапыште прививкым 
ыштыктыман да ик жаплан шке йочаштым йоча учреж- 
денийыш колтымым чарыме нерген увертарыман.

Кӱшнӧ ончыктымым шуктен толын, ырлыган чер шар- 
лымым чараш лиеш.

Ырлыган ваштареш кучедалме шотышто общий меро- 
приятий-влак деч посиа с п е ц и ф и ч е с к и й  п р о ф и -  
л а к т и к ы  м эртарыман—ырлыган ваштареш прививкым 
ыштыман. Ырлыган дене ончыч черланыше йоча ырлыган 
черан йоча дене вашлиеш гынат, ырлыган дене уэш огеш 
черлане. Тидым шукертак пален налме. Азан аваж е ожно 
ырлыган дене черланен эртарен гын, тудыи азаж ат  пер- 
вый тылзылаште ырлыган дене огеш черлане. Тидыже вот 
мо.тан тыге лиеш: ырлыган дене черланен эртарымеке ор- 
ганизмыште иммунитет лиеш, а тиде иммунитет аваж  гоч 
йочалан верештеш. Кок случай годымжат иммунитет ис- 
точниклан организмым ырлыган микроб-влак деч аралы- 
ше, микроб-влак ваштареш кучедал кертше (антитела 
манме) вещества шотлалтеш. Тыгай аралыше свойствы- 
лан вӱрын вишкыде ужашыште лийше б е л 0 1 К ы м шот- 
лат. Сандене тышечыи сывороткым ышташ тӱҥалме. Вӱ- 
рым пробиркыш погаш да икмыняр жапым шогыктап! 
гын, тудо тувырга, пундашке шемын койын волен шин- 
чеш, а ӱмбалныже яндар жидкость кодеш. Тидым сыво- 
ротка маныт. Тидым ырлыган дене ончыч черланыше ку- 
гыеҥын вӱржӧ гыч ямдылат. Тыгай сывороткым 30— 
60 см^ ырлыган дене черланыдыме да черланыше йоча- 
влаклан колташ гын, нуно ырлыган дене йӧршеш огыт 
черлане, але куштылгын черланен эртарат—3—4 кече

28



гыиа черле лийыт. Таза йочаи черле дене пырля мыняр 
лиймым, йочан ийготшым да, тӱҥжылан, черлӓныме деч 
вара мыняр вашкерак сывороткым колтымым ончен, при- 
вивкын сай результатше лийын кертеш. Сывороткын кузе 
нолшы.мыж нерген кок примерым ончыктеиа.

А важе кум ияш М. Валя дене кенета палдыме ӱдра- 
маш деке пурен, а тудын эргыже ырлыгап дене киен ул- 
маш. Ырлыган дене черле улмым пален налмеке, аваже 
Валям тунамак мӧҥгыжӧ наҥгаен. Эрлашыжым тудлан 
30 см'  ̂ сывороткым колтымо, тудо ырлыган дене черланен 
огыл. Ырлыган ваштареш прививкым пеш вашке ышты- 
ме; адакшым В аляж ат  черлын помещенийыштыже кужу 
жап лийын огыл.

5 ияш П. Ж енялан  скарлатина пижын манын, тудым 
больницыш пыштеныт. Тиде отделенийышкак поездеш 
скарлатина дене черланыше 2 ияш Л. Васям пыштеныт. 
Больницыште Васян куд кече киймекше, тудын эше ыр- 
лыган чержым пален налыныт. Вася поездыште кок арня 
утла лийын, тушан ырлыган дене черланен кертын, но 
аваж е тидыи нерген шоналтенат огыл. Ж еня ден Вася 
икмыияр кече лийыныт. Васян ырлыган черан улмыжым 
палымек гына тудым тиде пӧлем гыч кораҥденыт. Ырлы- 
ган черан дене пырля кужу жап лиймыжлан да скарла- 
тина дене черланымыжлан кӧра Ж енялаи  60 см^ сыво- 
роткым -колтымо, тидын деч вара тудо ырлыган дене пеш 
куштылгын киен эртарен.

Ыр.тыгаи ваштареш ыштыме сывороткым колтымеке, 
йочан организмыштыже иммунитет лиеш, тудо 30 кече 
наре чыта.

Сывороткым ямдылаш доиор (шке вӱрыштым пу- 
ышо)-влакын вӱрыштым да плацентарный вӱрым (аза- 
гудо гыч налме вӱрым) кучылтыт.

Чыла йоча-влаклан 3 тылзаш гыч 4 ияш марте, а чер- 
ле йоча-влаклан тылеч кугу ийготанлан обязательно при- 
вивкым ышташ кӱшталтеш. й о ч а  учрежденийлаште ыр- 
лыган ваштареш сывороткым 7 ияш марте йочалан кол- 
тат. Сывороткым колтымо годым име дене шуралтыме 
гына коршта, моло нимат ок лий. Прививкым ыштыман 
йоча-влак ырлыган дене куштылгын киен эртарат. Пале: 
ожно тиде чер дене черланен колышо шуко лийын гын, 
кызыт ырлыган черын лӱдыкшыжӧ пытен.

Ырлыган дене черлапен колымаш йӧршын ыиже лнй 
Манын тыршаш кӱлеш,
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Ы р л ы г а н  д е н е  ч е р л а н ы ш е - в л а к ы м  э м-  
л ы м а ш д а о н ч ы м а ш. Шуко ача-ава-влак йочаштын 
«ылмымышт деч лӱдыт, тудым кече волгыдо дечат кораҥ- 
лаш тыршат, кече волгыдо конъюнктивит черан йочалап 
эҥгекым ышта манын шоиат.

С адланак ырлыган черан йочам юж пурен кертдыме 
да кече волгыдо логалдыме комнатыште кучаш тыршат.

Ы рлыган черан йочан пневмоний осложнений ынже 
лий манын, тудын кийме пӧлемжым эреак ю жаҥдаш 
тыршыман: вет кече волгыдо ден пӧлемыш яндар южым 
пуртымаш южышто лийше микроб-влакым пытараш пол- 
шат. Ырлыган, черан йоча волгыдо комнатыште кий- 
шаш. Кеҥежым черле кийме пӧшем окна виш лийшаш 
але черле еҥын кийме койкыжымак яндар южыш лук- 
ман. Телым комнатым кече мучкак шуко гана южаҥды- 
ман, йочам шокшын чикташ гын, тудо огеш кылме, а 
йӱштӧ южым кӧргыш келгын шӱлалтыме -дене шодыш 
кислород пурен шогымаш гына саемеш.

Ы рлыган дене черланыше йочалан куштылго кочкы- 
ш ым—шӧр да пакча саока дене ямдылыме кочкышым пук- 
шыман, тушто сакыр ден витамин шукырак лийышт, ты- 
гай кочкышыжлан шӱшмӱй ден фрукт шотлалтыт. Черле 
йочан шинчажым шолтымо леве вӱд дене сайын мушман, 
неррожшым ватке дене эрыктыман. Нер кӧргыштӧ шӱ- 
лаш мешайше кошкышо падраш лиеш гын, вазелиновый 
ӱйым колташ темлалтеш.

Ы рлыган деч вара лийше осложненвйым эмлаш (шо- 
до воспалений, пылыш йогымо воспалений да умша кӧр- 
|'ысӧ слизистый оболочка пужлымо годым) сульфамид- 
ный препарат ден пенициллиным кучылтман. Адакшым 
нине средства-влак ж  а п ы ш т ы ж  е да кӱлеш доза 
чоло пуымо годым веле сай результатым ыштен кертыт. 
Тыге от ыште гын, мӧҥгешлат лийын кертеш: 'изи доза 
дене эмым пуымо дене микроб-влак нунын деке тунем 
шуыт да умбакыже кугу дозан эмланат ваштареш шоген 
кертше лнйыт. Сандене нине средства-влакым врачын 
кӱштымыж деч посна кучылтман огыл.

К Р А С Н У Х А
К рас 1[уха—тыгыде йошкар тамган чер— ырлыган дене 

икгайракак, но тудо ырлыган деч куштылгын эрта. Крас- 
иуха черым фильтрующий вирус (ырлыгаи нерген возы- 
мым ончыза) группа гыч улшо микроб-влак шарат.

30 ,



Краснуха годым инкубационный жап 10— 23 кече шуй- 
на. Краснуха дене черланымашат, ырлыган семынак, ты- 
гыде йошкар тамга-влак лекме дене тӱҥалеш. Краснуха 
годым тамга-влак пеш тыгыде лийыт, нуно иканаште 
пӱтынь кап мучко лектыт да утларакшым кидып да йол- 
вургын тӱжвал велыштышт, коварчыште лиедат. Тупыш- 
то, оҥышто да мӱшкырыштӧ тамга-влак огыт лек. Крас- 
нуха годым вуй пундаш ж елеза-влак кугемыт. Южгунам 
тамга лекме годым йоча изиш кокыра да нерже йога. 
Ырлыган годым лийше Филатов манме тамга-влак огыг 
лек. Температура 38° деч кӱшкӧ огеш кӱзӧ. Краснуха 
куштылгын эрта да тудым эмлымат огеш кӱл.

Краснуха годым йоча чулым лиеш да тудым вакшыш- 
кат пышташ огеш кӱл.

К р а с н у х а  д е н е ч е р л а н ы ш е  й о ч а м т а з а  
й о ч а  д е к е  5 к е ч е  п у р т а ш  о г е ш  л и й .

Краснуха чер скарлатина, дифтерий да моло пиже- 
цылше чер дене пырля ушнымо годым нелынрак эрта.

С К А Р Л А Т И Н А

«Скарлатина» мут итальянский «скарлатто» — шемал- 
ге-йошкарге манме мут. Скарлатина вияҥме жапыште 
черле еҥын капше тарай гай йошкарга.

Скарлатина — йоча-влаклан пижше чер; тнде чер дене 
чӱчкыдынак 3—8 ияш йоча-влак черланат. Скарлатина 
дене черланен эртарыше йоча-влакын иммунитет лиеш. 
Скарлатина дене уэш черланыше пеш шуэн лиеда.

Скарлатиным пижыктышылан эн ончычак черле еҥ 
але тиде чер дене киен гына тӧрланыше йоча шотлалтеш. 
Бациллоноситель дечат йоча черланен кертеш. Мутлан, 
кондитерский ик магазиныштак шере буижым налше йо- 
ча-влакын скарлатина дене черланымыштым пален налме. 
Тидыже теве молан тыге лийын: шере булкым ыштышын 
сшыштыже скарлатина дене черланыше улмаш да тудо 
шкежат бациллоноситель лпйын.

Черлын кучылтмо чыла ӱзгарлаш тат скарлатиным ша- 
рыше вашакше лийын кертыт. Скарлатинан черле дене 
пырля лийше йоча-влак йоча учрежденийыш скарлати- 
ным ынышт намие манын, 12 кече мӧҥгыштӧ илышаш 
улыт.

С к а р л а т и п а к у з е э р т а. Скарлатннын ипку-
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бационный л<апше 2 гыч 12 кече марте шуйна. Скарлати- 
на пеш шучко чер. Оичыч куштылгын эртыше скарлатина
2—3 арняште ятыр неле осложненийым пуэн кертеш. 
Садлан врач-влак черын кузе эртымыже нерген ончылгоч 
каласен огыт керт.

Скарлатина тӱҥалшаш годым йоча шӱлыкаҥеш: кы- 
чалтылаш тӱҥалеш, модмым чарна. Но йочан тыгай 
настроенийже кужу жаплан огыл. Варажым тудыи темпе- 
ратурыжо кӱза, укшинчаш тӱҥалеш да черын чыла симп- 
томжо (палы ж е)-влак  вияҥаш тӱҥалыт. Эн пале симп- 
томжо-влак тыгай лийыт: тидын годым температура кӱза, 
йошкар тамга--влак налыт да логар пундаш локтылалтеш 
(анги н а) .

Скарлатина годым лекше йошкар там га-влак ырлыган 
1 0 ДС0  деч пеш кугун ойыртемалтыт. Ырлыган годым ко- 
ваште тамган-тамган йошкарга, верын-верын оварген 
шога, ош коваштыште тудо поснак ойыртемашггеш. Окарла- 
тпна годым гын уло коваште йошкарга да йошкар коваш- 
те ӱмбалне маке пырче гай тыгыде чевер тамга-влак лек- 
тедат, южгунам нине тамга-влак геморрагический харак- 
теран (коваште ӱмбалне какаргыше пале семын) лийыт. 
Утларакшым тамга-влак оҥышто, тупышто, кидыште да 
эрдыште пеш чот лийыт, сандене «тувыр гай йошкарген», 
маныт. Черлын чурийже пеш чсверга, тамга-влак укслан 
оҥылаш ден тӱрвӧ ошалгын койыт. Первый кечылаште 
черлын йылмыжс ошемеш; 3—4 кече гыч йылмс э ҥ ы ж 
т ӱ с а и лиеш.

Орйылме (изи йылме), дужки да миндалина-влак тул 
гай чевер тӱсан лийыт, рушлаже «огненный зев» маныт. 
Тиде йошкаргыше вер кочкышым нелме годым пеш чот 
коршта. Температура черын кузерак эртымыже почеш 
37,5 гыч 40° марте кӱзен кертеш. 7— 8 кече гыч температу- 
ра норма марте вола, тамга-влак пытат да пӱтынь кап 
мучко коваште лыге семын тӧргалташ тӱҥалеш. Кид да 
йолварня коваште тӧргалтмаш поснак ойыртемалтеш. 
Эн ончыч кӱч воктене коваште шелышталтеш да ӱмбал 
слойжо (эпидермис) изи пӱсӧ кӱзӧ дене пӱчмӧ гай лиеш. 
Вара тпдс коваште лаштыкын-лаштыкын тӧргалт ногсн 
пьыа да парня вуй-влак тошто, козра коваште слой (эпи- 
дсрмис) деч ойырлен, шемалге-чевер тӱсан, йылгыжшс 
лнйын кодыт. Копа пундаш ден йол пундаште коваште 
тӧргалтмаш моло вер деч утларак ойыртемалтеш. Ко- 
ваште тӧргалтмаш 30—40 кече марте шуйна, черле йоча
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нимогаи иӧсылыкымат огсш шиж; йоча шкак тиде коваш- 
тым тӧргалтен кышка.

Южгунам скарлатинын первый признакше пале ок 
лий: температура 37° утларак веле лиеш, тамга-влак 
ош алгырак тусан лийыт да шуэн лектедат, тудыж ат ик- 
мыняр шагат веле шога; ангина изиш веле пале. Йоча 
1пкенжым сайын чувствоватла да нимо корштымымат 
огеш шиж. Тыге шып эртыше скарлатина пеш лӱдыкшӧ; 
первыяк — тиде скарлатина пален иалде кодеш да черле 
йоча-влак моло таза йоча-влак дене пырля лийын, нуны- 
мат черлаидарат; кокымшыжо, шып эртыше скарлатина 
неле осложненийым (верге воспаленийым) да монь ыш- 
тен кертеш.

С к а р л а т и н а  п о ч е ш  о с л о ж н е н и й  л и й -  
м а ш. Скарлатинын первый признакше-влак (темпера- 
тура, тамга-влак, ангина) пытымек, 2—3 арня гыч черле 
еҥын осложненийже тӱҥал кертеш. й очан  мыняр ияш 
улмыжым, скарлатина дене черланыме деч ончычсо таза- 
лыкшым да, пытартышлан, йочан черле кийме жапыште 
могай условийыште улмыжым ончен осложнений тӱрлын 
эртен кертеш.

Эн чӱчкыдын лийше осложненийлан лимфатический 
железа (лимфаденит) воспалений, пылыш воспалений 
(отит), шӱмыш вӱр коштмо корнын (сердечно-сосуди- 
стый системын) пужлымыжо, верге воспалений (нефрит), 
угыч тамга лекмаш да ангина тӱҥалмаш, шодо воспалений 
да  т. м. шотлалтыт. Отит ден пневмоний утларакшым изи 
ийготан йоча-влакын, нефрит ден шӱм пужлымаш — шко- 
лыш  коштшо йоча-влакын лийыт.

Верге воспалений (нефрит) пеш куштылгын эртыше 
скарлатина годымат вияҥын кертеш,

Верге воспалений годым эн ончычак эрдене шинча- 
комдыш пуалеш. й о ч ал ан  шке жапыште полышым пуаш 
огыл гын, шӱргӧ да йол, а вара пӱтынь кап пуал кертеш.

Нефритын чот лиймыже годым шондо йошкарга, а 
южгунам вӱр чот варналтме годым— вӱр тӱсан лиеш. 
Нефритын куштылгын эртымыж годым шондо тӱс изиш 
гына вашташтеш. Но шондым шолтымо але тушко кӱлеш 
реактивым уштарымеке, белокым муаш лиеш, а шунден 
шичше 1косам микроскоп гоч шымлыме годым ошо да 
йошкар кровяной тельца ден цилиндр-влакым ужаш 
лиеш. Тиддене пырля шӱмыштӧ вӱр коштмашат пун<ла. 
Черле-влакын вӱр давленийышт кӱкшӧ лиеш, ш ӱ м ш ц ^ ^
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шарла, шӱм кырымыр ваштӓлтмыж дене ӧрганизмат па- 
шам начар ышта. Верыште кийме условин да диэтиче- 
ский режим кӱлешын ышталтыныт гын, верге воспалений
3— 6 арня шуйна да вара черле йӧршеш тӧрлана. Нефрит 
черын пален шуктыде эртымыж годым, адакшым черле 
кӱлеш режимым пужымо годым, чер уремийыш але хро- 
нический формышко куснен кертеш.

Верге воспалений дене да шондо дене пырля лекше 
бе,ток вашталтыш вӱрыш шуко погынымо да  моло амал 
денат уремий вияҥеш. Тудо организмлан эҥгекым конден 
кертеш. Нине продуктын вӱрыштӧ шуко погынымыж 
дене отравлений лиеш. Тидын годым вуй чот коршташ 
тӱҥалеш, укшинчыкта, шӧн шупшкедаш (судорога) 
тӱҥалеш, черле еҥ ушым йомдара, шондо толмаш йӧр- 
шеш гаяк чарна. Уремий дене черланыше еҥым тунамак 
больницышке пыштыман.

Пылыш гыч йогымо воспалений шукыж годым изи 
аза-влакын лиеда. Шодо воспалений дене утларакшым 
скарлатина деч ончыч ырлыган, коклюш да грипп дене 
черланыше, вес семынже, кукшо логарым локтылшо чер 
дене кийше йоча-влак чӱчкыдын черланат.

Скарлатина деч вара лийше чыла осложненият боль- 
ницыште мӧҥгысӧ обстановка деч ятыр нуштылгын эрта, 
молан манаш гын, больницыште осложнений тӱҥалмым 
тунамак пален налыт да кӱшеш семын эмлат.

Черле йоча-влакым сайын ончымаш, палатым сайын 
ю жаҥдымаш, тӧрланаш тӱҥалше йоча-влакым больни- 
цыш угыч пурышо черле йоча-влак деч ж апыш тыже ой- 
ырымаш осложненийлан чаракым ышта. Тыште йочан 
настроенийже да тудын нервный системыжын могай ул- 
мыжат пеш кугун полша. Йоча мӧҥгыжӧ верч ойгыра, 
шортеш, удан кочкеш да удан мала гын, больница усло- 
вийыштат врач йочам ончаш черле йочан аважым пур- 
тен кертеш.

С к а р л а т и н ы н  р е в м а т и з м  д е н е  к ы л -  
д а л т  ш о г ы м ы ж о .  Скарлатина дене черланыме го- 
дым южгунам ревматизм приступ лийын кертеш. Темпе- 
ратура кӱзымӧ дене пырля йыжыҥ коршташ тӱҥалеш, 
вӱрыштӧ воспалительный процессым ончыктышо ваштал- 
тыш лиеш. Ю жгунам шӱмыштат тиде вашталтыш 
вияҥеш.

Скарлатина годым ревматизмын вияҥын кертмыж 
пергеи икмыняр ий оичыч советокий ученый Молчанов
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ончыктен. Умбакыже эскерен шогымаш Мошчановын тиде 
ончыктымыжым пеҥгыдемден.

Скарлатина годым чӱчкыдын шӱмыштӧ вӱр коштмаш 
система вашталтеш, тидыжым шӱм шарлыме, тудыи тӧр- 
сыр да  пич кырымыже гыч палаш  лиеш; но нине ваштал- 
тыш-влак ик жаплан веле лийыт да ревматизм дене ни- 
мынярат огыт кылдалт. Туге гынат, ревматизм вияҥма- 
шым йӧршеш пытарышашлан, шӱм могырым вашталтыш 
лиймым пален налмеке, черлым тунамак сайын шымлы- 
ман да ятыр жап  тудым врач-влак эскерен шогышаш 
улыт.

Скарлатина дене черланыше йочам кунам йӧршеш 
чӧрланышылан да  моло йоча-влакым заразитлен кертды- 
мылан шотлаш лиеш?

Йоча-влак чылан ик жапыште йӧршеш тӧрланен огыт 
шу. Южо йочан скарлатина нимогай осложнений деч пос- 
на эрта да тудын чыла органжат вашке гына пашам 

нормально ышташ тӱҥаленг Шуко йоча-влаклан 30—40 
кече больницыште киеи лекмаш тӧрланен шумо жаплан 
шотлалтеш. Туге гынат, больницыште киен лекмекат ос- 
ложнений лийын кертеш. Тыгай осложненийлан железа, 
пылыш да верге воспалений шотлалтеш. Киен эртарымеке 
йочан организмже эше ятыр жап  начар лиеш да усло- 
вийын изиш ваш талтмыж  денат тудо уэш черланен кер- 
теш, сандене больница гыч лукмеке йочалан санаторный 
режимым ышташ кӱлеш.

Дифтерий дене черланен эртарыше йоча бациллоно- 
ситель лийын кертеш. Скарлатина годымат тыгак лиеда. 
Дифтерий черын бациллонооительжым пален налаш куш- 
гылго, кӱлеш питательный средам ыштен дифтерийым 
ылыжтыше микроб-влакым веле палаш  кӱлеш. ДифтериГ) 
ден скарлатина тидын дене веле ойыртемалтыт.

Скарлатина дене черланен кийме отделений гыч вы- 
писатлыме йоча 12 кече деч ш агал огыл мӧҥгыштыжӧ 
лийшаш. Тиде жапыш те тудо моло йоча-влак дене пырля 
лийшаш огыл, кочкаш да  йӱаш посна ате, шкенжын шӱр- 
гӱштышыжӧ лийшаш.

й очан  мӧҥгыштыжӧ :илыш условий сай огыл гын, ту- 
дым больницыште 30—40 кече огыл, а ш укырак кучыман. 
Но туге гынат, больницыште куж у ж ап  лиймаш, бацилло- 
носитель лийын ок керт манын шонаш огеш лий.

Ятыр черым эмлымаште сай средствылан антибиоти- 
ка-влак (пенициллип, грамицидин, стрептомицин) шот-
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лалтыт: нине средства-влӓк черым ылыжтыше мякроб- 
влакын шукеммашыштым чарат да бациллоносительство 
ваштареш кучедалаш полшат. Туге гынат, нине эм-влак 
дене умшам шӱалтымаш, логар пундашым шӱрымаш, 
пульверизатор гыч шыжыктымаш организмым бацилла- 
влак деч йӧршыи утарен огыт керт. Логар пундашысе 
слизистый оболочкышто ятыр лӧичо-влак улыт, тыгай ве- 
реш микроб-влак антибиотический веществан действ'ий- 
же деч «шылын» кодыт да пуно келшыше условийыште 
уэш шукем кертыт.

Э м л ы м а ш. Кеч-могай черым эмлыме годымат пер- 
вый условийлан кӱлеш режимым шуктен толмаш шотлал- 
теш. Черле еҥлан арулык, яндар юж, шып да лым лийме 
кӱлеш. Черле еҥым кечыгутак чӱчкыдын йӱктыман. Ли- 
мон, варенье, олма, пӧчыж дене шере чайым йӱмаш пеш 
пайдале да адакшым тамле. Кочкышым шӧр да пакча 
саска дене ямдылымаи да йочан ийготшым ончен кечеш 
5— 6 гана ик ж апы ш так пукшыман.

Нелын черланен кийме годым йочам ӧкымеш пукшы- 
ман огыл. Скарлатина дене черланыме годым первый ке- 
чылаште шӧрым, пучымышым, кисельым, компотым, 
пакча саска дене ыштыме пюрем, шолтыдымо фруктым 
да киндым пукшыман. Вара шыл да «ол дене ямдылыме 
кочкышымат изин-изин менюш уштараш лиеш. Кечыгут- 
лык примерный менюм ончыктена. Эр кочкыш: шӧр дене 
шолтымо пучымыш, чай ден кинде да шӱшмӱй; кечывал 
кочкыш: пакча саска деие шолтымо шӱр, пучымыш, ки- 
сель, фрукт-влак; кечывал деч вара (полдник) кочкыш: 
кинде але печенье, шӧр але чай деи сукара; кас кочкыш: 
пакча саска дене ямдылыме пюре, кефир, кисель, компот. 
Вес кечылаште кочкышым весемдаш лиеш, шыл дене 
ыштыме котлетым, запеканкым, тувыртышым менюш 
уштарыман. Черле иэи аза-влакымат таза семынак пук- 
шыман. Ш укыж годым нелын черлаиыше (черым вара 
пален налме годым) йоча-влак больпицыш логалмеке, 
тыгай режимым шуктымо дене вашке тӧрланат.

Скарлатинып куштылгын да кокла шот дене эртымыж 
годым тудым режимым шуктен шогымо дене эмлыман. 
Нелын эртымыж годым противотоксический сыворожым 

да пенициллиным кучылтман. Кӱкшӧ температура, уш 
кайме да шӱм удан пашам ыштыме годым сыворотка 
дене пайдаланат. Логар пундаш пеш чот пужлымо, желе- 
за-влакын кугеммышт, пылыш гыч ончылгоч йогаш
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тӱҥалме да вараш кодын лийше осложиений годьш (пы- 
лыш, железа да моло воспалений годым) пенициллиным 
кучылтыт.

Верге воспалений годым кугун пукшыман огыл. Чер- 
лылан сакыр дене диетым ыштыман (суткаште 200 г. деч 
шагал огыл сакырым да 2 стакан наре вӱдым пуыман). 
Черлын тазалыкше могай улмы.м шотыш налын, тудым 
черлаиен кийме жапше мучко сакырым пукшыман.

Сакырым пукшымо кече деч вара шӧр да пакча саска 
дене ямдылыме кочкышым да фрукт-влакым, отзиш сакы- 
рым ешарыман кисельым, компотым, шере пучымышым 
пукшыман, вес семынже, шагал шинчал пыштыман дие- 
тым ыштыман.

Нефрит годым черлын мыняр вӱд йӱмыжым да шон- 
дыжым пеш сайын висыман. Йочан шондыжо шагалем- 
ме, вийже пытыме да шӧн шупшкедыме годым тунамак 
врач ончышаш (тыгай годым вӱр ден глюкозым колтат).

Верге воспалениян йоча-влакым больницыште эмлы- 
ман, молан манаш  гын, нунын илышыштлан лӱдыкшым 
ыштеи кертше не.ле ос.тожнений (уремий) тӱҥал кертеш.

С к а р л а т и н а д е ч  а р а л а л т м а ш .  Скарлатинан 
черле еҥ скарлатиным шарышылан шотлалтеш, сандене 
таза  й о ч а - в л а к ы м  ч е р л е  д е ч  о й ы р а ш  т ы р -  
ш ы м а н. Тиде шотышто скарлатина дене черланымым 
ондак пален налме да тудым больницыш пыштыме кугуи 
полшен кертыт. й очан  ӱҥышем.мыжым, аппетит пытымы- 
жым палеп налмеке, ача-ава ден воспитатель-в.пак тыгай 
йочам моло деч тунамак ойырышаш да тудым врачлаи 
ончыктышаш улыт. Черле йочам шке жапыштыже ойы- 
рымаш инфекцийлан ш арлаш ы же чаракым ышта. Черып 
первый признакше-влакым (сыпь ден ангиным) ужын 
шуктыдымо дене врач черым шке л<апыштыже пален 
огеш керт. Коваште лыгештмаш але осложнений варарак 
тӱҥалме годым черле куштылгын моло йоча-влакым 
заразитлен кертеш. Врач деч посна эмлымаш эн шучкы- 
лан  шотлалтеш. Чӱчкыдынак ача-ава-влак врач деке наҥ- 
гайме олмеш, черле йочалан шкак сульфнднным, стреп- 
тоцидым да молымат йӱктат. Тиде шотышто нуно вот 
мом шотыш огыт нал: вет нине средства-влак органнз- 
мыште арам огыт эрте да эҥгекым конден кертыт манын, 
нуно огытат шоналте.

Ача-ава-влак тидым шарпен шогышаш улыт: йочан 
пнжедылше чер дене черланымыжым пален налмеке, ну-
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но врачым ӱжыктымӧ дене шке йочаштлан веле огыл 
пайдам ыштат, но черлан умбакше шарлаш чаракым ыш- 
таш полшат.

Инфекций умбакыже ынже шарле маныи, черле йоча- 
лан кочмо атым, книгам, модышым да тулеч молымат 
посна ойырыман.

Черлын скарлатина дене черланымыжым пален налме- 
ке, тудым тунамак болышцыш наҥгайман. Черле еҥын 
кийме помещенийжым да тудын вургемжым сайын 
дезинфицироватлымаи: мебельым дезннфицироватлыше 
раствор дене мушман; ӱмбал вургемым, модышым дезин- 
фекционный камереш обрабатыватлыман.

А ч а - а в а - в л а к  й о ч а ш т л а н  б о л ь н и ц ы ш  
м о м  н а м и е н  к е р т ы т .  Больницыш кӱлешан да пай- 
дале кочкышым (шӱшмӱйым, печеньым, сайын мушмо 
олмам, мандариным, апельсиным, лимоным, вишньым, 
с.тивым), тыглай модышым, строитлен модашыже кубик- 
влакым, карандашым, сӱретлашыже кагазым, лудаш ыже 
книгам, пуэн овартыме шарым да молым веле намияш 
,тиеш.

Черлылан мом кондышаш нерген сай каҥашым эм- 
лыше врач пуэн кертеш.

В У Д Ш Е Д Р Л

Вӱдшедра («ветряная оспа») пеш вашке пижын керт- 
ше чер улмыжлан тыге маналтеш. Тиде шедра годым 
коваште ӱмбаке лекше тамга-влак (сыпь) тыглай шедра 
се.мынак койыт. Вӱдшедра вирус дене П1арла, но тиде 
вирусым але сайын тунем налме огыл. Вӱдшедра черле 
сҥ дене пырля ик помещенийыште шагал жап лийме 
депат пижын кертеш, адакшым вет тиде шотышто ик 
комнатыште лиймат огеш кӱл. Вӱдшедра дене юж гочат 
черланаш лнеш.

Вӱдшедра йочан мыняр ийготан улмыжымат ок ончо, 
пижын кертеш. Туге гынат, аза первый тылзылаште вӱд- 
шедра дене пеш шагал годым черлана, молан манаш гын, 
тудлан шочмыж деч ончычак аважын иммуиитетше ве- 
рештош. Вӱдшедра дене ик гана черланымеке, йоча 
кокымшо гана ок черлане.

Ч е р  э р т ы м а ш .  Вӱдшедра годым инкубационный 
жап 6 гыч 21 кече марте шуйна. Тиде жапыште черле 
шкенжым але тазалан  шотла. Черланымаш температура
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кӱзымаш гыч тӱҥалеш, южгунам температура 39°-ыш 
шуэш. Черле еҥын вуй коваштешыже да капешыже вол- 
гыдо вӱд кӧрган чӱнча налеш. Нине чӱнчан йырже йош- 
кар тамга налеш.

Умбакыже тыгай чӱнча-влак ик жапы ш так лектедат 
да тоштышт кошкаш тӱҥалыт (вӱд чӱнча-влак шӱтлат да 
ӱмбалышт комеш талты т). Черын нелылыкше почеш чӱнча 
лекмаш икмыняр кече шуйна. Южгунам чӱнча-влак лек- 
ме годым пещ лыгышта, удырымеке чӱнча-влак шӱтлат 
да тушко лавра логал кертеш. Тунам чӱнчан йырже йош- 
карга да чӱнча олмеш шӱйшӧ налеш. Тыгай осложнений 
годым чӱнча коршташ тӱҥалеш, йочалан йӧсӧ лиеш.

В ӱ д ш ед р а— таза йочалан пижын, сай обстановкышто 
эрта гын, арулык лийме да черлым кӱлеш семын ончымо 
годым тудо лӱдыкшӧ ок лий. Вӱдшедра вес чер дене 
(скарлатина, ырлыган, коклюш да моло дене) ушна гын, 

тунам тиде чер нелын эрта: вӱд чӱнча-влак шӱяш тӱҥа- 
лын кертыт, пуалын шӱяш тӱҥалмыже неле осложнений- 
ым ышта да пӱтынь кап заразитлалт кертеш.

Сандене йочам больницышке але йоча учреждений- 
ышке иалме годым пачерыште вӱдшедра дене черланы- 
ше уке мо манын, ача-ава деч сайын йодышт налыт.

Вӱдшедрам эртарыше йоча, чӱнча-влак кошкен, тӧр- 
галт пытымеке, паремшылан шотлалтеш. Черле йочан 
моло йочалан черым пнжыктен кертмашыже, черын ку.зс 
эртымыжым ончымо почеш, нкмыняр кече гыч 2—3 арня 
марте шуйнен кертеш.

В ӱ д ш е д р а  д е ч  а р а л а л т м а ш .  Вӱдшедра дене 
черланыше йочам моло йоча деч тунамак ойырыман. Чер- 
ланыме нерген пошкудо-влаклан да ик квартирыште илы- 
ше чыла йоча ден черланыше йочан коштмо йоча учреж- 
денийыш увертараш кӱлеш. Тиде квартирыште вӱдшедра 
дсне черланыше уло манын, квартир омсаш возен сакы- 
ман. Тыгай годым черле йоча дене пырля тиде квартн- 
рыште илыше йоча-влакат карантин пытымешке  ̂ йоча 
учреждепийышке огыт пурталт да тыгай годым черланы- 
маш ик квартирыште веле эрта. Тыге ышташ огыл гып, 
инфекций кумдан шарлен кертеш.

В ӱ д ш е д р а м э м л ы м а ш. Вӱдшедра годым ка- 
пым арун кучыман да удырыман огыл. Шедра чӱчкыдын 
лектын огыл гын, тудым метилгрюн дене шӱраш лиеш; 
чӱчкыдын лекме годым леве ванным ыштыман, вӱдышкӧ 
шемалге-чевер тӱсан лиймешке марганцовокислый кали-
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йым пыштыман. Черлып йымӓл вургемжым чӱчкыдынрак 
вашталтыман, а нзи йоча-влаклан кидышкышт пижым 
чиктыман (кидшым ватка дене пӱтырен пидаш лиеш). 
Прогулкышто лийме годым весылан черым пнжыкташ 
огыл маиын, черле йоча моло йоча дене пырля лийшаш 
огыл.

С В И Н К А

Свннка черым ылыжтышылан фильтрующий вирус 
шотлалтеш. Таза еҥлан свинка черле еҥ дене пырля лий- 
ме годым пижеш.

Свинка годым инкубационный жап  14 кече гыч 21 ке- 
че марта шуйна. Чер 38—39° марте температура кӱзымӧ 
дене тӱҥалеш. Кугурак ийготан йоча-влак нелме годым 
умша коршта маныи, вуйым шийыт. А тидыже шӱвыл- 
вӱдым лукшо (слюнной) железан локтылалтмыж дене 
лиеш. Свинка годым пылыш воктен улшо железа пуалеш. 
Ш укыж годым ик могырышто веле пуалеш, а южгунам 
оҥылаш йымалне улшо железат локтылалтеш. Темпера- 
тура вашке вола (3—5 кече гыч), черле еҥ шкенжым 
сайын чувствоватлаш тӱҥалеш, но пуалше железа вашке 
огеш пыте. П уалме йӧршеш пытымеш йоча черланышы- 
лан шотлалтеш, тудым моло йоча коклашке колташ 
огеш лий.

Свинка годым неле осложнений неш шуэн лиеш. Ты- 
гай осложненийлан вуйторык коваште воспалений, нӧръ- 
е 1г йоча-влакын мунышт да пагар йымал железа воспа- 
лений шотлалтыт, а пагар йымал железа воспаленнй 
годым сакыр чер (сахарная болезнь) лийын кертеш.

Свинка чер деч аралалтмаш  вӱдшедра годым ара- 
лалтмаш  деч нимо дене огеш ойыртемалт.

Свинка черым эмлыш ашлан воспалений лийше желе- 
зам ырыктымат (грелкым, компрессым ыштымаш, черле 
верым шокшо пареш кучымаш) сита.

Д И З Е Н Т Е Р И Й

Дизентернй черым пижыктышылан палочка семын 
койшо бактерий-влак шотлалтыт. Дизентерийиый палоч- 
ка-влак шуко тӱрлӧ лийыт. Нуиым тӱрлӧ средаште кузе 
кушмышт почеш, черле еҥыи але иммунизированный жи- 
вотный-влакын черым сеҥен кертше сывороткышт дене
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ыштыме реакцийын ойыртемалтмыже почеш, токсиныМ 
кузе ыштен кертмыжым ончымо почеш палат. Черле еҥын 
пушкедышылс дёне пырля чӱчкыдынак Флекснерын па- 
лемдыме типан дизентерийный палочка-влак лектыт.

Инфекцийым шарышылан пеш нелын кийше але 
хроиический форман — шуко ж ап  кнйше черле еҥ шот- 
•малтеш. Дизентерийный микроб-влак черлын пу1нксды- 
шыж дене пырля тӱж вак лектыт. Тӱжваке лекмеке, нуно 
икмыняр кече илен кертыт.

Дизентерий дене кеч-могай ийготан еҥат черланен 
кертеш. Тиде чер дене утларакшым изи аза-влак черла- 
нат, но чызе кочшо пеҥгыде аза шагалрак, ушкал шӧрым 
пукшыман явыгыше аза чӱчкыдынрак черлана: йоҥы - 
лыш пукшымылан кӧра вашке пушкедаш тӱҥал кертше 
ноча-влак дизентерий дене пеш вашке черланат.

Тыгела лушкыдо организм йоҥылыш пукшымо да 
нагар ден шолын пашам начар ыштымышт дизентерий 
дене черланаш полшат.

Дизентерийный микроб-влак логалман кочкыш гочат 
черланаш лиеш. Микроб-влаклан тӱлаҥаш  шӧр-торык 
продукт эн сае. Кочкыш гоч пеш шуко еҥ черланен кер- 
теш. Дизентерийный микроб-влакым кочкышышко утла- 
ракшым карме-влак кондат. Шонданышке миеи толмо 
почеш да лавран  азавакшым мушмо почеш кидым муш- 
каш огыл гын, лавран  кид гочат дизентерий дене черла- 
наш лиеш.^Ю жгунам аза  кӱвар ӱмбалне почаҥмыж дене 
черланен кертеш. Йоча-влак пошкудо квартирлаште ик- 
таж ын пӱшкедыш дене черланымыштЫм пален налде 
нурен-лекме гоч да тыгак пушкедыш чер дене черланыше 
йоча-влак гочат черланен кертыт.

Дизентерий годым пеҥгыде иммунитет огеш лий да 
дизентерий дене уэш черланаш лиеш, тудо хрониче- 
ский — эре лийше формышко савырнен кертеш. Дезинте- 
рий дене нелын черланыше южо йоча-влак икмыняр 
тылзе да  идалык дене орланат.

Дизентернй дене утларакшым кеҥежым черланат. Вет 
кеҥежымсе шокшо жап, пурак, карме, микроб-влакын 
ннсын тӱлаҥмышт инфекцийлан ш арлаш ы же йӧным 
ыштат. Грипп, ырлыган, коклюш дене киен эртарыше 
йоча-влак пеш вашке гына дизентерий дене черланен 
кертыт.

Д  и 3  е н т е р и й ы н э р т ы м ы ж  е. Кугыеҥ-в.аакын 
днзентерийышт тазы ла да вӱр йӧршан пушкедыш гыч
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тӱҥалеш. Дизеитерий деие пеш нелыи чер,яаиыме годым 
пушкедыш шыл мушкылтышвӱд тӱсаи лиеш, пеш иелыи 
огыл эртыме годым тазыла да  вӱр йӧршаи лиеш. Лдак- 
шым дизентерий годым чӱчкыдыи тӱгӧ лекме шуэш, ио 
пушкедыш огеш лек. Тидлан кӧра айдеме каиьысырла- 
иаш (теиезм) тӱҥалеш.

й оча-влаклан  пижше дизеитерийыи шке ойыртемы- 
шыже уло. Изи йоча-влакыи дизентерийышт иервиый 
система локтылалтмаш, температура кӱзымаш, уш кай- 
маш, шӧи шупшкедыме, шӱм удан пашам ыштымаш гыч 

тӱҥалеш. Тазыла йӧршан шуэи (4—5 гаиа) пушкедмашат 
лиеда. Тыгай дизентерийым токсический маиыт. Ток- 
спческий дизеитерий пеш шучко да шуэи огыл черле еҥ 
первый суткаштак колеи кертеш.

Южгунам тазалан  шотлымо азан уж ава  мӧртньӧ гай 
койшо шоҥан ужар пушкедыш (ужар тӱсан слизьыште 

тыгыде кал пырче веле лийыт), але тыглай диспептиче- 
ский пушкедыш: ужар тӱсаи, ош падрашаи тазыла пуш- 
кедыш тӱҥалеш. Диетым шуктеи толмо годымат пушке- 
дыш чӱчкыдемеш веле. Черле еҥ явыга, удаи кочкаш 
тӱҥалеш, иелытшат иземеш. Тыгай дизентерий 3—4 ария 
марте шуйиеи кертеш. й о ч а  каҥгештеш, моло иифекций 
ваштареш кучедал кертдыме лиеш. Тидлаи кӧра днзеите- 
рий дене пырля пылыш воспалений, шодо воспалеиий 
да т. м. лийыи кертыт. Тыгай неле осложнеиий-влак лий- 
маш деч йочам аралеи кодышашлаи шуко моштымаш, 
вий да жап кӱлеш.

Чер уке, а черле уло, манын калык ойла; тидыже теве 
мом оичыкта: черлын могай улмыжым, тудыи ийготшым, 
состоянийжым, адакшым могай условийыште чер пижма- 
шым ончеи, кеч-могай черат тӱрлӧ-тӱрлӧ формым пуэи 
кертеш.

Шуко тӱрлӧ дизентерий гыч ме икмыняр тӱҥ форма 
нергеи гыиа каласкалеп пуэиа.

Тыгат лиеда: йочан дизеитерийже кугыеҥын семынак 
эрта, температура чот 1кӱза да пеш чӱчкыдыи (суткаште 
20—30 гаиа) пушкедыкта, пушкедыш кал деч посиа, тазы- 
ла да вӱр йӧршан лиеш. Йоча кажне гана пушкедмыж го- 
дым пеш чот пеҥыжеш, корштымылан кӧра тудо кычкы- 
ра. Южгунам тазыла йӧршан да шуэнрак вӱр йӧршан 
вишкыде пушкедыш лиеш (кечеш 3—4 гаиа),  тыгай пуш- 
кедыш вашке огеш пыте.

Диспептичеокий форман дизентерийым, пушкедышыш-
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те шуко тазыла лииме пуижедышым, палаи! пеш иосо. 
Южгунам тыглай пушкедышлан шотлен ава йочажым 
врач деке огеш наҥгае, кӱлеш мерым огеш ыште, тыган 
годым тиде йоча моло йоча-влакланат черым пижыктен 
кертеш.

й о ч а  мыняр изи да полышым мыняр вараш кодын 
пуымо, йочалан тиде чер тунаре лӱдыкшӧ лиеш. Дизен- 
терий годым йочан организмже пеш чот явыга, тудо чер 
ваштареш кучедал кертдыме лиеш да тӱрлӧ осложнений 
лийын кертеш (пылыш гыч йогымо воспалений, шодо 
воспалений, коваштыште чӱнчан шӱйын йогымо воспале- 
иий да молат лиедат), тидлан кӧра йоча коленат кертеш.

Изи йоча-влакын нелын эртыше дизентерий чӱчкыды- 
нак хроническийыш—эре лийшыш—савырна.

Дизентерий годым черле йоча-влак ик семып огыт тӧр- 
.чане: чер лушкыдын эрта гыи— 2— 3 арня гыч, нелын эр- 
тыме годым— 1 ‘/ 2  тылзе гыч йоча тӧрлана.

Йочам йӧршеш тӧрланен шумылан тунам гына шот- 
лат, кунам йочан самочувствийже да аппетитше сай ли- 
еш, пушкедмым чарна. Бактеорологический шымлыма- 
шым эртарыме годымат дизентерийный палочка-влакым 
огыт му.

Хронический дизентерий годым чер 2 тылзе марте 
шуйна. Изи йоча чарныде тазыла йӧршан вишкыдым 
пушкедеш, южгунам гына лапаш гайрак лиеда. Тудо 
удан кочкеш, чӱчкыдын кычалтылеш, шукыж годым 
шӧран кочкыш деч отказатлалтеш, но шинчалан бульо- 
ным але селедкым гын, темдымыла кочкеш.

Чарныде пушкедмылан кӧра да аппетит уке улмылан 
кӧра йоча явыгаш (дистрофий манме) тӱҥалеш, кушмым 
чарна. Черле йоча нелытше ден вияҥмыже шотыштат 
Ш1ке таҥ аш ы ж е деч шеҥгелан кодеш: мутлан, ик ияш йоча 
тылзаш гайла веле коеш, шинченат огеш керт.

Хронический дизентерийын куштылгын эртымыж го- 
дым т  а 3  ы л а п у ш к е д ы ш ж  а п ы н - ж  а п ы н, л а- 
ч а к  о б о с т р е н и й  г о д ы м  в е л е  лиеда, молыгу- 
намже йочаи аппетитше ак пыте да пелытше огеш воло.

Хронический дизентерийын кок формыштат черым ша- 
рыше улыт: пушкедышым кӱлеш средаш колтен он- 
чымо годым дизентерийный палочкым муаш лиеш.

Д и з е н т е р и й  в а ш т а р е ш  к у ч е д а л м а ш .  Ди- 
зентерий ваштареш кучедалмаште эн ончычак арулыкым 
кучымаш да карме-влакым пытарымаш шотлалтыт. Тид-
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лам кӧра окналаш марльым ӓлё тасмала вмчкыжыи пӱч- 
кедыме кагазым сакалаш  кӱлеш. Окма рамым да ямдам 
Д Д Т  дене нӧртымӧ шовыч дене ӱштман, тыге ьпнтыме 
дене карме-влак колат. Карме погымымо, тӱлаҥше верым 
пытарен шогыман, тидлан кӧра чыла вереат арулык верч 
тыршыман, мушкышвӱдым кышкыме вынемым да шӱк 
кышкыме яш,ик-влакым петырыман да нуным шке жа- 
пыште эрыктем толман. Комнатьинте кимде пудыргым 
кодыман огыл да уло кочкыш продуктым сайын леведман. 
й о чалан  свежа, кызыт гына ямдылыме кочкышым веле 
пукшыман; емыж ден фруктым эн ондак йӱштӧ вӱд дене 
сайын мушман, а вара шокшо вӱдеш когартыман. Аза- 
вакшым вашталтымек да шонданыш миен толмек, кидым 
сайын мушмам, молан манаш гын, вет диземтерийиый 
палочка-влак шкенжым тазалан  шотлымо ен'ынат лийым 
кертеш.

Дизентерий ваштареш кучедалмаште черланымаи.1ым 
шке ж апыш тыже пален иалмам! да черлым больнмцыш 
пыштымаш посмак кугу змачемийым налым шога.

Дмагмозым пален налмаште калыМ|' кӱлем! питатель- 
пый средаш колтымаш да тудым лабораторийыште еша- 
рен шымлымаш сай полшат, тидламже 2 —3 кече веле 
кӱлеш. Квартирыште йоча пушкедым] чер деме черламен 
гын, тудлан дизентерий пнжмым пален, тудым тунамак 
больницыш пыштыман. Пушкедмаш йоҥылыш пукшымо 
деме гыма тӱҥалым да тидым дизентерий черлам шотлаш 
ок лий гын, чыла шотыштат шымлен малмеш черлым 
мӧҥгешыжак кодаш лиеш, ио тидын годым черлым чыла 
шотыштат дизентерий годымсо гаяк эскерен шогыман.

Черлын посна кӱмыж-совла, ' петыртышап кӧршӧк 
лийшаш. Пушкедышыш хлорный известьым але хлорӓми- 
ным шавыман да тылеч вара 2 шагат гыч веле шомда- 
нышке луктын кышкалман. Азавакшым хлорамин улмам 
бачокыш оптымам да тудым шолтыман.

й о чам  клеенкым шарыман кроватьыште кучыман, да 
кӱвар ӱмбаке тӱвыт колтыман огыл. Клеемкым мюкмю 
вӱд деме да шовым дене мушман.

Дизентерий ваштареш кучедалмаште лӱмын эртарыме 
профилактика шуко полша, тидым годым эреак бактермо- 
фагым пуыман. Шошо-кем'еж жапыште кажме 5— 10 кече 
коклан 3 тылзе гыч тӱҥалыи 3 ияш марте таза  йоча-влак- 
лам бактериофагым пуымам. Ш олыш логалше диземте- 
риймый микроб-влакым бактериофаг шулыктара. Бакте-
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риофагым сода раствореш шулыктареи, кочмо деч ончыч 
2—3 чайный совла дене йӱктыман.

Кугурак ийготан йоча-влаклан таблеткан бактериофа- 
гым пуаш лиеш. Бактериофагым консультацийыште ыш- 
тыше сестра-влак йӱктат.

Д и з е н т е р и й ы м  э м л ы м а ш .  Дизентерийым эм- 
лыме годым дизентерийный микроб-влакым пытарыше 
сульфамидный препаратым (сульфидиным, сульфазо- 
лым да молымат) да бактериофагым кучылтмаи. Эн сай- 
лан диета шотлалтеш. Черлылаи сай, куштылго кочкы- 
шым пукшыман. Кочкышышто пӱсӧ, шинчалан, шопышо 
вещества-влак лийшаш огытыл.

Токсический форман дизентерий дене нелын черланыме 
годым дизентерий ваштареш кучедал кертше сывороткым 
колтыман.

Черым жапыште тӱҥалын пытымеш эмлыме годым 
дизентерин чер хронический формыш савырнен огеш керт. 
Сандене пушкедаш тӱҥалше йочам тунамак врачлан ои- 
чыктымаи.

Сульфамидиый препарат-влакым йочалаи врачын 
кӱштымыж почеш пуыман, врачын кӱштымыж деч посна 
шагал але шуко пуымо годым дизентерийный бацилла- 
влак ваштареш нуно кучедал кертдыме лийын кертыт.

ОЭ 1959 г. 
Ахт №41^1
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