
3.1 Ерте  жастағы балалардың тамақтануының бұзылуы  

мысалдары 

1-мысал. Ер бала, аты - Дәулет, 9 айлық. Бала ІІ жүктілікте және ІІ рет 
босану кезінде уақытынан бұрын туылған. Анасы жүкті кезінде қан аздығымен 
ауырған, емделмеген. Туған кездегі салмағы - 3200 грамм, бойы - 51 см, бас 
шеңбері - 35 см. Бала 4 айға дейін тек емшек емген. 4-айдың соңына қарай 
анасы көршісінің кеңесі бойынша балаға бөтелкемен үйде дайындалған нәрлі 
тамақ (1:1 мөлшерде сумен араластырылған сиыр сүті) бере бастаған. Осыдан 
соң бала емшек емуді азайтқан. 5 айлығында баланың салмағының өсу қарқыны 
азайғаны байқалады. Оның үстіне анасы үнемі үй жұмыстарымен айналысып, 
аз демалады әрі жеткіліксіз мөлшерде тамақтанады. Бұл мәселені шешу үшін 
медициналық қызметкерлер әйелдің жұбайымен сөйлесіп, бала емізетін әйелге 
қажетті жағдай туғызу, атап айтқанда, толық демалып, құнарлы тамақ 
жеуіне жағдай жасау қажеттігін айтып, әңгіме өткізді. Баланың анасына 
емізуді жалғастыру (күніне 3 рет), тамақ барынша қою әрі алуан түрлі 
(кемінде 3 компоненттен тұруы), тамақ беружиілігімен саны бойынша 
жеткілікті және қауіпсіз болуға тиіс, балаға жиірек көңіл бөлу – көбірек 
көтеру, аймалап, еркелету;қан аздығын қалпына келтіруқажеттігі туралы 
ұсынымдар берілді. Физикалық даму қисықтарының деректерінен 
көрінгеніндей, 6-айға қарай салмақ қосу динамикасы қалпына келді. 

 



7-сурет – Жасқа қарай дене салмағының қисығы 

2-мысал. Әсем атты қыз бала, 11 айлық. Қыз бала ІІІ жүктілікте және ІІІ рет 
босану кезінде уақытынан бұрын туылған. Туған кездегі салмағы - 3100 грамм, 
бойы - 50 см, бас шеңбері - 36 см. Анасы жүкті кезінде орта сатыдағы қан 
аздығымен ауырды, 3 апта бойына құрамында темір бар дәрілерді қабылдады. 
Бала емшекте. Алғаш 7 айында балаға ұнтақ ботқа түрінде тамақ берді, бала 
одан басқа ештеңе жеген жоқ. Графиктен көрініп тұрғандай, 7 ай толар кезде 
қыздың салмақ қосу деңгейі төмен екені байқалады, бұл мерзімде оның салмағы 
- 6,5 кг, ол осы мерзімге тиісті салмақтың 81 %-ын құрайды, яғни осы кездің 
өзінде қыздың дене салмағынан тамақ жетіспеушіліктің жеңіл түрі 
байқалады. Қыздың анасына балаға тамақ беру (тамақтың қоюлығы, жиілігі, 
қауіпсіздігі ) мен емшек емізуді жалғастыру бойынша тиісті ұсынымдар 
берілді. Алайда бір аптадан кейін қыз жедел тыныс ауруымен ауырды. 8 
айында қызды өлшеген кезде оның осы кезеңде салмақ қоспағанын 
айғақтайтын деректер алынды. Қыз тиісті ем алды, ұсынымдарға сәйкес 
тамақтандыру дұрыс жолға қойылды, оның үстіне 100 000 МЕ мөлшерде А 
дәрумені капсуласын қабылдады. Соңғы жүргізілген өсу және даму 
мониторингінде (11 ай) қыз ауырған жоқ, тиісті тағамды қабылдады. Оның 
нәтижелерін қисықтардан көруге болады: салмақ қосуы жақсарды, өзінің 
қатарластарын қалыпты өсуімен және дамуымен қуып жете бастады. 
Бойының өсуінде олқылықтар болған жоқ. 



 

8-сурет – Жасқа қарай дене салмағының қисығы 

ОсЫ Жас ҮШіН деНеНіҢ артЫқ салмаҒЫ (семіЗдік)   

+3са-даН ЖОҒарЫ кӨрсеткіШтерГе сәЙкес келеді.   

себептері:  

◊ алиментарлық фактор: ананың жүктіліктің соңғы триместрінде құнарлы, 

углеводқа бай артық тамақ ішуі; баланы жасанды тамақтандыру; энергия 

жұмсап, май тиісті түрде шығындалмай, организмге азықтың (углеводтар, 

майлар) шамадан тыс артық түсуі; ◊ конституционалдық-тұқым қуалау 

факторлары.  

◊ эндокриндік және неврологиялық ауру.   

мәселені шешудің жолдары:   

◊ ананың жүктілік кезінде және бала емізген кезде құнарлы тамақтануы;  

◊ емшек емізу (алғашқы 6 айда тек емшек ему);  

◊ белоктардың, углеводтардың, микроэлементтердің саны бойынша теңгерімді 

тамақтану;  

◊ барабар қозғалу белсенділігі; ◊  тиісті ауруларды емдеу.   



3-мысал. Әлия есімді сәби, 18 айлық. Қыз бала ІІ жүктілікте және ІІ рет 
босану кезінде туылған. Туған кездегі салмағы - 3900 грамм, бойы - 52 см, бас 
шеңбері - 36 см. Анасы жүктілік кезінде гестоз ауруымен ауырды. Ананың 
айтуымен алынған мәліметтер жиынтығынан ананың жүктіліктің соңғы 
триместрінде ұн мен кондитерлік өнімдерді өте көп пайдаланғаны анықталды. 
Қыз тыныс алу жолдарының орташа бұзылысымен туылып, Кесарев тілігімен 
алынды. Туғаннан кейін екінші күні анасының кеудесіне жатқызылды. Анасы – 
студент. Ол оқуын жалғастыратын болғандықтан, бала 3 айлығында 
қоспалармен жасанды тамақтандыруға көшірілді. Алғашқы тамағы ұнтақ 
ботқа болды, бұл оның күнделікті рационындағы жалғыз ғана сүтке пісірілген 
ботқа еді. Бір жастың өзінде-ақ салыстырмалы түрде алғанда тәтті 
тағамдарды көп пайдаланды. Баланың салмақ қосу динамикасы қарқынды 
болды: 1 айлығында - 4800 гр; 3 айда - 7100  

 



9-сурет- Жасқа қарай дсИ қисығы 

 

10-сурет – Жасына қарай ұзындық/бой қисығы 

гр; 5-айда - 9100 гр; 6-айда - 9700 гр; 8-айда - 11,5 кг; 10-айда - 12,3 кг; 12-айда 
- 13,5 кг; 15айда - 14 кг; 18-айда - 14,8 кг. Сәйкесінше, қыздың бойының 
ұзындығы: 1-айда - 54 см; 3-айда - 63 см; 5-айда- 65 см; 6-айда - 67 см; 8-айда - 
72 см; 10-айда - 75 см; 12-айда - 77 см; 15-айда - 80 см; 18-айда - 83 см. болды. 
СБИ: туған кезде - 14,4; в 1 айлығында - 16,5; 3-айда - 17,9; 5 айлығында - 21,5; 
6-айда - 21,6; 8-айда - 22,2; 10-айда - 21,9; 12-айда - 22,8; 15-айда - 21,8; 18-
айда - 21,5. Графиктен көрініп тұрғанындай, 10 айдан кейін қыздың СБИ 
қисығы +3СА-дан жоғары, бұл семіздікке сәйкес келеді.  

ОсЫ Жас ҮШіН БОЙЫ   

Ерте жастағы баланың тамақтану ахуалының басты көрсеткіштерінің бірі 

бойдың баяу өсуінің таралуы (осы жастағы бойдың аласа болуы). 

Бойдың тежелуі сүйек жүйесінің баяу жетілуінің салдары болып табылады. 

Тұтастай алғанда, ол созылмалы үдерісті білдіреді және үнемі тойып тамақ 

ішпеудің көрсеткіші ретінде пайдаланылады. Бойдың өсуінің тежелуі көбінесе 
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5  жаста туылуы 

ЖАСЫНА ҚАРАЙ ҰЗЫНДЫҒЫ/БОЙЫ 
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барынша қысқа уақытқа – туғаннан кейінгі бірнеше айдан шамамен 2 жасқа 

дейін созылады. Бұл уақыты жағынан баланы тамақ ішуге үйретумен тұспа-тұс 

келеді. себептері:  

◊ уақытынан бұрын босану және жатыр ішілік дамудағы тежеліс; 

◊ дұрыс тамақтанбау (тамақты кеш беру, тәуліктік рационында белоктардың, 

майлардың, дәрумендердің, атап айтқанда А дәруменінің, темірдің аздығы); 

◊ зат алмасудағы тұқым қуалаушылық ауытқулары; 

◊ ішектің сіңіру қызметіндегі жетіспеушіліктің бастапқы және екінші 

синдромдары; 

◊ инфекциялар (көбінесе қанағаттанарлықсыз санитарлық жағдайлардан 

болады); 

◊ жүйелі аурулар; 

◊ ана мен емшектегі бала арасындағы өзара қарым-қатынастың жеткіліксіздігі 

және балаға жасалатын күтім қағидаттары мен әдістерінің дұрыс болмауы; 

◊ эндокриндік (бойы немесе қалқанша безі гормонының жеткіліксіздігі); 

◊ генетикалық: отбасына тән (генетикалық) бойдың аласа болуы, 

конституциясы бойынша булығып өсу, хромосомдық ауытқулар;  

Бойдың генетикалық тұрғыдан аласа болуы мен конституциясы бойынша 

булығып өсу норма – қалыпты жағдай болып табылады. мәселені шешудің 

жолдары:  

◊ болашақ ананың денсаулығын сақтау; 

◊ уақытынан бұрын босанудың алдын алу; 

◊ жүкті және бала емізетін әйелдің дұрыс тамақтануы мен демалысын 

ұйымдастыру; 

◊ алғашқы 6 айда балалардың тек емшек емуін қамтамасыз ету; 

◊ балаларды 2 жасқа дейін емізу; 

◊ 6 айдан асқан балаларға баланың жас ерекшелігіне байланысты 

қажеттіліктерін қамтамасыз ететін адекватты тамақ берулі уақытылы бастау; 

◊ балалардың жұқпалы аурулармен ауыруының алдын алу (А дәруменінің, 

темір мен басқа да микронутриенттердің тапшылығының алдын алу және 

жою); 

◊ балалардың соматикалық және инфекциялық ауруларын адекватты емдеу; 

◊ ана мен бала арасындағы өзара қарым-қатынасты жақсарту; 

◊ балалар күтімін жақсарту; 



◊ балаларға күтім жасау сапасын жақсарту.  

 


