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Uşağın inkişafının qiymətləndirilməsi – faktor və şərtlərin mövcudluğunun konstatasiyasını 

apararaq gələcəkdə optimal inkişafını, bioloji determinə olunmuş səviyyələrin fiziki, intellektual 

və mənəvi mükəmməlliyinin yetkinlik dövrünə çatmasının qarantını, eləcə də uzunmüddətli, 

sağlam, sosial əhəmyyətli mövcudluğunu təmin etmək deməkdir. Uşağın gələcək inkişafının, 

uyğunlaşmasının, düşüncə tərzinin, qabiliyyətinin və ağlının təməli qoyulduğu zaman, yuxarıda 

göstərilən risk faktorlarının erkən uşaqlıq dövründə təsiri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, 

Azərbaycanda uşaqların sağlamlığının qorunmasında erkən yaşlı uşaqlarda inkişafın düzgün 

qiymətləndirilməsi, inkişaf çətinliklərinin aşkarlanması, risk amillərinin müəyyən edilməsi və 

vaxtında müalicə-profilaktik tədbirlərin aparılması müasir dövrdə böyük aktuallıq kəsb etməklə 

yanaşı vacib və əhəmiyyətlidir. 

Açar sözlər: inkişaf çətinlikləri və risk amilləri, uşaq inkişafı, erkən yaşlı uşaqlar. 

  

Məlumdur ki, həyatın ilk illərində əsas bacarıqların formalaşması gələcəkdə 

qavrama və təhsildə çətinliyi istisna edir. Gələcəkdə uşağın kompetent inkişafı 

üçün hansı şəraitin yaradılmasından, hansı məqama diqqət yetirilməsindən, hansı 

tərbiyə üsullarına üstünlük verilməsindən, uşağa nəyi və necə öyrədilməsindən 

asılıdır [10]. 

Uşağın inkişafının qiymətləndirilməsi – faktor və şərtlərin mövcudluğunun 

konstatasiyasını apararaq gələcəkdə optimal inkişafını, bioloji determinə olunmuş 

səviyyələrin fiziki, intellektual və mənəvi mükəmməlliyinin yetkinlik dövrünə 

çatmasının qarantını, eləcə də uzunmüddətli, sağlam, sosial əhəmyyətli 

mövcudluğunu təmin etmək deməkdir. Uşağın inkişafının düzgün formalaşması 

onun intellektual bacarıqlarını və şəxsiyyətinin reallaşmasını, həyat səviyyəsini və 

keyfiyyətini təmin edərək uşağın sağlamlığını təyin edən ən əsas faktoru hesab 

olunur [10, 34]. 

Uşaq inkişafının ümumi qanunauyğunluğunu formalaşdırmağa çalışaraq, 

Holl, А.Qezell və L.Termen yaşla əlaqədar inkişaf tempinin azalmasına diqqəti 
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yönəldirlər və qeyd edirlər ki, uşaq nə qədər kiçikdirsə, davranışında dəyişikliklər 

də o qədər tez olur [12]. 

XX əsrin 60-cı illərində normativlərdə yeni dəyişikliklər baş verdi. Əgər 

əvvəllər alimlərin axtarışı: “Uşaq özünü necə aparır?” sualı istiqamətində 

yönəlirdisə, hal-hazırda yeni suallar meydana çixir: “Hansı şəraitdə?”, “İnkişafın 

nəticələri necədir?” (E.Makobi və K.Jaklin) [12]. Tədqiqatların aspektlərinin 

dəyişilməsi və yeni sualların meydana gəlməsi empirik tədqiqatların vacibliyini 

tələb etdi ki, bu da öz növbəsində uşaq inkişafında yeni fenomenlərin açılışı ilə 

nəticələndi. Belə ki, davranış aktının əmələgəlmə ardıcıllığının fərdi variantları, 

yenidoğulmuşlarda və körpələrdə qavrama aktivliyinin ləngiməsində və 

aktivləşməsində stimulyasiyanın rolu qeyd edilib. Baxmayaraq ki, ana və uşaq 

arasındakı münasibətlər öyrənilir, lakin yeni faktların çoxluğu normativlərin əsası 

olan: “Necə və hansı şəraitdə uşağın psixoloji inkişafı formalaşır?” sualına cavab 

tapılmayıb [12]. 

Məlumdur ki, böyüklərin məqsədi uşağın bacarığına əsaslanaraq onun aktiv 

iştirakı ilə inkişafını təmin etməkdir, yəni erkən və vaxtında uşağın inkişafını 

müəyyən edən diaqnostikanı aparmaqdır. Bununla yanaşı uşağın inkişafının aktual 

zonası təyin olunur [11, 12]. Ontogenezin erkən mərhələlərində uşağın bacarıqları 

bir neçə əsas istiqamətdə formalaşır: diqqətin konsentrasiyası, ümumi motor 

qabiliyyətləri, sensor və perseptual inkişaf, ünsiyyət, danışıq inkişafı, "məntiqi" 

düşüncə qabiliyyəti, özünə xidmət bacarığı və sosial bacarıqlar, eşitmə və görmə 

reaksiyaları. İnkişafın hər bir mərhələsində yaxın funksional göstəricilər arasında 

ikitərəfli əlaqə yaranır. İki göstərici bir-birinin inkişafını müəyyənləşdirir və 

qarşılıqlı informativdir [3, 20]. Uşağın inkişafında ləngimələrin və ya çatışmazlığın 

erkən diaqnostikası kompensasiya mexanizmlərinin uğurlu formalaşması üçün əsas 

olan tənzimləyici tədbirlərin başlanmasına imkan verir ki, bu da ilk növbədə 

pozulmuş əqli və motor funksiyalarının korreksiyası, ikincili inkişaf çətinliklərinin 

profilaktikası üçün vacibdir [2]. Bacarıqların 1 aya qədər ləngiməsi inkişaf 

ləngiməsini göstərir. Bacarıqların 2 aya qədər ləngiməsi geriləmə kimi qeyd olunur 

və həkim-pediatr və digər mütəxəssislərin müdaxiləsini tələb edir. Bacarıqların 3 
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aya qədər ləngiməsini isə inkişaf çətinlikləri kimi qeyd etmək olar [3]. Həm 

bioloji, həmçinin sosial anamnezi nəzərə almaqla uşağın sağlamlığını kompleks 

qiymətləndirmək üçün inkişafın səviyyəsini müəyyən edərək və uşağın davranışını 

qiymətləndirərək həmişə uşağın anamnezinə baxılmalıdır [3, 20]. Əksər hallarda 

ailədə uşağın inkişafı üçün ya optimal şərait yaradılmır və ya inkişafın 

sürətləndirilməsi müşahidə edilir ki, nəticədə uşaq erkən dövrdə yaranan 

təməllərdən məhrum olunur və valideynlərin istədikləri nəticələri əldə edə bilmir 

[3, 37]. 

Çatışmazlıqların erkən aşkarlanması üçün L.A.Tompkins və J.R.Flynn 

(2006) uşağın inkişafının qiymətləndirilməsində 9-cu, 18-ci və 24-30-cu aylar üçün 

standartlaşmış alqo-ritmlər təklif edirlər. C.Bugie (2002) qeyd edir ki, hər hansı 

inkişaf ləngimələrinin erkən diaqnostikasının və ya onların əmələgəlmə 

ehtimalının araşdırılması çox vacibdir. Tədqiqatçının fikrincə 3 yaşa qədər 

inkişafın dövrləri nəzərə alınmalıdır və bu dövrdə morfofunksional inkişafın və 

yetişmənin səviyyəsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir [22]. Erkən yaşlarda inkişaf 

ləngimələrinin vaxtında aparılan diaqnostikası göstərir ki, uşaqlarda bu sferanın 

pozulması ilə əlaqədar xəstəliklərin rast gəlmə tezliyinin artması aktual problem 

sayılır və əksər hallarda psixonevroloji diaqnoz çərçivəsindən kənar inkişaf 

çətinlikləri məktəbəqədər yaşlarda üzə çıxır [7]. Uşağın gələcək inkişafının, 

uyğunlaşmasının, düşüncə tərzinin, qabiliyyətinin və ağlının təməli qoyulduğu 

zaman, yuxarıda göstərilən risk faktorlarının erkən uşaqlıq dövründə təsiri mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Hətta müasir müalicə metodları şəraitində 69% uşaqlarda 

inkişafın lazımi səviyyəyə çatmaması və nəticədə intellektual bacarıqların azalması 

və şəxsiyyətin reallaşmasının pozulması müşahidə olunur. Son onilliklər ərzində 

məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin proqramını tam mənimsəməyən, nitqin inkişaf 

səviyyəsi aşağı olan uşaqların sayının kütləvi artması qeyd edilir. Kiçik 

məktəblilərin yalnız 35%-inin hazırlıq səviyyəsinin qənaətbəxş olması qeyd olunur 

[10, 13]. Defektologiya ETİ-nin məlumatlarına əsasən 80%-ə qədər məktəb 

proqramının zəif mənim-sənilməsi psixi inkişafın ləngiməsi daxil olmaqla koqnitiv 
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çatışmazlıq ilə əlaqəlidir ki, bunun da 20,5%-ni əqli pozuntulu uşaqlar təşkil edir 

[30]. 

M. Vanasse və digər müəlliflər (2013) qeyd edirlər ki, erkən yaşlı uşaqda 

inkişafda incə dəyişikliklər belə təkcə ümumi sağlamlıq vəziyyətinə deyil, eyni 

zamanda uşağın sosiallaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə maneə törədir. Beynin 

kortikal şöbələrinin oyanıqlıq səviyyəsi uşaqların psixikasının inkişafını və onların 

sosiallaşmasının formasını əks etdirir, lakin çox təəsüf ki, pediatrlar adətən 

davranış xüsusiyyətlərini nəzərə almırlar [30]. Məlumdur ki, kritik dövrlər uşağın 

həyatında əhəmiyyətli mərhələdir, çünki o, zəruri olan və gələcək inkişafa təsir 

göstərə biləcək xüsusi bir inkişaf bacarığı əldə edir [38]. Erkən yaşda olan 

hadisələr beyin strukturuna və həmçinin onun inkişafına güclü təsir göstərir. 

Beyinin formalaşmasına həm həyati təcrübə, həmçinin qenetika təsir edir 

(Leisman, Machado, Melillo, Mualem, 2012; Leisman, Melillo, 2012; Melillo, 

Leisman, 2009). 

1. Beyinin dəyişmə qabiliyyəti yaşla azalır (Leisman, 2011).  

2. Koqnitiv, emosional və sosial qabiliyyətlər həyat boyu bir-biri ilə əlaqəli 

inkişaf edir (Leisman, Braun-Benjamin, Melillo, 2014) 

3. Stress amilləri beynin arxitekturasına zədələyici təsir göstərir və ömür boyu 

qavrama, davranış, fiziki və psixi sağlamlıq problemlərinə səbəb olur 

(Leisman, 2009). 

4. Uşağın mühiti birbaşa sinaptogenezə təsir edir və nevroloji optimizasiyaya 

imkan verir (Gilchreist, 2011, Leisman, Rodriguez-Rojas və həmmüəllifləri, 

2014). 

Beyin arxitekturasının əsası erkən yaşlarda genetik, ətraf mühit şəraiti və 

təcrübə arasında davamlı dinamik qarşılıqlı təsirlər əsasında qoyulur (Friederici, 

2006; Majdan, Shatz, 2006). Bu prinsiplərə əsaslanaraq ətraf mühit uşağın beyin 

arxitekturasının formalaşmasında böyük rol oynayır və kritik dövrlərdə daha böyük 

önəm daşıyır. İrsi faktor erkən yaşın inkişafında əsas baza olsa da, bu sadəcə baza 

olaraq qalır və erkən uşaqlıq mühiti gələcəkdə onun quruluşuna və funksiyasına 

təsir edə bilər (Nelson və həmmüəllifləri, 2007).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X15000226#bib0170
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X15000226#bib0170
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X15000226#bib0415
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Aktiv nitq dinamikasının formalaşması birbaşa hamiləliyin gedişindən və 

doğuş prosesindən asılıdır [3]. Patoloji hamiləlik və doğuş ağırlaşmaları, uşağın 

qidalanması, ana südü ilə qidalanma müddəti, uşaq-ana intim emosional ünsiyyətin 

yaranması uşağın inkişafına və sağlamlığına təsir edir [3]. Perinatal patologiyası 

olan uşaqların müxtəlif dövrlərində dinamik müşahidə sisteminin inkişaf etməməsi, 

diaqnostikanın vaxtında aparılmaması və bununla əlaqədər müalicəvi tədbirlərin 

gec başlanması, yüksək zehni funksiyaların pozulmasına, koqnitiv inkişafın 

ləngiməsinə gətirib çıxara bilər [10]. Son illərdə aparılmış tədqiqatlarda qeyd 

olunur ki, hamiləlik zamanı psixo-sosial riskin olması uşağın koqnitiv 

funksiyasında və eləcə də ailədə, cəmiyyətdə sosiallaşma problemi yaradır [21, 

34]. 

Məlumdur ki, vaxtından əvvəl doğuş problemi neonatoloji, pediatriya və 

uşaq nevroloji problemlərindən biridir [8]. Müasir texnologiyaların tətbiqi və 

neonatologiyada intensiv metodların geniş istifadəsi uşaqların yüksək riskli 

qruplardan sağqalma dərəcəsini artırmağa imkan vermişdir. 25 həftəlik və daha 

erkən doğulanlar ən yüksək ölüm səviyyəsini (təxminən 50%) təşkil edirlər və sağ 

qalanlar-əlilliyə ən böyük risk hesab olunurlar. Bu körpələrin əksəriyyətində əlillik 

patologiyası gecikmiş xarakterli olur və daxili orqanların xroniki xəstəlikləri, uşaq 

serebral iflici, proqressivləşən hidrosefaliya, görmə və eşitmə pozuntuları, motor 

inkişafında əhəmiyyətli gecikmə, nitq, koqnitiv, psixoemosional inkişaf və 

davranış pozğunluqları kimi özünü göstərir [5, 8]. Əlilliyin formalaşması əsasən 

MSS-nin zədələnməsi ilə əlaqədardır: vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda MSS-nin 

vacib inkişaf prosessləri (sinaptoqenez və intensiv mielinizasiya) bətndaxili getmir, 

çətin postnatal adaptasiya şəraitində baş verir. Dərin vaxtından əvvəl 

doğulmuşlarda bu dövr çox uzun gedişlidir, tez-tez yoluxucu və somatik 

ağırlaşmalar ilə müşayiət olunur, bu da nevroloji xəstəlikləri ağırlaşdırır və 

nəticədə əlillik göstəricisi yüksək olur [5]. Çox aşağı bədən kütləsi ilə olan 

uşaqlarda davranış pozuntularının və psixoloji inkişafın sonrakı formalaşması bir-

biri ilə əlaqədərdir. Aşağı bədən çəkisi ilə (<2500 q) doğulan uşaqda autistik 

spektrin yaranma ehtimalı 2-3 dəfə yüksək olur [30]. Müalicə və reabilitasiya 
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tədbirlərinin vaxtında həyata keçirilməsi üçün çox aşağı bədən çəkisi və ekstremal 

aşağı bədən çəkisi ilə doğulmuş uşaqlarda uşaq serebral iflicin, neyro-sensor 

xəstəliklərin, psixoloji sahədə, nitq, koqnitiv, sosial-emosional inkişafında erkən 

diaqnostikasının aparılması çox əhəmiyyətlidir. Bu məqsədlə xüsusi skrininq 

proqramlar tərtib və tətbiq olunmalıdır. Skrininq meyarlarında sadalanan halların 

manifestasiyasının epidemiologiyası və yaş həddi, həmçinin neonatal yardımın 

təşkilinin xüsusiyyətləri və körpələrdə zəruri müayinələrin daha optimal 

planlaşdırılması məqsədilə katamnestik müşahidələrin aparılması nəzərə 

alınmalıdır [5].  

Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, çox aşağı bədən kütləsi ilə doğulmuş uşaqlarda 

məktəb vaxtında sosial kompetentlik aşağı olur, dərsdən yayınma artır, nəzarət və 

icra funksiyası zəifləyir. Beyində frontal, oksipital və temporal nahiyədə kortikal 

qatın qalınlığı normadan fərqlidir (çəkidə 1250 qramdan aşağı və hestasiya yaşı 28 

həftədən az olan uşaqlarda) və beyin həcminin kiçilməsi postnatal dövrün risk 

faktorları ilə əlaqəlidir. Beyində struktur dəyişikliklər gələcəkdə koqnitiv 

bacarıqların zəifləməsi ilə nəticələnir [36]. Məlumatlara əsasən, kompleksləşmə, 

həmçinin göstərişlərin təyininə fərdi yanaşma və müalicə-reabilitasiya tədbirlərinin 

planlaşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və bunların reallaşdırılması bir çox 

vaxtından əvvəl doğulmuşların bir neçə il müddətinə öz, normal inkişaf etmiş 

həmyaşıdlarının inkişaf göstəricilərinə çatmasını təmin edir [5]. 

Cərrahi müdaxiləyə məruz qalan yenidoğulmuşlar və erkən yaşlı uşaqlar 

cərrahi müdaxiləyə məruz qalmayan uşaqlarla müqaisədə nitq, adaptasiya, kobud 

və incə motorika, fərdi-sosial davranış pozulması ilə müşahidə olunan sinir-psixi 

inkişaf geriləməsinə daha tez-tez məruz qalırlar [6]. Cərrahi əməliyyat keçirilmiş 

uşaqların beynində ventrikulomeqaliya şəklində neyrosonoqrafik dəyişikliklər 

neonatal dövrdə aşkar edilir və əməliyyat keçirməmiş uşaqlarla müqaisədə iki dəfə 

daha çox rast gəlinir [6]. Neonatal dövrdə cərrahi əməliyyat keçirilmiş uşaqlarda 

inkişaf ləngimələrinin 53%-i orqanların funk-sional pozğunluğu və 35%-i nutritiv 

çatışmazlıq və yalnız 12%-i premorbid fonun mənfi amilləri ilə əlaqəlidir [6]. 
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Neonatal dövrdə əməliyyat keçirən uşaqlar inkişaf ləngiməsinə görə yüksək risk 

qrupu olaraq dispanser müşahidəyə ehtiyac duyurlar [6]. 

Bu gün bir uşağın inkişafında perinatal patologiyanın profilaktikası və 

onunla əlaqəli xəstəliklərin qarşısının alınmasına yönəldilən, analara təlim 

verilməsi üçün optimal bir proqram, ailələrin tam sağlam uşaq dünyaya gətirməsini 

öyrədən proqram yoxdur [11]. Erkən yaşlı uşaqların patronajı sistemində əsas rol 

doğuşdan sonrakı dövrdə uşağın nəinki sağlamlıq vəziyyəti ilə həmçinin uşağın 

inkişafına nəzarətlə bağlı suallarla ilk növbədə valideynlərin müraciət etdiyi sahə 

həkiminə verilir. İnkişafın müxtəlif sferalarında inkişaf çətinliklərinin (o cümlədən 

somatik şərtlənmiş) erkən aşkarlanması sahə pediatrının peşəkarlığı və 

bacarıqlarından həmçinin diaqnostik axtarışlara digər ixtisas mütəxəssislərinin 

(nevroloq, oftalmoloq, otorinolaringolog, qenetik və s.) cəlb olunmasından asılıdır. 

Bununla əlaqədar pediatrın gündəlik təcrübəsinə uşağın inkişafının müxtəlif 

sferalarıının skrininq tədqiqatlarını qısa zaman kəsiyində aparmağa imkan yaradan 

standart metodikaların daxil edilməsinə zərurət yaranır [7]. Beləliklə, uşağın 

inkişafında ən həssas yerləri emosional, qavrama, davranış tutur və sorğuya görə 

məhz bu sahələr pediatrlar tərəfindən nəzərə alınmır, bu da erkən yaşlı uşaqlarda 

mənfi proqnoz ilə nəticələnir.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tiroid vəzi ümumiyyətlə böyümə, inkişaf və 

maddələr mübadiləsi daxil olmaqla müxtəlif fizioloji və hüceyrə funksiyalarına 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən endokrin sistem orqanlarından biridir. Tiroid 

vəzin funksional pozulması uşaqların fiziki və əqli inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə 

təsir göstərən endokrin vəzlərin ən çox yayılmış patologiyasıdır. Uşaqlarda 

anadangəlmə tranzitor hipotiroidizmdə nitq funksiyasının formalaşmasının 

gecikməsi müşahidə olunur. Anadangəlmə hipotiroidizmlə doğulan uşaqlarda 

həyatin ilk ilində, əksəriyyətində motor qabiliyyətlərinin, emosional reaksiyaların, 

qavrama fəaliyyətinin gecikməsi qeyd olunur. Tranzitor hipotireoz keçirmiş 

uşaqlarda inkişafın geriləməsinin aşkarlanması, həmçinin tiroid vəzin funksional 

aktiv göstəriciləri ilə inkişafın səviyyəsi arasındakı statistik əhəmiyyətli əlaqə 

hormonal korreksiyanın tədbiqini məqsədə uyğun edir [14]. 
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Çoxsaylı tədqiqatların məlumatlarına görə, mərkəzi sinir sistemində 

hipoksik-işemik dəyişikliklər və anadangəlmə ürək qusurları olan uşaqların 

inkişafının pozulması tibbi-bioloji və sosial amillərin hamilə qadına və dölə mənfi 

təsirinin nəticəsidir. Bir tərəfdən yuxarıda sadalanan risk faktorlarının qeyri-

spesifik təsirini və əsasən onların perinatal zədələnmədə rolunu qeyd etməyə və 

digər tərəfdən xronik ürək çatışmazlığı, hemodinamik dəyişikliklər və pulmonar 

hipertenziya, süni qan-dövranının tədbiqinin spesifik təsiri isə uşağın somato-

nevroloji vəziyyətini və onların sonrakı inkişafını və adaptasiyasını pozur deməyə 

əsas verir. Buna görə də, bir qadının anamnezində hər bir risk faktorunun təsirinin 

müəyyənləşdirilməsi və vaxtında təşkil olunmuş reabilitasiya tədbirləri gələcəkdə 

uşaqların inkişaf çətinliklərini proqnozlaşdırmaq və məqsədyönlü profilaktik 

tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edəcəkdir [9]. Müəliflər tərəfindən orta ağır 

hipoksik-işemik ensefalopatiyanın somatik, nevroloji və neyrofizioloji 

müayinələrin klinik nəticələri təqdim edilmişdir. Tədqiqatçılar bildirir ki, inkişafın 

gecikməsi (77,3%), EEQ zamanı ritmik aktivliyin formalaşmasında anomaliyalar 

(təxminən 75%), beynin morfoloji inkişafının geriləməsi (38,8%) postnatal 

neyroontogenez tempinin azalması hərəki pozulmalar sindromu ilə əlaqəli (73,3%) 

həyatın 1-ci ilində serebral hemodinamik dəyişikliklər (43,8%) erkən yaşlı 

uşaqlarda psixonevroloji xəstəliklərin inkişafı üçün bir şərtdir və onların erkən 

reabilitasiyasını tələb edir [15].  

Tədqiqatın nəticələri MSS-nin perinatal patologiyasının artım və ağırlığının 

proqnozlaşdırılması ilə uyğun gəlir. Ante- və intranatal mənfi amillərin sinir 

sisteminin inkişaf edən patologiyası ilə əlaqələrinin müəyyən edilməsi mamaça-

pediatrik xidmətdə məcburi yanaşmanın inkişafına, tibbi-genetik məsləhətləşmə və 

ailə planlaşdırma mərkəzlərinin imkanlarının genişləndirilməsini tələb edir. Öncə 

qeyd olunan erkən patogenetik müalicə sistem göstəricilərinin korreksiyası, mikro-

sosial faktorların təhlili və uşaq psixoloqunun məsləhətləşməsi ilə birgə 2 yaşına 

qədər davam etdirilməlidir [4, 15]. Serebral iflici olmayan hipoksik-işemik 

ensefalopatiyalı olan uşaqlarda 2 yaşdan sonra diqqət, yaddaş davranış pozulmaları 

qeyd olunur və tədqiqatçılar məhz 2 yaşdan sonra belə uşaqlarda sorğu aparıb 
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onların inkişafını nəzarətdə saxlamağı tövsiyə edirlər [33]. Son illərin 

tədqiqatlarına əsasən, alimlər qeyd edirlər ki, autistik spektrli pozuntular və onun 

diaqnozu adətən 3,5 yaşından sonra qoyulur və bu pozuntuların yaranmasını ailədə 

sosial kommunikasiya problemlərin olması ilə əlaqələndirirlər. Tədqiqatçıların 

fikrincə pediatrlar bu sahədə xüsusi təlim keçərək erkən əlamətləri 2 yaşa qədər 

aşkar edib tədbirlərin tez başlanmasına nail ola bilərlər [35]. 

H.Vallon qeyd edir ki, hər uşaqların inkişafını öz xüsusiyyətləri, özünə 

məxsus orientasiyası ilə xarakterizə olunan dövrlər mövcuddur və uşağın 

inkişafında müəyyən bir mərhələni əks etdirir. Vernerin fikirlərinə görə, bir 

diaqnoz yalnız müəyyən bir orqanizmin qabiliyyətində xüsusi təzahürlərin 

müşahidələri əsasında qurula bilməz. Elmi baxımdan hər hansı bir psixoloji 

fenomen, orqanizmin inkişafının bütöv bir perspektivinə əsasən təsnif edilməlidir 

[16]. Amerikanın sosial tədris nəzəriyyəsinin digər nəslinin nümayəndələri ailənin 

və digər sosial institutların strukturunun analizini uşaqların davranışının 

inkişafında ən vacib amillər kimi təhlil etməyə xüsusi diqqət yetirirlər. 

Bronfenbrenner yazır ki, Amerika psixologiyasında son illərdə uşaqların və gənc 

nəsillərin həyatında baş verən dəyişiklikləri xarakterizə edən "yaş seqreqasiya" 

konsepsiyası mövcuddur. Yaş seqreqasiya gənclərin cəmiyyətdə bir yer tapma 

qabiliyyətinin olmaması ilə ortaya çıxır. Gənclərin başqa insanlardan və həqiqi 

işdən təcrid olunması Amerika psixologiyasında özgələşmə adını almışdır. 

Özgələşmənin kökünü amerikan tədqiqatçıları müasir ailənin xususiliyində axtarır.  

Müasir cəmiyyətin vacib məsələlərindən biri onun tibbi, sosial, mənəvi və 

iqtisadi əhəmiyyətini nəzərə alaraq əlillik problemidir. Bu gün təxminən 650 

milyon insan müxtəlif fiziki və əqli xəstəliklərdən əziyyət çəkir, bunların təxminən 

200 milyonu uşaqlardır [32]. Müxtəlif müəlliflər ictimai sağlamlığın keyfiyyətinə 

təsir edən və uşaqların əlilliyinə təsir göstərən çoxsaylı risk faktorlarını təsvir 

etmişlər [25, 26]. Qeyd edək ki, əlilliyin inkişaf səbəblərinin böyük spektrdə 

tədqiqatları praktiki olaraq aparılmır. P.Newacheck və həmmüəllifləri əlilliyin 

formalaşmasında genetik amilləri, xarici mühiti, səhiyyə sisteminin təşkilini, həyat 

tərzi, vaxt və fəaliyyət nöqteyi nəzərini birləşdirən konseptual risk modelini təklif 
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edir. Buna baxmayaraq, müəlliflər bu modelin yalnız reallığın sadələşdirilmiş 

forması olduğunu qeyd edirlər [27].  

M.Rigby, I.A.Macfarlane uşağın inkişafının əsas determinantlarının 

bütünlüklərini nəzərə alaraq, onların sağlamlığa mənfi təsir göstərən və sağlamlığı 

möhkəmlədənləri ayırd edir. ÜST-ün mütəxəssislərinə və bir çox xarici müəlliflərə 

görə həm inkişaf etməkdə olan, həm də inkişaf etmiş ölkələrdə ən böyük sağlamlıq 

riskləri yoxsulluğun nəticələridir [11, 31, 32]. Əlil insanların 80%-i aşağı yaşayış 

səviyyəsinə malikdir, bir çoxları buna görə reabilitasiya yardımını almırlar [27, 

28]. Bu vəziyyətdə  ictimailəşmə və mövcudluğunu təmin etmək qabiliyyətinin 

qarşısını alan əlilləşdirici patologiyanın inkişafı qapalı halqası yaranır [29]. Sosial-

gigiyenik amillər arasında qadınlar üçün əlverişsiz iş şəraiti, ailənin aşağı tibbi 

aktivliyi, sağlam həyat tərzinə imkan verən normal şəraitin olmaması qeyd olunur. 

Eyni zamanda, sağlamlıq 50-55% həyat tərzi ilə müəyyən edilir [29]. 

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qəbul 

edilmiş “Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların aşkarlanması üzrə kliniki  

protokolda” müayinə zamanı obyektiv baxışdan əlavə uşağın inkişafına diqqət 

yetirmək, xüsusi məsləhət və təlim verilməsi haqqında məlumat var [1]. Hazırda 

sahə həkimləri, pediatrlar baxış zamanı nəzər nöqtəsi olaraq uşağın motor 

inkişafına diqqət yetirir, motor inkişafının monitoringini aparır, lakin uşağın 

emosional sferasına, ətraf mühitə marağın olub olmamasına, ailədə davranış 

tərzinə, ailədaxili münasibətlərə və bu münasibətlərin uşağa təsirinə və digər risk 

faktorlarının müəyyənləşdirilməsinə diqqət yetirmirlər. Bununla da inkişaf 

çətinlikləri vaxtında aşkarlanmır və düzgün qiymətləndirilmir, nəticədə 

xəstəliklərin və əlilliyin sayı artır [19, 32]. Bu vəziyyət narahat etməyə bilməz, 

çünki əlilliyi olan uşaqlar reabilitasiyaya ehtiyacı olan bütün uşaqların üçdə birini 

təşkil edir. Yaşla əlaqədar reabilitasion potensial azalır, bu da yanaşı xəstəliklərlə, 

gecikmə və inkişafın dəyişməsilə ağırlaşır [17, 22]. Hər hansı bir inkişaf çətinliyin 

erkən diaqnozunu və ya onların meydana gəlməsi riskinin əhəmiyyətli olduğu C. 

Bugie və C. Bosa tərəfindən də vurğulanır [23, 24]. Qeyd etmək lazımdır ki, uşağın 
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həyat keyfiyyətinin parametrləri haqqında məlumat yalnız pediatr, psixoloq və 

digər mütəxəssislər üçün deyil, valideynlər üçün də dəyərlidir [18]. 

Beləliklə, Azərbaycanda uşaqların sağlamlığının qorunmasında erkən yaşlı 

uşaqlarda inkişafın düzgün qiymətləndirilməsi, inkişaf çətinliklərinin aşkarlanması, 

risk amillərinin müəyyən edilməsi və vaxtında müalicə-profilaktik tədbirlərin 

aparılması müasir dövrdə böyük aktuallıq kəsb etməklə yanaşı vacib və 

əhəmiyyətlidir. 
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Assessment of the child's health is a statement of the presence of factors and conditions for 

subsequent optimal development, a guarantee of the achievement of biologically determined 

levels of physical, intellectual and moral perfection, as well as the possibility of a long, painless 

and socially fruitful life by an adult. Of particular importance is the influence of risk factors on 

the early period of childhood. The task of modern medicine is to timely identify the initial 

deviations in the development and behavior of the child, the importance of early diagnosis of any 

developmental disorders or the risk of their occurrence, and early medical and psychological 

assistance. 

Keywords: problems of development in childrenand risk factors, child development, early 

childhood. 
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