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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Զար գա ցող ե րկր նե րում հինգ տա րե կա նից ցածր տա րի քի ե րե խա նե րի մա հա ցու-

թյան 70%-ը պայ մա նա վոր ված է թո քա բոր բով, դիա րե այով, կարմ րու կով, մա լա րիայով և 

սնուց ման խա խան գա րում ե րով։

Ման կա կան հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման աս պա րե զում բու ժաշ խա տող ներն ար-

դեն կու տա կել են զգա լի փորձ։ Բու ժաշ խա տող նե րի հա մար հա ճա խա կի կազ մա կերպ-

վող վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րում տր վում են խոր հուրդ ներ որևէ կոնկ րետ հի-

վան դու թյան, օ րի նակ՝ կարմ րու կի կամ դիա րե այի բուժ ման ուղ ղու թյամբ։ Այ դու հան դերձ, 

գործ նա կան աշ խա տան քում հա ճախ ա ռա ջա նում են դժ վա րու թյուն ներ՝ կապ ված զա նա-

զան բժշ կա կան խոր հուրդ նե րի միա վոր ման կամ ին տեգ րաց ման հետ, հատ կա պես այն 

դեպ քե րում, ե րբ ե րե խայի մոտ առ կա են մի քա նի հի վան դու թյուն ներ։ Հնա րա վոր է, որ 

բու ժաշ խա տո ղը չի մա նա, թե բուժ ման պրո ցե սում հատ կա պես ո ՞ր պրոբ լեմ ե րին է ան-

հրա ժեշտ հատ կաց նել ա ռաջ նա հերթ ու շադ րու թյուն։ Հաշ վի առ նե լով նաև ժա մա նա կի 

սահ մա նա փա կու թյու նը և ձեռ քի տակ ե ղած դե ղա մի ջոց նե րի սա կա վու թյու նը, հա վա-

նա կա նու թյուն կա, որ բու ժաշ խա տողն ի վի ճա կի չլի նի հայտ նա բե րել և լիար ժեք կեր-

պով բու ժել ե րե խայի մոտ առ կա բո լոր հի վան դու թյուն նե րը։ Եր բեմ տար բեր հի վան դու-

թյուն նե րի մեջ գո յու թյուն է ու նե նում բարդ փո խա դարձ կապ։ Օ րի նակ, կրկն վող ձգձգ վող 

փոր լու ծու թյու նը կա րող է հան գեց նել սնուց ման խան գա րում ե րի, ի սկ կարմ րու կի հետ 

զու գա հեռ ըն թա ցող փոր լու ծու թյու նը կա րող է չա փա զանց ծանր ըն թացք ու նե նալ։ Ո ւս-

տի, հի վան դի ար դյու նա վետ վա րու մը պա հան ջում է հաշ վի առ նել ե րե խայի մոտ առ կա 

բո լոր ախ տան շան նե րը։ 

Այս ու սում ա կան դա սըն թա ցում դա սա վանդ վող հի վանդ ե րե խայի ին տեգ րաց ված 

վար ման մե թոդ նե րը բու ժաշ խա տո ղին կօգ նեն ա րագ կեր պով գնա հա տել ե րե խայի մոտ 

առ կա ախ տան շան նե րը՝ ա ռանց դրան ցից որևէ մեկն ու շադ րու թյու նից բաց թող նե լու։ 

Դա սըն թա ցի ա վար տից հե տո բու ժաշ խա տո ղը կկա րո ղա նա հս տակ կեր պով ո րո շել ե րե-

խայի մոտ ծանր հի վան դու թյան առ կա յու թյու նը և ու ղար կել նրան ստա ցի ո նար բուժ ման։ 

Ի սկ ե թե դրա կա րի քը չկա, ա պա նա կա րող է հետևել ա ռա ջարկ վող խոր հուրդ նե րին և 

ան ցկաց նել լիար ժեք բու ժում։ Դա սըն թա ցում տեղ են գտել նաև խոր հուրդ ներ՝ ուղղ ված 

մայ րե րին, ի նչ պես նաև ե րե խա նե րի խնամ քով զբաղ վող այլ ան ձանց։

Հի վանդ ե րե խա նե րի ին տեգ րաց ված վար ման դա սըն թա ցը նե րա ռում է Ա ռող ջա պա-

հու թյան Հա մաշ խար հային Կազ մա կեր պու թյան (Ա ՀԿ) ներ կա յումս գո յու թյուն ու նե ցող 

խոր հուրդ ներն՝ ուղղ ված փոր լու ծային հի վան դու թյուն նե րի, սուր շնչա ռա կան ախ տա-

հա րում ե րի, տեն դա գին վի ճակ նե րի բուժ մա նը, ի նչ պես նաև սնուց ման հետ կապ ված 

պրոբ լեմ ե րի լուծ մա նը և պատ վաս տում ե րի ան ցկաց մա նը։ Այս դա սըն թա ցում բու ժաշ-

խա տող նե րը կսո վո րեն, թե ի նչ պես կա րե լի է որևէ կոնկ րետ հի վան դու թյան դեպ քում 

ա ռա ջարկ վող խոր հուրդ նե րը նե րա ռել, ին տեգ րաց նել հի վանդ ե րե խայի ա ռա վել ար դյու-

նա վետ և լիար ժեք վար ման պրո ցե սում։ 

Բժշ կին դի մե լու հն րա վոր պատ ճառ նե րի մեծ մա սը ներ կա յաց վում է ա ռա ջին այ ցի 

ժա մա նակ, ե րբ դա սա կարգ վում է վի ճա կը, ո րոշ վում է բու ժօգ նու թյան գոր ծըն թա ցը, նշ-

վում է հա ջոր դա կա նու թյան հս կո ղու թյան այ ցե րի կա նո նա կար գը։ Դա սըն թա ցը չի ան-

դրա դառ նում նաև դժ բախտ դեպ քե րի կամ վթար նե րի հետևան քով վնաս վածք ներ ստա-

ցած կամ ան հա պաղ բժշ կա կան մի ջամ տու թյուն պա հան ջող այլ հի վանդ նե րի վար ման 

հար ցե րին։ Չնա յած այն հան գա ման քին, որ դա սըն թա ցը չի ը նդ գր կում ՁԻ ԱՀ-ին վե րա-

բե րող հար ցեր, այ նու հան դերձ ան դրա դառ նում է լայ նո րեն տա րած ված այն վի ճակ նե րի 
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(փոր լու ծու թյուն, շնչա ռա կան ախ տա հա րում եր) նկա րագ րու թյա նը, ո րոնք մար դու ի մու-

նա դե ֆի ցի տային վի րու սով (ՄԻ ԱՎ) վա րակ ված ե րե խա նե րին ստի պում են դի մել բժշ կի։ 

Ե թե ե րե խան, ո րի մոտ հիմ քեր կան կաս կա ծե լու ՄԻ ԱՎ վի րու սային ին ֆեկ ցիա, դի մում է 

բժշ կին տա րած ված ախ տա հա րում ե րից որևէ մե կի ա ռի թով, նրան ան հրա ժեշտ է բու-

ժել այն պես, ի նչ պես բու ժում են ա ռա ջին ան գամ նման հի վան դու թյամբ բժշ կին այ ցե լած 

ցան կա ցած ե րե խայի։ Ե թե ե րե խայի հի վան դու թյու նը այս դա սըն թա ցում նկա րագր ված 

ստան դարտ ե ղա նակ նե րով բուժ ման են թա կա չէ, կամ ե թե ե րե խայի մոտ զար գա նում է 

վառ ար տա հայտ ված նյու թա փո խա նա կու թյան խան գա րում, կամ ե թե ե րե խան հա ճա-

խա կի դի մում է բժշ կի հի վան դու թյան կա պակ ցու թյամբ, ա պա այդ ե րե խային ան հրա-

ժեշտ է ու ղեգ րել հի վան դա նոց՝ հա տուկ հե տա զոտ ման և բուժ ման հա մար, հա մա ձայն 

ԱՆ կող մից հաս տատ ված ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ ազ գային ու ղե ցույց նե րի։ 

Հի վան դի բուժ ման ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է այն բա նից, թե որ քան ժա մա-

նա կին են ծնող նե րը բե րում ե րե խային հի վան դա նոց՝ կրթ ված բու ժանձ նա կազ մի խնամ-

քի ու հո վա նու տակ։ Ե թե ծնող նե րը սպա սում են այն քան ժա մա նակ, մինչև ե րե խայի վի-

ճա կը դառ նում է կրի տի կա կան, կամ ե թե ծնող նե րը ո րո շում են հի վան դա նո ցի փո խա-

րեն ե րե խային տա նել հե քիմ ե րի մոտ, ա պա հի վան դու թյան մա հա ցու ել քի վտանգն այդ 

դեպ քում մե ծա պես ա ճում է։ Ո ւս տի, հի վանդ ե րե խայի կլի նի կա կան խնամ քի ու բուժ ման 

պրո ցե սում մեծ դեր ու նի ծնող նե րին ու սու ցա նե լը, թե հատ կա պես ե ՛րբ և ո ՛ր պա հին է ան-

հրա ժեշտ դի մել բժշ կի օգ նու թյա նը։ 

ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Հի վան դի վար ման գոր ծըն թա ցը ներ կա յաց ված է մի շարք սխե մա նե րով, ո րոնք ցույց 

են տա լիս ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռում ե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը և բա ցատ րում, թե ի նչ-

պես պետք է դրանք ի րա կա նաց վեն։ Սխե մա նե րը նկա րագ րում են ձեռ նարկ վե լիք 

հետևյալ քայ լե րը.

-  Կա տա րեք հի վանդ ե րե խայի կամ նո րած նի վի ճա կի գնա հա տում

-  Կա տա րեք հի վան դու թյան դա սա կար գում 

- Ո րո շեք բուժ ման ե ղա նա կը 

- Անց կաց րեք հա մա պա տաս խան բու ժում

-  Խոր հուրդ ներ տվեք մո րը

-  Ցու ցա բե րեք օգ նու թյուն հա ջոր դա կան այ ցե րի ըն թաց քում

Հ նա րա վոր է, որ այդ քայ լե րը շատ նման են այն ա մե նին, ի նչ դուք ներ կա յումս ա նում 

եք հի վանդ ե րե խա նե րին օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լիս, ուղ ղա կի այդ քայ լե րը բնո րո շե լու 

հա մար օգ տա գոր ծում եք այլ տեր մին ներ։ « Կա տա րեք հի վանդ ե րե խայի կամ նո րած նի 

վի ճա կի գնա հա տում» փու լում վերց վում է ա նամ եզ և ան ցկաց վում կլի նի կա կան հե տա-

զո տու թյուն։ « Կա տա րել հի վան դու թյան դա սա կար գում» նշա նա կում է ո րո շել հի վան դու-

թյան ծան րու թյան աս տի ճա նը։ Այդ փու լում դուք պետք է ը նտ րեք դա սա կարգ ման այն 

կա տե գո րիան, ո րը հա մա պա տաս խա նում է ե րե խայի մոտ առ կա հի վան դու թյան հիմ-

նա կան ախ տան շան նե րից յու րա քան չյու րին, ո րոն ցով պայ մա նա վոր ված է հի վան դի վի-

ճա կի ծան րու թյու նը։ Դա սա կար գու մը չի հան դի սա նում որևէ սպե ցի ֆիկ հի վան դու թյան 

ախ տո րո շում։ Այն միայն հատ կո րո շում է այն կա տե գո րիա նե րը, ո րոնք հս տա կեց նում և 

ուղ ղու թյուն են տա լիս բուժ ման պրո ցե սին։
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Դա սա կարգ ման յու րա քան չյուր կա տե գո րիայի հա մար սխե մա ներն ա ռա ջար կում են 

հա մա պա տաս խան բուժ ման ե ղա նակ։ Որ պես զի տվյալ գոր ծըն թա ցում դուք կա րո ղա-

նաք ճշ տու թյամբ ո րո շել բուժ ման ե ղա նա կը, բա վա կան է հա մա պա տաս խան սխե մայի 

վրա ը նտ րել ճիշտ դա սա կար գու մը։ Օ րի նակ, « ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ-

ԴՈՒԹՅՈՒՆ» դա սա կարգ մամբ ե րե խան կա րող է հի վանդ լի նել մե նին գի տով կամ սեպ-

սի սով։ « ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ» դա սա կարգ ման հա մար ա ռա-

ջարկ վող բու ժու մը հա մա պա տաս խան է, քա նի որ այն կազմ ված է այն պես, որ ար դյու-

նա վետ լի նի այդ դա սա կարգ ման մեջ մտ նող բո լոր հիմ ա կան հի վան դու թյուն նե րի հա-

մար։ 

« Բու ժեք ե րե խային» նշա նա կում է բու ժում ամ բու լա տոր պայ ման նե րում, ի նչ պես նաև 

դե ղե րի կամ բուժ ման այլ ձևե րի նշա նա կում տնային պայ ման նե րում և խոր հուրդ ներ 

ե րե խայի մո րը բու ժում ան ցկաց նե լու վե րա բե րյալ։ « Խոր հուրդ ներ տվեք մո րը» փուլն 

ը նդ գր կում է ե րե խայի կե րակր ման գնա հա տա կա նը։ Բա ցատ րեք մո րը, թե ի նչ պի սի 

սնունդ և հե ղուկ ներ պետք է նա տա ե րե խային և ե րբ պետք է կր կին նո րած նին բե րի ամ-

բու լա տո րիա։ 

Եր կու ամ սա կա նից մինչև հինգ տա րե կան հի վանդ ե րե խա նե րի կլի նի կա կան բուժ-

ման գոր ծըն թա ցը ներ կա յաց ված է ե րեք սխե մա նե րում, ո րոնք վեր նագր ված են.

•	 Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԻ ՃԱ ԿԸ

•	  ԲՈՒ ԺԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ

•	  ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ

Մեկ շա բա թա կա նից մինչև եր կու ամ սա կան նո րա ծին նե րի կլի նի կա կան վար ման ըն-

թաց քը ո րոշ չա փով տար բեր վում է ա վե լի բարձր տա րի քի ե րե խա նե րի հի վան դու թյուն-

նե րի վա րու մից։ Նո րա ծին նե րի գոր ծըն թա ցը ներ կա յաց ված է մեկ այլ սխե մա յում, ո րը 

կոչ վում է «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ, ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ ԵՎ ԲՈՒ ԺԵՔ ՄԻՆ ՉԵՎ 2 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ 

ՆՈ ՐԱԾ ՆԻՆ»։

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այս ու սում ա կան դա սըն թա ցը ստեղծ վել է բժիշկ նե րի, բուժ քույ րե րի, ի նչ պես նաև 

կրծ քա հա սակ և վաղ տա րի քի հի վանդ ե րե խա նե րի ու նրանց բուժ ման հետ ա ռնչ վող 

ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վա ռի այլ աշ խա տող նե րի ու սուց ման նպա տա կով։ Այն նա-

խա տես ված է ա ռաջ նային մա կար դա կի բուժ հիմ ար կու թյուն նե րի հա մար, ի նչ պի սիք են 

ամ բու լա տո րիա նե րը, ա ռող ջա պա հու թյան կենտ րոն նե րը կամ հի վան դա նոց նե րի ամ բու-

լա տոր բա ժին նե րը։ Դա սըն թա ցում օգ տա գործ վող «ամ բու լա տո րիա» տեր մի նը վե րա բե-

րում է բո լոր այդ հաս տա տու թյուն նե րին։

Դուք կսո վո րեք հի վանդ ե րե խա նե րի վա րում ան ցկաց նել սխե մա նե րի հա մա ձայն, 

ո րոն ցում ը նդ գրկ ված են.

•	  հի վան դու թյան նշան նե րի և ախ տան շան նե րի գնա հա տու մը, սնուց ման և պատ-

վաս տում ե րի գնա հա տա կա նը 

•	 հի վան դու թյան դա սա կար գու մը 

•	 ընտր ված դա սա կարգ ման հա մա ձայն բուժ ման ե ղա նա կի ը նտ րու թյու նը և բժշ կի 

ո րո շում, ա րդյոք ե րե խային ան հրա ժեշտ է ու ղար կել ստա ցի ո նար բուժ ման 

•	 ե րե խային ստա ցի ո նար բուժ ման ու ղար կե լուց ա ռաջ կարևո րա գույն բու ժա կան մի-

ջո ցա ռում ե րի ան ցկա ցու մը (օ րի նակ՝ հա կա բի ո տի կի ա ռա ջին դո զան, հի պոգ լի կե-

միայի կան խար գե լու մը և այլն)
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•	  բու ժում ամ բու լա տոր պայ ման նե րում (օ րի նակ՝ օ րալ ռե հիդ րա տա ցի ոն թե րա պիա, 

մե բեն դա զոլ, պատ վաս տում եր)

•	  մայ րե րի ու սու ցու մը տնային պայ ման նե րում ո րո շա կի բու ժա կան մի ջո ցա ռում եր 

կա տա րե լու նկա տա ռու մով (օ րի նակ՝ օ րալ և հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց ներ 

տա լը)

•	 ս նուց ման հար ցե րի վե րա բե րյալ մայ րե րին խոր հուրդ ներ տա լը, ի նչ պես նաև նրանց 

վար քը կրկ նա կի բու ժօգ նու թյուն ստա նա լու ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 

•	 ե րե խային հա ջորդ այ ցի բե րե լու ո րո շու մը, ե րե խայի վի ճա կի կրկ նա կի գնա հա տու-

մը և հա մա պա տաս խան օգ նու թյան ցու ցա բե րու մը

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐՆ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Բա ցի վե րո հի շյալ սխե մա նե րից, դուք կս տա նաք նաև մի քա նի գր քույկ ներ (բուկ լետ-

ներ), ո րոնք կոչ վում են « մո դուլ ներ» և ո րոն ցում նկա րագր վում են կա տար վե լիք բո լոր 

քայ լե րը։ Բուկ լետ նե րի վեր նագ րերն են.

- «Գ նա հա տեք և դա սա կար գեք 2 ամ սա կա նից մինչև 5 տա րե կան հի վանդ ե րե-

խային»

- «Ն շա նա կեք բու ժում»

- « Բու ժեք ե րե խային»

- « Խոր հուրդ ներ տվեք մո րը»

- «Գ նա հա տեք և դա սա կար գեք մինչև 2 ամ սա կան հի վանդ նո րած նին»

- « Հե տա գա հս կո ղու թյուն»

Ու սու ցո ղա կան մո դուլ նե րը պա րու նա կում են վար ժու թյուն ներ, ո րոնք կօգ նեն ձեզ ու-

սում ա սի րել և ը մբռ նել կա տար վե լիք քայ լե րը։ Վար ժու թյուն նե րի մեծ մա սը տա լիս է կլի-

նի կա կան բնույ թի ին ֆոր մա ցիա՝ նկա րագ րե լով հի վանդ ման կի կի վի ճա կը և ա ռա ջադ-

րե լով հա մա պա տաս խան հար ցեր։ Ո րոշ վար ժու թյուն նե րում օգ տա գործ վում են տե սա-

ֆիլ մեր և լու սան կար ներ։ Ու սու ցո ղա կան մո դուլն ըն թեր ցե լուց և վար ժու թյուն նե րը կա տա-

րե լուց հե տո դուք այն կա վար տեք։

ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐԵԼԻ Է ԸՆՏՐԵԼ ՀԻՎԱՆԴԻ ԲՈՒԺՄԱՆ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՍԽԵՄԱՆ

Ամ բու լա տոր հաս տա տու թյուն նե րի մեծ մա սում գո յու թյուն ու նի ե րե խա նե րի գրանց-

ման կարգ, ո րի հա մա ձայն գրանց վում են հետևյալ տվյալ նե րը. ա րդյոք ե րե խան դի մել 

է հի վան դու թյան ա ռի թով, թե որևէ այլ պատ ճա ռով, ի նչ պես, օ րի նակ, ա ռողջ ե րե խայի 

պրո ֆի լակ տիկ խորհր դատ վու թյու նը, պատ վաս տում ե րը կամ վնաս վածք նե րը։ Ե թե 

մայ րը ե րե խային բե րում է ամ բու լա տո րիա հի վան դու թյան պատ ճա ռով (և ոչ թե վնաս-

ված քի) և ե րե խային ու ղար կում են ձեզ մոտ ըն դու նե լու թյան, դուք պետք է ի մա նաք ե րե-

խայի տա րի քը, որ պես զի կա րո ղա նաք օ գտ վել հա մա պա տաս խան սխե մայից և սկ սեք 

ե րե խայի վի ճա կի գնա հա տու մը։ Կախ ված ձեր ամ բու լա տո րիա յում ե րե խայի գրանց-

ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, ե րե խայի ա նու նը, տա րի քը կամ այլ տվյալ ներ, ի նչ-

պես օ րի նակ, հաս ցեն կա րող են ար դեն գրանց ված լի նել ե րե խայի ան կե տա յում։ Ե թե 

գրանց վե լիս դա չի կա տար վում, ա պա դուք կա րող եք սկ սել՝ ե րե խայի ա նունն ու տա րի-

քը հարց նե լով։ 
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Ո րո շեք, թե տա րի քային ո ՛ր խմ բին է պատ կա նում ձեր հի վան դը.

-  տա րի քը՝ մինչև եր կու ամ սա կան

-  տա րի քը՝ եր կու ամ սա կա նից մինչև հինգ տա րե կան

Ե թե ե րե խայի տա րի քը եր կու ամ սա կա նից մինչև հինգ տա րե կանն է, ու րեմ ը նտ րեք 

«Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ, ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ ԵՎ ԲՈՒ ԺԵՔ 2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ-

ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ» սխե ման։ « Մինչև հինգ տա րե կան» ար տա հայ տու թյու նը նշա նա կում 

է, որ ե րե խայի հինգ տա րին դեռ չի լրա ցել։ Այդ խումբն ը նդ գր կում է, օ րի նակ, 4 տա րե-

կան 11 ամ սա կան տա րի քի ե րե խա նե րին, ո րոնց հինգ տա րին դեռ չի լրա ցել։ 

Եր կու ամ սա կան ե րե խա ներն ը նդ գրկ վում են «Եր կու ամ սա կա նից մինչև հինգ տա րե-

կան» խմ բի մեջ, և ոչ թե « Մինչև եր կու ամ սա կան» խմ բի։

Ե թե ե րե խայի եր կու ա մի սը դեռ չի լրա ցել, նա հա մար վում է նո րա ծին։ Նման դեպ քե-

րում ան հրա ժեշտ է օ գտ վել «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ, ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ ԵՎ ԲՈՒ ԺԵՔ ՄԻՆ ՉԵՎ 2 ԱՄ-

ՍԱ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ ՆՈ ՐԱԾ ՆԻՆ» սխե մայից։ 

Ներ կա յաց ված մո դու լում, ո րը կոչ վում է « Կա տա րեք հի վանդ ե րե խայի գնա հա տում և 

դա սա կար գում», դուք կսո վո րեք գնա հա տել և դա սա կար գել եր կու ամ սա կա նից մինչև 

հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի վի ճա կը։ Ի սկ, թե ի նչ պես է կազ մա կերպ վում ա վե լի վաղ 

տա րի քի ե րե խա նե րի վա րու մը, դուք կսո վո րեք « Հի վանդ նո րած նի վա րու մը» ու սում ա-

կան մո դու լում։

ԳՆԱՀԱՏԵՔ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՔ 2 ԱՄՍԱԿԱՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 5 
ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴ ԵՐԵԽԱՅԻՆ 

Մայ րը ե րե խային բե րում է ամ բու լա տո րիա ո րո շա կի հի վան դու թյան կամ պրոբ լե մի 

բուժ ման նպա տա կով։ Ե թե դուք ե րե խայի վի ճա կի գնա հա տում ու դա սա կար գու մը կա-

տա րում եք միայն ը ստ տվյալ կոնկ րետ պրոբ լե մի կամ ախ տան շա նի, հնա րա վոր է, որ 

դուք չն կա տեք այլ հի վան դու թյուն նե րի նշան նե րի առ կա յու թյու նը։ Ե րե խայի մոտ կա րող է 

լի նել թո քա բորբ, փոր լու ծու թյուն, տեն դային հի վան դու թյուն, ֆա րին գիտ, կարմ րուկ կամ 

սնուց ման խան գա րում։ Այդ հի վան դու թյուն նե հո չբուժ վե լու դեպ քում կա րող են դառ նալ 

վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի հաշ ման դա մու թյան կամ մահ վան պատ ճառ։

«Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ 2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ-

ԽԱՅԻՆ» սխե ման նկա րագ րում է, թե ի նչ պես պետք է կա տա րել հի վանդ ե րե խայի վի ճա-

կի գնա հա տում ու դա սա կար գու մը, որ պես զի նման նշան ներն ան նկատ չմ ան։ Սխե-

մայով ղե կա վար վե լով, դուք պետք է հար ցեր տաք մո րը ե րե խայի պրոբ լեմ ե րի մա սին 

և ո րո շեք, առ կա են ա րդյոք վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ Այ նու հետև հարց րեք հիմ ա-

կան հինգ ախ տա նիշ նե րի մա սին՝ հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն, փոր լու ծու թյուն, 

բարձր ջեր մու թյուն կամ տենդ, կո կոր դի ցավ և ա կան ջի հետ կապ ված բար դու թյուն ներ։ 

Այն ե րե խան, ո րի մոտ հայտ նա բեր վել են այդ հինգ հիմ ա կան ախ տան շան նե րից որևէ 

մե կը կամ մի քա նի սը, կա րող է լուրջ հի վանդ լի նել։ Հիմ ա կան ախ տան շա նը հայտ նա-

բե րե լու դեպ քում տվեք լրա ցու ցիչ հար ցեր, ո րոնք ձեզ կօգ նեն դա սա կար գել հի վան դու-

թյու նը։ Ստու գեք, կան ա րդյոք ե րե խայի մոտ սնուց ման խան գա րում եր կամ ա նե միա։ 

Ստու գեք նաև ե րե խայի պատ վաս տում ե րի կար գա վի ճա կը և կա տա րեք այլ պրոբ լեմ ե-

րի գնա հա տում, ո րոնք մատ նա ցույց կա նի մայ րը։
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ՄՈ ԴՈՒ ԼԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈ ՂԱ ԿԱՆ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԸ

Այս ու սու ցո ղա կան մո դու լում ներ կա յաց վում են հետևյալ հմ տու թյուն նե րը և հնա րա վո-

րու թյուն է ըն ձեռ վում դրանք կի րա ռել գործ նա կան կյան քում.

	Ինչ պես պետք է հարց նել մո րը ե րե խային ան հանգս տաց նող պրոբ լեմ ե րի մա սին։ 

	Ինչ պես կա րե լի է ստու գել վտան գի նշան նե րի առ կա յու թյու նը։ 

	Ինչ պես կա րե լի է հարց նել մո րը հիմ ա կան հինգ ախ տո րո շիչ նշան նե րի մա սին.

-  հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն

-  փոր լու ծու թյուն

-  տենդ

-  կո կոր դի ցավ 

- ա կանջ նե րի հետ կապ ված բար դու թյուն ներ։

	Ե թե հիմ ա կան ախ տան շանն առ կա է, 

- ինչ պես կա րե լի է ստու գել, կան ա րդյոք ե րե խայի մոտ հիմ ա կան ախ տան շա նի 

հետ կապ ված այլ ախ տան շան ներ 

- ինչ պես կա րե լի է դա սա կար գել հի վան դու թյունն ը ստ ախ տան շան նե րի առ կա-

յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան

	Ինչ պես կա րե լի է ստու գել, կան ա րդյոք սնուց ման խան գար ման և ա նե միայի նշան-

ներ և ի նչ պես կա րե լի է գնա հա տել ե րե խայի կե րակ րու մը։

	Ինչ պես կա րե լի է գնա հա տել ե րե խայի պատ վաս տում ե րի կար գա վի ճա կը և ո րո-

շել, ա րդյոք ե րե խային ան հրա ժեշտ է կա տա րել որևի ցե պատ վաս տում նույն օ րը։

	Ինչ պես կա րե լի է գնա հա տել ցան կա ցած այլ պրոբ լեմ։

Ձեր դա սա խո սը հան գա մա նո րեն կանդ րա դառ նա «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» 

սխե մային։
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1.0. ՀԱՐՑԵՐ ՏՎԵՔ ՄՈՐԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ՄՈՏ 
ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Մայ րը (կամ ըն տա նի քի այլ ան դամ ե րը, օ րի նակ՝ հայ րը, քույ րը, եղ բայ րը կամ տա-

տի կը) ե րե խային սո վո րա բար բե րում է ամ բու լա տո րիա որևէ հի վան դու թյան ա ռի թով։ 

Սա կայն մայ րե րը հա ճախ ե րե խա նե րին ամ բու լա տո րիա են բե րում նաև կան խար գե լիչ 

մի ջո ցա ռում ե րի, պատ վաս տում ե րի կամ վեր քե րի պատ ճա ռով։ «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ-

ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե ման փուլ առ փուլ բա ցատ րում է, թե ի նչ պետք է ա նի բու ժաշ խա տո-

ղը, ե թե մայ րը ե րե խային ամ բու լա տո րիա է բե րել հի վան դու թյան պատ ճա ռով։ Այդ սխե-

ման չի օգ տա գործ վում ա ռողջ ե րե խա նե րի գնա հատ ման նպա տա կով, ո րոնք գա լիս են 

պատ վաս տում եր ստա նա լու կամ որևէ վնաս ված քի կամ այր ված քի ա ռն չու թյամբ։ 

Երբ հի վանդ ե րե խային բե րում են ամ բու լա տո րիա, բու ժաշ խա տող նե րը մեծ մա սամբ 

փոր ձում են նախևա ռաջ պար զել պատ ճա ռը։ Նրանք կշ ռում են ե րե խային, չա փում են 

ջեր մու թյու նը և լրաց նում են ստաց ված տվյալ նե րը ե րե խայի ամ բու լա տոր քար տում՝ ան-

կե տա յում, ո րն ի րե նից ներ կա յաց նում է գրան ցում ե րի մեկ այլ ձև, կամ ուղ ղա կի թղ թի 

կտո րի վրա։ Դրա նից հե տո մայրն ու ե րե խան ան ցնում են բժշ կի ա ռանձ նա սե նյակ՝ հե-

տա զոտ ման։

Մորն ու նրա հի վանդ ե րե խային ըն դու նե լիս.

	Ող ջու նեք նրանց, ի նչ պես որ հարկն է, և ա ռա ջար կեք նս տել։

Հի վան դու թյան վար ման ճիշտ սխե ման ը նտ րե լու հա մար ձեզ ան հրա ժեշտ է ի մա նալ 

ե րե խայի տա րի քը։ Ե րե խայի տա րի քը կա րե լի է ի մա նալ ամ բու լա տոր քար տից։ 

- Ե թե ե րե խայի տա րի քը եր կու ամ սա կա նից մինչև հինգ տա րե կան է, ա պա գնա-

հա տում ու դա սա կար գու մը կա տա րեք ը ստ «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» 

սխե մայի փու լե րի։ 

- Ե թե ե րե խայի տա րի քը մեկ շա բա թա կա նից մինչև եր կու ամ սա կան է, ա պա 

գնա հա տում ու դա սա կար գու մը կա տա րեք ը ստ « ՆՈ ՐԱ ԾԻՆ» սխե մայի փու լե րի։ 

(Հի վանդ նո րա ծին նե րի վար ման ման րա մաս նե րի հետ դուք կծա նո թա նաք ա վե-

լի ուշ՝ ու սում ա կան դա սըն թա ցում)։

Հետևեք, որ պես զի ե րե խայի քաշն ու ջեր մու թյու նը չափ վեն և գրանց վեն։ Ե թե ոչ, ա պա 

քաշն ու ջեր մու թյու նը չա փեք ու գրան ցեք ա վե լի ուշ՝ հի վան դու թյան հիմ ա կան ախ տո-

րո շիչ նշան նե րը գնա հա տե լիս ու դա սա կար գե լիս։ Այդ փու լում աշ խա տեք ե րե խայի շո րե-

րը չհա նել և չան հանգս տաց նել նրան։

	 Հար ցեր տվեք մո րը ե րե խայի մոտ առ կա պրոբ լեմն ե րի մա սին։

Գ րի ա ռեք այն ա մե նը, ի նչ մայ րը պատ մում է ե րե խայի պրոբ լեմ ե րի մա սին։ 

Ե րե խայի պրոբ լեմ ե րի մա սին մո րը հարց նե լու կարևո րա գույն նպա տակ նե րից մե կը 

մոր հետ սերտ կապ հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյունն է։ Այդ կապն օգ նում է հանգս-

տաց նել մո րը և հա վաս տիաց նել, որ նա և իր ե րե խան ստա նում են բարձ րո րակ բուժ-

ծա ռա յու թյուն։ Հե տա գա հե տա զոտ ման ըն թաց քում ե րե խային բու ժե լիս ձեզ ան հրա ժեշտ 

կլի նի սո վո րեց նել մո րը, թե ի նչ պես պետք է կազ մա կեր պել ե րե խայի խնամ քը տնային 

պայ ման նե րում և տալ հա մա պա տաս խան խոր հուրդ ներ։ Ո ւս տի, մոր հետ կապն ան հրա-

ժեշտ է հաս տա տել բուժ հե տա զո տու թյան սկզբ նա կան փու լում։
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Ճիշտ հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րը կի րա ռե լու նպա տա կով.

- Ու շադ րու թյամբ լսեք, թե ի նչ է պատ մում մայ րը։ Դա նրան կվս տա հեց նի, որ դուք 

լուրջ եք վե րա բեր վում իր պրոբ լե մին։

- Օգ տա գոր ծեք այն պի սի բա ռեր, ո րոնք հաս կա նա լի են մո րը։ Ե թե մայ րը լավ 

չհաս կա նա ձեր տված հար ցե րը, նա ի վի ճա կի չի լի նի տրա մադ րել ձեզ այն տվյալ-

նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ կլի նեն ե րե խայի վի ճա կի ճշգ րիտ գնա հատ ման և դա սա-

կարգ ման հա մար։

-  Հար ցին պա տաս խա նե լիս մո րը բա վա կա նա չափ ժա մա նակ տվեք։ Օ րի-

նակ, նրան կա րող է ո րոշ ժա մա նակ պետք լի նի հի շե լու հա մար, ա րդյոք այս 

կամ այն ախ տան շա նը առ կա է իր ե րե խայի մոտ։

- Ե թե մայ րը վս տահ չէ իր պա տաս խա նի մեջ, տվեք լրա ցու ցիչ հար ցեր։ Ե րբ 

դուք հարց նում եք հիմ ա կան ախ տան շա նի կամ դրա հետ կապ ված որևէ այլ 

հատ կա նի շի մա սին, մայ րը կա րող է վս տահ չլի նել, որ այն առ կա է։ Լրա ցու ցիչ 

հար ցեր տվեք, որ պես զի օգ նեք նրան տալ ա վե լի հս տակ պա տաս խան ներ։ 

	 Պար զեք, ա րդյոք այդ նույն պրոբ լե մի ա ռի թով մայ րը ե րբևէ դի մել է բժշ կի, թե 
դա ա ռա ջին այցն է ։

Ե թե դա տվյալ պրոբ լե մով կամ հի վան դու թյամբ ե րե խայի ա ռա ջին հե տա զո տու թյունն 

է, ա պա դա հա մար վում է ա ռաջ նային բու ժայց։

Ե թե մի քա նի օր ա ռաջ ե րե խան ար դեն հե տա զոտ վել է տվյալ պրոբ լե մով կամ հի վան-

դու թյամբ, ա պա դա հա մար վում է հա ջորդ բու ժայց։

Հա ջորդ բու ժայ ցի նշա նա կու թյու նը տար բեր վում է ա ռաջ նային բու ժայ ցից։ Հա ջոր դա-

կան բու ժայ ցի ըն թաց քում բժիշ կը փոր ձում է պար զել, ա րդյոք ե րե խային օգ նել է ա ռաջ-

նային բու ժայ ցի ժա մա նակ իր նշա նա կած բու ժու մը։ Ե թե բու ժու մը նշա նա կե լուց մի քա նի 

օր հե տո ե րե խայի վի ճա կը չի բա րե լավ վում, այլ ը նդ հա կա ռա կը՝ վատ թա րա նում է, ա պա 

բու ժաշ խա տո ղը ե րե խային ու ղար կում է ստա ցի ո նար բուժ ման կամ նշա նա կում է այլ 

բու ժում։

Թե ի նչ պես է ո րոշ վում բու ժայ ցի ա ռաջ նային կամ հա ջոր դա կան լի նե լը, կախ ված է 

նրա նից, թե ձեր բուժ հաս տա տու թյու նում ի նչ պես է ի րա կա նաց վում հի վանդ նե րի գրան-

ցում ու բու ժայ ցի պատ ճառ նե րի պար զու մը։ Ո րոշ բուժ հիմ ար կու թյուն նե րում մայ րե րին 

տա լիս են հե տա գա հս կո ղու թյան քար տեր, որ տեղ նշ ված է, թե ե րբ պետք է մայ րը վե-

րա դառ նա բուժ հիմ ար կու թյուն հա ջորդ այ ցին։ Այլ բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում 

բու ժաշ խա տո ղը հա ջոր դա կան այ ցե րի վե րա բե րյալ նշում եր է կա տա րում հի վան դի 

բազ մա կի օգ տա գործ ման քար տում կամ սխե մա յում։ Կան նաև բուժ հիմ արկ ներ, որ տեղ 

ե րե խայի գրանց ման ժա մա նակ բու ժաշ խա տո ղը հարց նում է ե րե խայի մո րը բժշ կին դի-

մե լու պատ ճառ նե րի մա սին։

Դա սըն թա ցի ըն թաց քում դուք կսո վո րեք, թե ի նչ է պետք ա նել հա ջոր դա կան բու ժայ-

ցե րի ժա մա նակ։ Տվյալ ու սու ցո ղա կան մո դու լի օ րի նակ ներն ու վար ժու թյուն նե րը վե րա-

բե րում են այն ե րե խա նե րին, ո րոնց բուժ հաս տա տու թյուն են բե րել ա ռաջ նային բու ժայ ցի։
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2.0. ՍՏՈՒԳԵՔ, ԿԱՆ ԱՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆԳԻ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ս տու գեք ԲՈ ԼՈՐ հի վանդ նե րին. կա՞ն ա րդյոք վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։

Վ տան գի ը նդ հա նուր նշան ներն առ կա են, ե րբ.

	ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել կամ կուրծք ծծել 

	ե րե խան փս խում է յու րա քան չյուր կե րակ րու մից կամ հե ղուկ ըն դու նե լուց հե տո 

	ե րե խայի մոտ ցն ցում եր են լի նում 

	ե րե խան գտն վում է լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում։

Վ տան գի ը նդ հա նուր նշան ներ դրսևո րող ե րե խան ու նի լուրջ պրոբ լեմ եր։ Այդ պի սի 

ե րե խա նե րին մեծ մա սամբ ան հրա ժեշտ է լի նում ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ու ղար կել ստա ցի ո նար բուժ-

ման։ Նրանց կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել կեն սա կա նո րեն կարևոր բու ժում հա կա բի ո տիկ-

նե րի նե րար կու մով, թթ ված նով կամ այլ ե ղա նակ նե րով, ո րոնք հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց-

նել ձեր ամ բու լա տո րիայի պայ ման նե րում։ Շտապ ա վար տեք գնա հատ ման մա ցած փու-

լե րը։ Ան հե տաձ գե լի բուժ ման ըն թաց քը նկա րագր ված է «Ո րո շեք բու ժու մը» մո դու լում։

Ս տորև բեր ված է «Գ նա հա տեք» սյու նա կի ա ռա ջին հատ վա ծը, որ տեղ նկա րագր ված 

է, թե ի նչ պես կա րե լի է ստու գել վտան գի ը նդ հա նուր նշան նե րի առ կա յու թյու նը։

ՀԱՐՑՐԵՔ ՄՈՐԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ՄՈՏ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

•	Պարզեք,	այս	հիվանդության	կապակցությամբ	երեխայի	այցը	առաջնակի	է,	թե	կրկնակի:
- Եթե այցը կրկնակի է, օգտվեք «ԲՈՒԺԵՔ ԵՐԵԽԱՅԻՆ» սխեմայի ցուցումերից
- Եթե այցը առաջնակի է, գնահատեք երեխայի վիճակը հետևյալ կերպ

ՍՏՈՒԳԵՔ, ԿԱ՞Ն ԱՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆԳԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՇԱՆՆԵՐ

Վտանգի ցանկացած նշանով երեխային անհրաժեշտ է ԱՆՀԱՊԱՂ ուշադրություն: 
Ավարտեք հետազոտումը և նախաստացիոնար բուժումը, որպեսզի երեխայի 
հոսպիտալիզացումը չուշացվի

ՀԱՐՑՐԵՔ.
•	 Կարո՞ղ	է	արդյոք	երեխան	խմել	կամ	

կուրծք ծծել:
•	 Կա՞	արդյոք	փսխում	յուրաքանչյուր	

կերակրումից կամ խմելուց հետո:
•	 Եղե՞լ	են	արդյոք	երեխայի	մոտ	ցնցումներ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՐՁՐԵՔ.
•	Զննեք,	արդյոք	երեխան	լեթարգիկ	

կամ անգիտակից վիճակում չէ՞:

Վ տան գի ը նդ հա նուր նշան նե րը ստու գե լիս.

ՀԱՐՑ ՐԵՔ.  Կա րո ղա նու՞մ է ա րդյոք ե րե խան խմել կամ կուրծք ծծել։ 

Ե թե ե րե խան չի կա րո ղա նում կուլ տալ հե ղուկ ներ կամ կրծ քի կաթ, ու րեմ նրա մոտ 

առ կա է « չի կա րո ղա նում խմել կամ կուրծք ծծել» ախ տան շա նը։
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Երբ դուք մո րը տա լիս եք « Կա րո ղա նու՞մ է ա րդյոք ե րե խան խմել կամ կուրծք 
ծծել» հար ցը, հա մոզ վեք, որ մայ րը հաս կա ցել է ձեր հար ցը։ Ե թե նա ա սում է, որ ե րե խան 

չի կա րո ղա նում խմել կամ կուրծք ծծել, խնդ րեք նրան նկա րագ րել, թե կոնկ րետ ի նչ է կա-

տար վում ե րե խայի հետ այն պա հին, ե րբ նա ա ռա ջար կում է ման կա նը որևէ հե ղուկ։ Օ րի-

նակ, կա րո ղա նու՞մ է ա րդյոք ե րե խան հե ղու կը հա վա քել բե րա նում և կուլ տալ։ Ե թե դուք 

հա մոզ ված չեք մոր պա տաս խա նի ճշգր տու թյան մեջ, խնդ րեք, որ մայ րը ե րե խային տա 

մա քուր ջուր կամ մայ րա կան կաթ։ Ու շադ րու թյամբ զն նեք, ա րդյոք ե րե խան կուլ տա լիս է 

հե ղու կը կամ կա թը։

Ծծ կեր ե րե խա նե րի մոտ կուրծք ծծե լուն կա րող է խան գա րել լց ված քի թը։ Ե թե ե րե-

խայի քի թը խցան ված է, մաք րեք այն։ Ե թե քի թը մաք րե լուց հե տո ե րե խան կա րո ղա նում 

է նոր մալ կուրծք ծծել, ա պա նրա մոտ բա ցա կա յում է « չի կա րո ղա նում խմել կամ կուրծք 

ու տել» ախ տան շա նը։

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. Փս խու՞մ է ա րդյոք ե րե խան յու րա քան չյուր կե րակ րու
մից կամ հե ղուկ ըն դու նե լուց հե տո։

Ե թե ե րե խան բա ցար ձա կա պես ո չինչ չի կա րո ղա նում պա հել իր մեջ, ա պա նրա մոտ 

առ կա է «փս խում է յու րա քան չյուր կե րակ րու մից կամ հե ղուկ ըն դու նե լուց հե տո» ախ-

տան շա նը։ Այն ա մե նը, ի նչ ե րե խան կուլ է տա լիս, ետ է գա լիս փսխ ման մի ջո ցով։ Ե թե 

ե րե խան փս խում է յու րա քան չյուր կե րակ րու մից կամ հե ղուկ ըն դու նե լուց հե տո, նշա նա-

կում է, որ նրա օր գա նիզ մը չի կա րո ղա նում իր մեջ պա հել սնունդ, հե ղուկ կամ դե ղեր։ 

Ե թե ե րե խան եր բեմ փս խում է, սա կայն կլա նած հե ղու կի ի նչ-որ մա սը մում է օր գա-

նիզ մում, ա պա այդ ե րե խայի մոտ բա ցա կա յում է «փս խում է յու րա քան չյուր կե րակ րու մից 

կամ հե ղուկ ըն դու նե լուց հե տո» ախ տան շա նը։ 

Հար ցեր տա լիս օգ տա գոր ծեք այն պի սի բա ռեր, ո րոնք հաս կա նա լի են մո րը։ Հար ցին 

պա տաս խա նե լիս մո րը բա վա կա նա չափ ժա մա նակ տվեք։ Ե թե մայ րը հա մոզ ված չէ, որ 

իր ե րե խան փս խում է յու րա քան չյուր կե րակ րու մից կամ հե ղուկ ըն դու նե լուց հե տո, օգ-

նեք նրան ճիշտ ձևա կեր պել իր պա տաս խա նը։ Օ րի նակ, հարց րեք, թե որ քան հա ճախ 

են ե րե խայի մոտ լի նում փս խում եր։ Հարց րեք նաև, փս խու՞մ է ա րդյոք ե րե խան ա մեն 

ան գամ սնունդ կամ հե ղուկ կուլ տա լուց հե տո։ Ե թե հա մոզ ված չեք մոր պա տաս խան նե-

րի ճշգր տու թյան մեջ, խնդ րեք, որ նա ե րե խային ա ռա ջար կի որևէ հե ղուկ։ Ստու գեք, փս-

խու՞մ է ա րդյոք ե րե խան։

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. Ե րե խան ցն ցում եր ու նե ցե՞լ է ։

Ցն ցում ե րի ժա մա նակ ե րե խայի ձեռ քերն ու ոտ քե րը ցնց վում են մկան նե րի կծ կու մից։ 

Ե րե խան կա րող է գի տակ ցու թյու նը կորց նել կամ ռե ակ ցիա չտալ ի րեն ուղղ ված խոս քե-

րին։

Հարց րեք մո րը, թե տվյալ հի վան դու թյան ըն թաց քում ե րե խայի մոտ ե ղե՞լ են ցն ցում-

ներ։ Օգ տա գոր ծեք մոր հա մար հաս կա նա լի բա ռեր։ Օ րի նակ, մայ րը կա րող է ցն ցում երն 

ան վա նել «ջ ղաձ գում եր», կամ «ե րե խայի ձեռ քերն ու ոտ քե րը բռն վում են» կամ ե րե խան 

ամ բողջ մարմ ով դո ղաց նում է»։

ԶՆ ՆԵՔ. Զն նեք, ա րդյոք ե րե խան գտն վում է լե թար գիկ կամ ան
գի տա կից վի ճա կում։ 

Ե թե ե րե խան գտն վում է լե թար գիկ վի ճա կում, նա քն կոտ է և ակ տիվ չէ նույ նիսկ ար-

թուն վի ճա կում։ Նա թու լա ցած է և հե տաքրք րու թյուն չի ցու ցա բե րում իր շուր ջը կա տար-



18

վող որևէ ի րա դար ձու թյան նկատ մամբ։ Հա ճախ ե րե խան չի նա յում մոր դեմ քին կամ ձեզ, 

ե րբ դուք նրա հետ փոր ձում եք խո սել։ Նա կա րող է հա յաց քը հա ռել մի կե տի և այլևս 

չն կա տել, թե ի նչ է կա տար վում իր շուր ջը։ Ե թե ե րե խան ան գի տա կից վի ճա կում է, նրան 

ա րթ նաց նելն ան հնա րին է։ Նա ռե ակ ցիա չի տա լիս ոչ հպու մին, ոչ ձայ նին, ոչ ցնց մա նը։

Հարց րեք մո րը, ա րդյո՞ք նա ե րե խայի մոտ նկա տել է ան սո վոր քն կո տու թյուն կամ հեշ-

տու թյա՞մբ է ա րդյոք նա ա րթ նաց նում ե րե խային։ Ստու գեք, ա րթ նա նում է ա րդյոք ե րե-

խան, ե րբ մայ րը նրա հետ խո սում է, թեթևա կի ցն ցում է նրան, կամ ե րբ դուք ծափ եք 

տա լիս։

Ծա նո թագ րու թյուն.  Ե թե քնած ժա մա նակ ե րե խայի մոտ նկա տում եք հազ կամ 

դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն, ա պա ա րթ նաց նե լուց ա ռաջ հաշ վեք րո պե ում նրա կա տա րած 

շնչա ռա կան ակ տե րի թի վը։ 

Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է վտան գի որևէ նշան, ա րագ ա վար տեք գնա հատ ման պրո-

ցե սը։ Այդ ե րե խան ծանր բար դու թյուն ու նի։ Բու ժու մը չի կա րե լի հե տաձ գել։

•	•	•
Դուք կսո վո րեք գրան ցել ե րե խայի հի վան դու թյան տվյալ նե րը հա տուկ ձևում, ո րը կոչ-

վում է «Գ րան ցում ե րի քարտ»։ Գրան ցում ե րի քար տի դի մային մա սը շատ բա նով նման 

է «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե մային։ Այն տեղ բեր ված են այն հար ցե րը, ո րոնք 

ան հրա ժեշտ է տալ մո րը, ի նչ պես նաև այն ախ տան շան նե րը, ո րոնք դուք պար տա վոր եք 

տես նել, լսել և շո շա փել։

Այս մո դու լի վար ժու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյան ըն թաց քում դուք օգ տա գոր ծե լու եք 

Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տի միայն վե րին մա սը։ Սխե մայի յու րա քան չյուր 

փու լի ու սում ա սի րու թյան ծա վալ ման հետ մեկ տեղ դուք կօգտ վեք սխե մայի ա վե լի ու 

ա վե լի մեծ հատ վա ծից։

 
 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Ա 

Կար դա ցեք ստորև բեր ված հի վան դու թյան պատ մու թյուն նե րը և պա տաս խա նեք հար-

ցե րին։

Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 1.  Ռո զա 

Ռո զան 15 ամ սա կան է, քա շը՝ 8.5 կգ, ջեր մու թյու նը ՝ 38.5oC։

Բու ժաշ խա տո ղը հարց րել է. «Ի՞նչ գան գատ ներ կան ե րե խայի մոտ»։ Մայ րը պա տաս-

խա նել է, որ ար դեն չորս օր է, ի նչ Ռո զան հա զում է և լավ չի ու տում։ Սա Ռո զայի ա ռաջ-

նային բու ժայցն է ։

Բու ժաշ խա տո ղը փոր ձեց ստու գել, ա րդյոք ե րե խայի մոտ կան վտան գի ը նդ հա նուր 

նշան ներ։ Նա հարց րեց. « կա րո ղա նու՞մ է ա րդյոք ե րե խան խմել կամ կուրծք ու տել»։ Մայ-

րը պա տաս խա նեց, որ Ռո զան չի կա րո ղա նում և չի ու զում։ Բու ժաշ խա տո ղը Ռո զային մի 

քիչ ջուր տվեց։ Ե րե խան այն քան թույլ էր, որ չկա րո ղա ցավ գլու խը բարձ րաց նել։ Նա չէր 
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կա րո ղա նում խմել բա ժա կից։ Այ նու հետև բու ժաշ խա տո ղը հարց րեց մո րը. «Ե րե խան փս-

խում եր ու նե ցե՞լ է»։ Մայ րը պա տաս խա նեց, որ չի ու նե ցել։ Բու ժաշ խա տո ղը հարց րեց. 

«ե րե խան ցն ցում եր ու նե ցե՞լ է»։ Մայ րը պա տաս խա նեց, որ չի ու նե ցել։ 

Բու ժաշ խա տո ղը զն նեց Ռո զային. ա րդյոք ե րե խան լե թար գիկ վի ճա կում է կամ ան գի-

տա կից։ Ե րբ բու ժաշ խա տողն ու մայ րը զրու ցում էին, Ռո զան նա յում էր նրանց ու աչ քի 

ան ցկաց նում սե նյա կը։ Այդ ժա մա նակ ե րե խան ան գի տա կից կամ լե թար գիկ վի ճա կում 

չէր։ 

Այժմ պա տաս խա նեք հետևյալ է ջում բեր ված հար ցե րին։

Ս տորև բեր ված է ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տի վե րին մա սը։

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը ___________________________________ Տա րի քը_____________ Քա շը__________ կգ  
Ջեր մաս տի ճա նը _՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ ______________________________  
Ա ռա ջի՞ն այցն է։ ___ Հա ջորդ այցն է __ 

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ ՆԵՐ Կան ա րդյոք վտան գի ը նդ-
հա նուր նշան ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ 
ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ-
ՏԱ ԿԻՑ ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ___

Չ մո ռա նաք օ գտ վել վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան նե րի առ կա յու-
թյու նից հի վան դու թյան դա սա-
կարգ ման ժա մա նակ

ա.  Քար տի վե րին տո ղում հատ կաց ված տե ղում գրան ցեք Ռո զայի ա նունն ու ազ գա նու-

նը, տա րի քը, քա շը և մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը։

բ.  Քար տի « Հարց րեք, ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան» հար ցի տո ղում գրան ցեք Ռո-

զային ան հանգս տաց նող պրոբ լեմ ե րը։ 

գ. Ն շեք (√) նշա նով, ա ռաջ նային բու ժայցն է, թե հա ջորդ։

դ.  Կա՞ն ա րդյոք Ռո զայի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ Ե թե այո, ա պա «Ս տու գեք, 

կա՞ն ա րդյոք վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ» հար ցը պա րու նա կող շր ջա նա կում ը նդ-

գծեք ե րե խայի մոտ առ կա վտան գի ախ տան շա նը։

 « Դա սա կար գեք» սյու նա կի վե րին տո ղում (√) նշա նով նշեք «Այո» կամ «Ոչ» տար բե-

րակ նե րից որևէ մե կը « Կա՞ն ա րդյոք վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ» հար ցից հե տո։

Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 2. Յու րա 

Յու րան չորս տա րե կան է, քա շը՝ 15 կգ, ջեր մու թյու նը ՝ 38 oC։

Բու ժաշ խա տո ղը հարց րել է. «Ի՞նչ գան գատ ներ կան ե րե խայի մոտ»։ Ծնող նե րը պա-

տաս խա նել են, որ Յու րան հա զում է և նրա ա կանջ նե րը ցա վում ե ն։ Սա Յու րայի ա ռաջ-

նային բու ժայցն է։ Բու ժաշ խա տո ղը հարց րեց. « Կա րո ղա նու՞մ է ա րդյոք ե րե խան խմել 

կամ կուրծք ու տել»։ Ծնող նե րը դրա կան պա տաս խան տվե ցին։ Այ նու հետև բու ժաշ խա-
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տո ղը հարց րեց. «Փս խում է ա րդյոք ե րե խան յու րա քան չյուր կե րակ րու մից կամ հե ղուկ ըն-

դու նե լուց հե տո»«։ Ծնող նե րը պա տաս խա նե ցին, որ չի ու նե նում։ Բու ժաշ խա տո ղը հարց-

րեց. «Ե րե խան ցն ցում եր ու նե ցե՞լ է»։ Ծնող նե րը պա տաս խա նե ցին, որ չի ու նե ցել։ 

Բու ժաշ խա տո ղը զն նեց Յու րային. ե րե խան լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում 

չէր։ 

Ս տորև բեր ված է ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տի վե րին մա սը։

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը ___________________________________ Տա րի քը_____________ Քա շը__________ կգ  
Ջեր մաս տի ճա նը ___՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ ______________________________  
Ա ռա ջի՞ն այցն է։ ___ Հա ջորդ այցն է __ 

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ ՆԵՐ Կան ա րդյոք վտան գի ը նդ-
հա նուր նշան ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ 
ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ-
ՏԱ ԿԻՑ ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ___

Չ մո ռա նաք օ գտ վել վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան նե րի առ կա յու-
թյու նից հի վան դու թյան դա սա-
կարգ ման ժա մա նակ

ա.  Քար տի վե րին տո ղում հատ կաց ված տե ղում գրան ցեք Յու րայի ա նունն ու ազ գա-

նու նը, տա րի քը, քա շը և մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը։

բ.  Քար տի « Հարց րեք, ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան» հար ցի տո ղում գրան ցեք Յու-

րային ան հանգս տաց նող պրոբ լեմ ե րը։ 

գ. Ն շեք (√) նշա նով, սա ա ռաջ նային բու ժայցն է, թե հա ջորդ։

դ.  Կա՞ն ա րդյոք Յու րայի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ Ե թե այո, ա պա «Ս տու-

գեք, կա՞ն ա րդյոք վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ» հար ցը պա րու նա կող շր ջա նա կում 

ը նդ գծեք ե րե խայի մոտ առ կա վտան գի ախ տան շա նը։ Այ նու հետև « Դա սա կար գեք» 

սյու նա կի վե րին տո ղում (√) նշա նով նշեք «Այո» կամ «Ոչ» տար բե րակ նե րից որևէ մե-

կը « Կա՞ն ա րդյոք վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ» հար ցից հե տո։
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3.0. ԳՆԱՀԱՏԵՔ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՔ ՀԱԶԸ 
ԿԱՄ ԴԺՎԱՐԱՑԱԾ ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ռես պի րա տոր կամ շնչա ռա կան ին ֆեկ ցիան կա րող է տե ղա կայ վել շնչա ռա կան 

տրակ տի ցան կա ցած հատ վա ծում, օ րի նակ՝ քթում, ըմ պա նում, կո կոր դում, շն չա փո ղում, 

բրոն խա-թո քային ու ղի նե րում կամ թո քե րում։

øÆÂ

ÀØä²Ü

ÎàÔºð

Âàøºð

´ðàÜÊÜºð

ÞÜâ²öàÔ

ÎàÎàð¸

Ø²ÎÎàÎàð¸

ÞÜâ²Î²Ü àôÔÆÜºð

Ե թե ե րե խային ան հանգս տաց նում է հա զը կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյու նը, ա պա 

նրա մոտ կա րող է լի նել թո քա բորբ կամ որևէ այլ շնչա ռա կան ախ տա հա րում։ Թո քա բորբ 

ա ռա ջաց նում են վի րուս նե րը կամ բակ տե րիա նե րը։ Զար գա ցող ե րկր նե րում թո քա բոր-

բի հա րու ցիչ նե րը մեծ մա սամբ բակ տե րիա ներն ե ն։ Դրան ցից ա մե նա լայն տա րա ծում են 

գտել Streptococcus pneumoniae և Hemophilis influenzae բակ տե րիա նե րը։ Բակ տե րիալ թո-

քա բոր բով տա ռա պող ե րե խա նե րը կա րող են վախ ճան վել հի պոք սիայից (թթ ված նի ան-

բա վա րա րու թյու նից) կամ սեպ սի սից (ը նդ հա նուր ին ֆեկ ցիա)։ 

Ե րե խա նե րի մեծ մասն ամ բու լա տո րիա է գա լիս ա վե լի թեթև շնչա ռա կան ախ տա հա-
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րում ե րով։ Օ րի նակ, ե րե խան կա րող է հա զալ մր սա ծու թյան պատ ճա ռով, ե րբ քթից ար-

տադ րու թյունն ը նկ նում է ըմ պա նի ե տին պա տին։ Բա ցի այդ, ե րե խայի մոտ կա րող է լի-

նել բրոնխ նե րի վի րու սային ախ տա հա րում, ո րը կոչ վում է բրոն խիտ։ Նման ե րե խա նե րին 

կա րիք չկա բու ժել հա կա բի ո տիկ նե րով։ Այդ պի սի ե րե խա նե րին կա րե լի է բու ժել տնային 

պայ ման նե րում։ Բու ժաշ խա տող նե րը պար տա վոր են հայտ նա բե րել հա զից կամ դժ վա-

րա ցած շնչա ռու թյու նից տա ռա պող այն սա կա վա թիվ ե րե խա նե րին, ո րոնք հա կա բի ո-

տիկ նե րով բուժ ման կա րիք ու նեն։ Բու ժաշ խա տո ղը կա րող է հայտ նա բե րել թո քա բոր բի 

գրե թե բո լոր դեպ քե րը հետևյալ եր կու կլի նի կա կան ախ տան շան նե րի օգ նու թյամբ. ա րա-

գա ցած շնչա ռու թյուն և կրծ քա վան դա կի ներ քա շում։

Երբ ե րե խայի մոտ զար գա նում է թո քա բորբ, նրա թո քե րը դառ նում են ռի հիդ (դժ վա-

րա շարժ)։ Թո քե րի ռի հի դու թյան և հի պոք սիայի (թթ ված նի ան բա վա րա րու թյան) հան դեպ 

օր գա նիզ մի ռե ակ ցիա նե րից մեկն հա ճա խա ցած շնչա ռու թյունն է։ 

Երբ թո քա բորբն ըն դու նում է ծանր ձև, թո քե րի ռի հի դու թյունն ա ճում է և ե րե խայի մոտ 

կա րող է զար գա նալ կրծ քա վան դա կի ներ քա շում։ Կրծ քա վան դա կի ներ քա շում ար դեն 

ծանր թո քա բոր բի ախ տան շան է ։

3.1. ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՀԱԶԸ ԿԱՄ ԴԺՎԱՐԱՑԱԾ ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հա զով կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյամբ տա ռա պող ե րե խայի մոտ գնա հատ վում են 

հետևյալ գոր ծոն նե րը.

	որ քան ժա մա նակ է ե րե խայի մոտ առ կա հա զը կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյու նը

	 հա ճա խա ցած շնչա ռու թյուն

	կրծ քա վան դա կի ներ քա շում

	ստ րի դոր հան գիստ վի ճա կում 

	ասթ մոիդ շնչա ռու թյուն

Ս տորև բեր ված է «Գ նա հա տեք» սյու նա կի այն հատ վա ծը, որ տեղ թվարկ վում են ե րե-

խայի մոտ հա զի կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյան առ կա յու թյան գնա հատ ման փու լե րը։ 

ԱՅ ՆՈՒ ՀԵ ՏԵՎ ՀԱՐՑ ՐԵՔ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԱԽ ՏԱՆ ՇԱՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ.

Ե րե խայի մոտ կա՞ ա րդյոք հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն։

ºÂº ²Úà` 
Ð²ðòðºø.

àñù³±Ý
Å³Ù³Ý³Ï ¿:

¼ÜÜºø, Èêºø,
àðàÞºø.

• Ð³ßí»ù ßÝã³éáõÃÛ³Ý 
Ñ³×³Ë³ Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï 
ñáå»áõÙ: 

• ¼ÝÝ»ù` Ï³ ³ñ¹Ûá±ù »ñ»Ë³ÛÇ 
Ùáï ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ 
Ý»ñù³ßáõÙ: 

• ¼ÝÝ»ù ¨ Éë»ù` Ï³ ³ñ¹Ûá±ù 
ëïñÇ¹áñ:

• ¼ÝÝ»ù ¨ Éë»ù` Ï³ ³ñ¹Ûá±ù 
³ëÃÙáÇ¹ ßÝã³éáõÃÛáõÝ: ºÃ» 
Ï³, 
³å³ ³é³çÇÝ ³Ý·³±Ù ¿, Ã» 
ÏñÏÝ³ÏÇ ¿åÇ½á¹ ¿:

ºÃ» Ï³ ³ëÃÙáÇ¹ ßÝã³éáõÃÛáõÝ` 
³Ýó»ù §²ëÃÙáÇ¹ ßÝã³éáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï¦ µ³ÅÇÝÁ:

}ºðºÊ²Ü 
äºîø ¾ ÈÆÜÆ 
Ð²Ü¶Æêî 
ìÆÖ²ÎàôØ
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Նշ ված ախ տա նիշ նե րով ԲՈ ԼՈՐ հի վանդ նե րին հարց րեք, կա՞ ա րդյոք հազ կամ դժ վա-

րա ցած շնչա ռու թյուն։

ՀԱՐՑ ՐԵՔ.  Կա՞ ա րդյոք ե րե խայի մոտ հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա
ռու թյուն։

Շն չա ռու թյան բո լոր ան սո վոր դրսևո րում ե րը կոչ վում են «դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն»։ 

Մայ րերն այդ երևույ թը նկա րագ րում են տար բեր ձևե րով։ Նրանք կա րող են ա սել, որ 

ի րնց ե րե խան շն չում է «ա րագ» « ծանր», որ ե րե խան «շն չա հեղձ է լի նում» կամ «շն չում է 

խռ պոտ և սու լո ցով»։ 

Ե թե մայրն ա ռա ջադր ված հար ցին պա տաս խա նում է «ոչ», ա պա ձեր կար ծիքն ի նչ պի-

սին է. կա՞ ա րդյոք ե րե խայի մոտ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն։ Ե թե ե րե խայի մոտ չկա հազ 

կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն, հարց րեք հա ջորդ հիմ ա կան ախ տա նի շի՝ փոր լու ծու-

թյան մա սին։ Այլևս մի՛ շա րու նա կեք ե րե խայի գնա հա տում ը ստ հա զի կամ դժ վա րա ցած 

շնչա ռու թյան հետ կապ ված ախ տան շան նե րի։ 

Իսկ ե թե մայրն ա ռա ջադր ված հար ցին պա տաս խա նում է «այո», ա պա տվեք նրան 

հետևյալ հար ցը.

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. Որ քա՞ն ժա մա նակ է, որ ե րե խայի մոտ նկա տել եք հազ 
կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն։

Ե թե ե րե խայի մոտ հա զը կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյու նը շա րու նակ վում է 30 օ րից 

ա վել, ու րեմ դա քրո նիկ հազ է։ Նման հա զը կա րող է լի նել տու բեր կուլյո զի, ա սթ մայի, 

կա պույտ հա զի կամ որևէ այլ պրոբ լե մի ախ տան շան։

ՀԱՇ ՎԵՔ.  մեկ րո պե ում ե րե խայի կա տա րած շնչա ռա կան ակ տե
րի թի վը։

Ո րո շե լու հա մար, ա րդյոք ե րե խայի մոտ առ կա է ա րա գա ցած շնչա ռու թյուն, դուք 

պետք է հաշ վեք րո պե ում նրա կա տա րած շնչա ռա կան ակ տե րի թի վը։ Հաշ վու մը կա տա-

րե լիս ե րե խան պետք է հան գիստ վի ճա կում լի նի։ Ե թե ե րե խան վա խե ցած է, լա լիս է կամ 

գրգռ ված է, դուք չեք կա րո ղա նա ճշգ րիտ հաշ վարկ կա տա րել։ 

Ա սա ցեք մո րը, որ պատ րաստ վում եք հաշ վել մեկ րո պե ում ե րե խայի կա տա րած շնչա-

ռա կան ակ տե րի թի վը։ Խնդ րեք նրան, որ հանգս տաց նի ե րե խային։ Ե թե ե րե խան քնած է, 

մի՛ ա րթ նաց րեք նրան։

Մեկ րո պե ում ե րե խայի կա տա րած շնչա ռա կան ակ տե րի թի վը հաշ վար կե լու հա մար.

1. օգտ վեք վայր կյա նա չա փով և թվային ցու ցի չով ժա մա ցույ ցից կամ թայ մե րից

ա. Խնդ րեք, որ ձեր կո լե գա բու ժաշ խա տող նե րից մե կը հետևի վայր կյա նա չա փին և 

նշան ա նի ձեզ, ե րբ 60 վայր կյա նը լրա նա։ Այդ ըն թաց քում դուք պետք է ու շա դիր 

հետևեք ե րե խայի կրծ քա վան դա կի շար ժում ե րին և հաշ վեք շնչա ռա կան ակ տե րը։

բ. Ե թե մո տա կայ քում բու ժաշ խա տող նե րից ոչ մե կը չկա, ա պա ժա մա ցույցն այն պի սի 

տեղ դրեք, որ ձեզ լավ երևա վայր կյա նա չա փը։ Նայեք վայր կյա նա չա փին և միա ժա-

մա նակ հաշ վեք մեկ րո պե ում ե րե խայի կա տա րած շնչա ռա կան ակ տե րը։

2. Ու շադ րու թյամբ հետևեք կրծ քա վան դա կի և փո րի շնչա ռա կան շար ժում ե րին։ Խնդ-

րեք, որ մայ րը բարձ րաց նի ե րե խայի շա պի կը։ Ե թե ե րե խան սկ սի լաց լի նել, խնդ րեք 

մո րը հանգս տաց նել ե րե խային, հե տո միայն սկ սեք հաշ վար կը։ 

Ե թե հա մոզ ված չեք, որ ձեր հաշ վար կը ճշգ րիտ է (օ րի նակ, ե թե հաշ վար կի ըն թաց քում 
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ե րե խան ակ տի վո րեն շարժ վել է կամ դժ գոհ է ե ղել ի նչ-որ բա նից և լաց է ե ղել ու ձեզ հա-

մար դժ վար է ե ղել հետևել նրա կրծ քա վան դա կի ու փո րի շար ժում ե րին), ա պա հաշ վար-

կը կրկ նեք։ 

Ա րա գա ցած շնչա ռու թյան ստո րին սահ մա նը կախ ված է ե րե խայի տա րի քից։ Եր կու 

ամ սա կա նից մինչև 12 ամ սա կան ե րե խա նե րի մոտ շնչա ռու թյան նոր մալ հա ճա խա կա-

նու թյունն ա վե լի բարձր է, քան 12 ամ սա կա նից մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի մոտ։ 

Հետևա բար, 12 ամ սա կան ե րե խա նե րի մոտ ա րա գա ցած շնչա ռու թյան ստո րին սահ մանն 

ա վե լի բարձր է, քան 12 ամ սա կա նից մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա նե րի մոտ։ 

Ե թե ե րե խայի տա րի քը Ե րե խայի մոտ առ կա է ա րա գա ցած շնչա
ռու թյուն, ե թե դուք հաշ վար կել եք.

2 ամ սա կա նից մինչև 12 ամ սա կան է.

12 ամ սա կա նից մինչև 5 տա րե կան է.

50 և ա վել շնչա ռա կան ա կտ մեկ րո պե ում

40 և ա վել շնչա ռա կան ա կտ մեկ րո պե ում

Նախ քան դուք կսկ սեք ստու գել հա ջորդ ե րեք ախ տան շան նե րը՝ կրծ քա վան դա կի ներ-

քա շու մը, ստ րի դո րը և ա սթ մոիդ շնչա ռու թյու նը, զն նեք ե րե խային և ո րո շեք, ե րբ է ե րե-

խան ՆԵՐՇՆ ՉՈՒՄ և ե րբ է ԱՐ ՏԱՇՆ ՉՈՒՄ։

ԶՆ ՆԵՔ.  Կա՞ ա րդյոք ե րե խայի մոտ կրծ քա վան դա կի ներ քա շում։

Զն նեք, կա ա րդյոք կրծ քա վան դա կի ներ քա շում, ե րբ ե րե խան ՆԵՐՇՆ ՉՈՒՄ է։ Հետևեք 

կրծ քա վան դա կի ստո րին մա սի աշ խա տան քին (ս տո րին կո ղեր)։ Ե թե ե րե խայի կրծ քա
վան դա կի ստո րին մա սը ՆԵՐՇՆ ՉԵ ԼԻՍ ՆԵՐՍ Է ՔԱՇ ՎՈՒՄ, ա պա ե րե խայի մոտ 

առ կա է կրծ քա վան դա կի ներ քա շում։ Կրծ քա վան դա կի ներ քա շու մը կա տար վում է այն 

պա հին, ե րբ ե րե խան շն չե լու հա մար սո վո րա կա նից ա վե լի շատ ջանք է գոր ծադ րում։ 

Նոր մալ շնչա ռու թյան ժա մա նակ կրծ քա վան դա կի ամ բողջ պա տը (ս տո րին և վե րին) և 

ո րո վայ նը ԼԱՅ ՆԱ ՆՈՒՄ ԵՆ, ե րբ ե րե խան ՆԵՐՇՆ ՉՈՒՄ է։ Կրծ քա վան դա կի ներ քաշ վե լու 

դեպ քում կրծ քա վան դա կի ստո րին մա սը ՆԵՐՍ Է ՔԱՇ ՎՈՒՄ, ե րբ ե րե խան ՆԵՐՇՆ ՉՈՒՄ 

է ։

Ե թե հա մոզ ված չեք, որ ե րե խայի մոտ առ կա է կրծ քա վան դա կի ներ քա շում, զն նու մը 

կրկ նեք։ Ե թե ե րե խայի մար մի նը գոտ կա տե ղի շր ջա նում ծալ ված է, կրծ քա վան դա կի ստո-

րին պա տի շար ժու մը դժ վար կլի նի նկա տել։ Նման դեպ քե րում խնդ րեք, որ պես զի մայ րը 

ե րե խայի դիր քը փո խի այն պես, որ ե րե խան հո րի զո նա կան դիր քով պառ կած լի նի մոր 

ծնկ նե րին։ Ե թե ա ռաջ վա պես կրծ քա վան դա կի ստո րին մա սի ՆԵՐ ՔԱ ՇՈՒՄ չեք նկա-

տում, ե րբ ե րե խան ՆԵՐՇՆ ՉՈՒՄ է, ու րեմ ե րե խայի մոտ կրծ քա վան դա կի ներ քա շում 

չկա։

Կրծ քա վան դա կի ներ քա շու մը պետք է հս տակ նկա տե լի լի նի մշ տա պես։ Ե թե դուք ե րե-

խայի մոտ նկա տում եք կրծ քա վան դա կի ներ քա շում միայն այն ժա մա նակ, ե րբ ե րե խան 

լաց է լի նում կամ կե րակր վում է, ու րեմ այդ ե րե խայի մոտ կրծ քա վան դա կի ներ քա շում 

չկա։

Ե թե ներշն չե լիս ներս են քաշ վում միայն ե րե խայի փա փուկ միջ կո ղային հյուս վածք նե-

րը (այդ երևույ թը կոչ վում է միջ կո ղային ներ քա շում կամ միջ կո ղային « ռետ րակ ցիա»), ու-

րեմ ե րե խայի մոտ կրծ քա վան դա կի ներ քա շում չկա։ Տվյալ գնա հատ ման ի մաս տով կրծ-

քա վան դա կի ներ քա շու մը կրծ քա վան դա կի ստո րին մա սի ներ քա շում է ։1 

1 ¸³ ÝáõÛÝ µ³ÝÝ ¿, ÇÝã áñ §³Ý¹ñÏáÕ³ÛÇÝ Ý»ñù³ßáõÙÁ¦ Ï³Ù §³Ý¹ñÏáÕ³ÛÇÝ é»ïñ³ÏóÇ³Ý¦:
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ºñ»Ë³Ý Ý»ñßÝãáõÙ ¿ ³é³Ýó 
ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ Ý»ñù³ßÙ³Ý

ºñ»Ë³Ý Ý»ñßÝãáõÙ ¿ 
ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ Ý»ñù³ßáõÙáí

ԶՆ ՆԵՔ ԵՎ ԼՍԵՔ, կա ա րդյոք ստ րի դոր։

 Ստ րի դո րը ՆԵՐՇՆՉ ՄԱՆ փու լում լս վող կոշտ հն չյունն է։ Ստ րի դորն ա ռա ջա նում 

է ըմ պա նի, շն չա փո ղի կամ մակ կո կոր դի այ տու ցի հետևան քով։2 Նման դեպ քե րում այ-

տու ցը խո չըն դո տում է օ դի մուտ քը դե պի թո քեր։ Ե րե խայի շնչա ռա կան ու ղի նե րում օ դի 

մուտ քի խցա նու մը կա րող է մա հա ցու վտանգ ներ կա յաց նել կյան քի հա մար։ Այն ե րե խան, 

ո րի մոտ նկատ վում է ստ րի դոր հանգս տի վի ճա կում, գտն վում է սպառ նա ցող վի ճա կի 

մեջ։

 Ստ րի դո րի զնն ման և ախ տո րոշ ման հա մար ու շա դիր հետևեք ե րե խային 

ՆԵՐՇՆՉ ՄԱՆ փու լում։ Լսեք, կա՞ ա րդյոք ստ րի դոր։ Ձեր ա կան ջը մո տեց րեք ե րե խայի բե-

րա նին, ո րով հետև ստ րի դո րը կա րող է դժ վար լսե լի լի նել։ 

Եր բեմ դուք կա րող եք լսել թաց խռ պո տու թյուն, ե թե ե րե խայի քի թը խցան ված է։ 

Մաք րեք ե րե խայի քի թը և նո րից լսեք։ Ե թե ե րե խան ծանր հի վանդ չէ, նրա մոտ ստ րի դո-

րը կա րող է ի հայտ գալ միայն լա ցե լու կամ վր դով վե լու ժա մա նակ։ Ե րբ զն նում և ախ տո-

րո շում եք ստ րի դո րը, հա մոզ վեք, որ ե րե խան հան գիստ վի ճա կում է։ 

 Հ նա րա վոր է, որ դուք լսեք սու լո ցային (ա սթ մոիդ) հն չյուն ե րե խայի ԱՐ ՏԱՇՆՉ-

ՄԱՆ փու լում։ Դա ստ րի դոր չէ։

ԶՆ ՆԵՔ ԵՎ ԼՍԵՔ, կա ա րդյոք ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն։ 

Ու շադ րու թյուն դարձ րեք ԱՐ ՏԱՇՆՉ ՄԱՆ փու լին։ Ա սթ մոիդ շնչա ռու թյան ժա մա նակ լս-

վում է մեղմ ե րաժշ տա կան աղ մուկ կամ երևում է, որ ե րե խան դժ վար է ԱՐ ՏԱՇՆ ՉՈՒՄ։ 

Ա սթ մոիդ շնչա ռու թյան դեպ քում սու լոցն ան հրա ժեշտ է ունկնդ րել՝ մո տեց նե լով ա կան ջը 

ե րե խայի բե րա նին, քա նի որ այդ ձայ նը կա րող է հա զիվ լսե լի լի նել։ Ա սթ մոիդ շնչա ռու-

թյան պատ ճա ռը բրոնխ նե րի նե ղա ցում է։ Ար տաշնչ ման փու լը տևում է սո վո րա կա նից 

ա վե լի եր կար և պա հան ջում է լրա ցու ցիչ ջան քեր։ 

Եր բեմ ե րե խան այն քան քիչ ծա վա լով օդ է ներշն չում, որ ոչ մի աղ մուկ չի լս վում։ Ու-

2 ÜÙ³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ³Ýí³ÝáõÙ »Ý §Ïñáõå¦ Ï³Ù §ËáñÇ½³Ï¦:
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շադ րու թյուն դարձ րեք, ա րդյոք ե րե խան ար տաշն չե լիս մեծ ջան քեր գոր ծադ րում է, թե ոչ, 

և ա րդյոք ար տաշնչ ման փու լը սո վո րա կա նից եր կար է տևում։

Ե թե ե րե խայի մոտ կա ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն, հարց րեք մորն ա րդյոք դա կրկն վող 

է պի զոդ է։ Նկատ վե՞լ է ա րդյոք ե րե խայի մոտ ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն նախ կի նում։ Ա ստ-

մոիդ շնչա ռու թյամբ տա ռա պող ո րոշ ե րե խա նե րի մոտ նկատ վում է նաև կրծ քա վան դա կի 

ներ քա շում։ Այն ե րե խան, ո րի մոտ նկատ վում է կրծ քա վան դա կի ներ քա շում և ա ռա ջին 

ան գամ ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն, կա րող է հի վանդ լի նել թո քա բոր բով։ Սա կայն այն ե րե-

խան, ո րի մոտ նկատ վում են կրծ քա վան դա կի ներ քա շում և ա սթ մոիդ շնչա ռու թյան կրկն-

վող է պի զոդ ներ, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ հի վանդ չէ ծանր թո քա բոր բով։ Կրծ քա-

վան դա կի ներ քա շու մը նման դեպ քե րում պայ մա նա վոր ված է լի նում կրկն վող ա սթ մոիդ 

շնչա ռու թյամբ (ա սթ մա), և ոչ թե թո քա բոր բով։ Այդ է պատ ճա ռը, որ նման ե րե խա նե րի 

վա րու մը փոքր-ի նչ տար բեր է։ Ա ստ մոիդ շնչա ռու թյամբ ե րե խա նե րի բուժ մա նը դուք հան-

գա մա նո րեն կծա նո թա նաք « Բու ժեք ե րե խային» ու սում ա կան մո դու լում։

3.2. ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՔ ՀԱԶԸ ԿԱՄ ԴԺՎԱՐԱՑԱԾ 
ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱ ՍԱ ԿԱՐԳ ՄԱՆ ԱՂՅՈՒ ՍԱԿ ՆԵՐ.  Հի վան դու թյան ախ տան շան նե րը և դրանց 

դա սա կար գու մը տր ված է «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե մայի դա սա կարգ ման 

ա ղյու սակ նե րում։ Դա սա կարգ ման ա ղյու սակ նե րի մեծ մա սը բաղ կա ցած է ե րեք շար քից։ 

Ե թե սխե ման գու նա վոր է, ա պա դրա շար քե րից յու րա քա չյուրն ա ռանձ նաց ված է վար-

դա գույն, դե ղին և կա նաչ գույ նե րով։ Շար քե րի գու նա վո րում օգ նում է ա րագ կեր պով 

կողմ ո րոշ վել, կա ա րդյոք ե րե խայի մոտ որևէ լուրջ հի վան դու թյուն։ Դրա նից բա ցի հեշ-

տա նում է նաև հա մա պա տաս խան բուժ ման ե ղա նա կի ը նտ րու թյու նը։ Նման գու նա վոր 

սխե մա ներն օգ տա գործ ված են նաև դիա րե այով և սուր ռես պի րա տոր ին ֆեկ ցիայով հի-

վանդ նե րի վար ման ա ղյու սակ նե րում։

	 Վար դա գույն շար քի դա սա կար գու մը պա հան ջում է ան հա պաղ ու շադ րու թյուն և 

խոր հուրդ տա լիս հի վան դին տե ղա փո խել հի վան դա նոց։

	Դե ղին շար քի դա սա կար գու մը նշա նա կում է, որ ե րե խային ան հրա ժեշտ է հա մա-

պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց կամ այլ բու ժում։ Բու ժում ը նդ հան-

րա պես ուղղ ված է մոր ու սուց մա նը, թե ի նչ պես կա րե լի է տալ օ րալ դե ղա մի ջոց ներ 

կամ բու ժել տե ղային ին ֆեկ ցիան տնային պայ ման նե րում։ Բու ժաշ խա տո ղը խոր-

հուրդ ներ է տա լիս մո րը տնային պայ ման նե րում ե րե խայի խնամ քի վե րա բե րյալ և 

ա սում, թե ե րբ է ան հրա ժեշտ ե րե խային նո րից բե րել բժշ կի։

	 Կա նաչ շար քի դա սա կար գու մը նշա նա կում է, որ ե րե խային կա րիք չկա նշա նա կել 

որևէ յու րա հա տուկ բու ժում, այդ թվում՝ հա կա բի ո տիկ ներ։

Կախ ված այն բա նից, թե հայտ նա բեր ված ախ տան շան նե րը ի նչ պի սի հա մակ ցու թյամբ 

են հան դես գա լիս, հի վանդ ե րե խային դա սա կար գում են ը ստ վար դա գույն, դե ղին կամ 

կա նաչ շար քի։ Այդ պի սով, ե րե խան յու րա քան չյուր դա սա կարգ ման շար քում դա սա կարգ-

վում է միայն մեկ ան գամ։

•	•	•
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«Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե մա յում տր ված է եր կու դա սա կարգ ման ա ղյու-

սակ։ Դրանք են. « Դա սա կար գեք հա զը կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյու նը, ե թե չկա ա սթ-

մոիդ շնչա ռու թյուն» և «Գ նա հա տեք հա զը կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյու նը, ե թե կա 

ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն»։

•	 Վ	տան	գի	ցան	կա	ցած	նշան	կամ
•	 Կրծ	քա	վան	դա	կի	ներ	քա	շում	կամ
•	 Ստ	րի	դոր	հանգս	տի	վի	ճա	կում	

ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ 
ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ 
ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ

ԴՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Հա	ճա	խա	ցած	շնչա	ռու	թյուն
ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ

•	 Թո	քա	բոր	բի	կամ	ծայ	րա	հեղ	
ծանր հի վան դու թյան ախ տան-
շան ներ չկան

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. 
 ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ

ԾՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Վ	տան	գի	ցան	կա	ցած	նշան	կամ
•	 Կրծ	քա	վան	դա	կի	ներ	քա	շում	կամ
•	 Ստ	րի	դոր	հանգս	տի	վի	ճա	կում	

ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ 
ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ 
ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ

ԴՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԱՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ

ՌՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Չ	կան	վտան	գի	նշան	ներ
•	 	Հա	ճա	խա	ցած	շնչա	ռու	թյու	նը	

պահ պան վում է բրոն խո լայ նի չի 
օգ տա գոր ծու մից հե տո

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, 
ԱՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ

ՌՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Չ	կան	վտան	գի	նշան	ներ
•	 Չ	կա	հա	ճա	խա	ցած	շնչա	ռու	թյուն
•	 Բ	րոն	խո	լայ	նի	չի	օգ	տա	գոր	ծու	մից	

հե տո չկա հա ճա խա ցած շնչա ռու-
թյուն 

•	 Ասթ	մոիդ	շնչա	ռու	թյուն	(բ	րոն	խո
լայ նի չից ա ռաջ կամ հե տո) 

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. 
ԱՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ

ՌՈՒԹՅՈՒՆ

¸³ë³Ï³ñ·»ù
Ð²¼Á Ï³Ù 
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Թե ո ՛ր դա սա կարգ ման ա ղյու սա կը պետք է օգ տա գոր ծել, կապ ված է ե րե խայի մոտ 

ա սթ մոիդ շնչա ռու թյան առ կա յու թյու նից կամ բա ցա կա յու թյու նից։

Դուք, ան շուշտ, ար դեն ու շադ րու թյուն եք դարձ րել այն փաս տի վրա, որ հա զով կամ 

դժ վա րա ցած շնչա ռու թյամբ հի վանդ նե րի գնա հատ ման շր ջա նա կը կե տագ ծով բա ժան-

ված է եր կու մա սի։ Վե րին մա սում նկա րագր ված է, թե ի նչ պես կա րե լի է դա սա կար գել 

ե րե խային ը ստ կլի նի կա կան ախ տան շան նե րի։ Ստո րին մա սում ցուց ված է, որ ե րե խայի 

մոտ ա սթ մոիդ շնչա ռու թյան և վտան գի ը նդ հա նուր նշան նե րի առ կա յու թյան դեպ քում 

ե րե խային ան հրա ժեշտ է դա սա կար գել և բու ժել հա մա պա տաս խան ե ղա նա կով։ Ի սկ 

ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն, սա կայն չկան սպառ նա լի քի ը նդ հա-

նուր նշան ներ, ա պա դուք պետք է սկզ բում.

1.  բու ժեք ե րե խային ա րագ ազ դող բրոն խո լայ նի չի3 օգ նու թյամբ, այ նու հետև

2. Կրկ նա կի ան գամ կա տա րեք գնա հա տում (վ տան գի ը նդ հա նուր նշան ներ, շնչա ռա կան 

ակ տե րի թի վը մեկ րո պեի ըն թաց քում, կրծ քա վան դա կի ներ քա շում, ա սթ մոիդ շնչա-

3 ²ñ³· ³½¹áÕ µñáÝËáÉ³ÛÝÇãÝ»ñáí ³ëÃÙáÇ¹ ßÝã³éáõÃÛ³Ý µáõÅÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³é³í»É 

Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É §´áõÅ»ù »ñ»Ë³ÛÇÝ¦ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ùá¹áõÉáõÙ:
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ռու թյուն և ստ րի դոր), և միայն դրա նից հե տո

3.  կա տա րեք դա սա կար գում և նշա նա կեք հե տա գա բու ժում։

3.2.1.  ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ, Ե ԹԵ ՉԿԱ Ա ՍԹ ՄՈԻԴ 
ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ

Գո յու թյուն ու նի հա զի կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյան ե րեք հնա րա վոր դա սա կար-

գում, ե րբ ե րե խայի մոտ չկա ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն.

	 ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ կամ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ

	 ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ

	 ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. ՀԱԶ կամ ՄՐ ՍԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԽ ՏԱՆ ՇԱՆ ՆԵՐ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ 
ՈՐ ՊԵՍ

ԲՈՒ ԺԵՔ

•	 Վ տան գի ցան կա-
ցած նշան կամ

•	 Կրծ քա վան դա կի 
ներ քա շում կամ

•	 Ստ րի դոր հանգս տի 
վի ճա կում

ԾԱՆՐ ԹՈ
ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ 
ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ 

ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ
ԴՈՒԹՅՈՒՆ

⇒	Տ վեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե
րիալ դե ղա մի ջո ցի ա ռա ջին դե ղա չա փը 

⇒	ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ու ղար կեք հի վան դա նոց*

•	 Հա ճա խա ցած 
շնչա ռու թյուն

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ

⇒	Տ վեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ 
դե ղա մի ջոց 5 օր.

⇒	Անվ տանգ մի ջոց նե րով փափ կաց րեք կո կոր-
դը և թեթևաց րեք հա զը

⇒	  Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ 
վե րա դառ նալ

⇒	  Հա ջորդ այ ցը 1օր հե տո (մինչև 1 տա րե կան 
ե րե խայի հա մար) կամ 2 օր հե տո (ե թե ե րե-
խան 1 տա րե կա նից մեծ է)

•	 Թո քա բոր բի կամ 
ծայ րա հեղ ծանր 
հի վան դու թյան ախ-
տան շան ներ չկան ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. 

 ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ
ԾՈՒԹՅՈՒՆ

⇒	Ե թե հա զը տևում է 30 օ րից ա վել, ու ղար կեք 
հե տա զոտ ման 

⇒	Անվ տանգ մի ջոց նե րով փափ կաց րեք կո կոր-
դը և թեթևաց րեք հա զը

⇒	  Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ 
վե րա դառ նալ

⇒	  Հա ջորդ այ ցը 5 օր հե տո, ե թե չկա վի ճա կի 
բա րե լա վում

Ինչ պես կա րե լի է օ գտ վել դա սա կարգ ման ա ղյու սա կից

Հիմ ա կան ախ տո րո շիչ նշա նը և հա մա պա տաս խան ախ տա նիշ նե րը գնա հա տե լուց 

հե տո դա սա կար գեք ե րե խայի հի վան դու թյու նը։

1.  Դի տար կեք վար դա գույն (վե րին) շար քը։

Կա՞ն ա րդյոք ե րե խայի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ Կա՞ ա րդյոք ե րե խայի մոտ 

կրծ քա վան դա կի ներ քա շում կամ ստ րի դոր հան գիստ վի ճա կում։

Ե թե ե րե խայի մոտ կան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ կամ վար դա գույն շար քում 
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թվարկ ված ախ տան շան նե րից որևի ցե մե կը, ը նտ րեք ԾԱՆՐ դա սա կար գու մը։

2. Ե թե ե րե խայի մոտ չկան ծանր դա սա կարգ ման նշան ներ, ա պա դի տար կեք դե ղին 

(ե րկ րորդ) շար քը։

Այս ե րե խան ար դեն չի պատ կա նում ծանր դա սա կարգ մա նը։ Ստու գեք, կա՞ ա րդյոք 

ե րե խայի մոտ ա րա գա ցած շնչա ռու թյուն։

Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է ա րա գա ցած շնչա ռու թյուն (դե ղին շար քի ախ տան շան) և 

ե րե խան չի պատ կա նում ծանր դա սա կարգ մա նը, ը նտ րեք դա սա կարգ ման դե ղին շար քի 

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ դա սա կար գու մը։

•	Վ	տան	գի	ցան	կա	ցած	նշան	կամ

•	 Կրծ	քա	վան	դա	կի	ներ	քա	շում	կամ

•	 Ստ	րի	դոր	հանգս	տի	վի	ճա	կում

ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ 
ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ

ԴՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Հա	ճա	խա	ցած	շնչա	ռու	թյուն ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ

•	Թո	քա	բոր	բի	կամ	ծայ	րա	հեղ	ծանր	
հի վան դու թյան ախ տան շան ներ 
չկան

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. 
 ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

3. Ե թե ե րե խայի հի վան դու թյու նը չի մտ նում վար դա գույն կամ դե ղին շար քի դա սա կար-

գում ե րից որևէ մե կի մեջ, ա պա դի տար կեք կա նաչ (ս տո րին) շար քը։

Այս ե րե խայի մոտ չկան վար դա գույն կամ դե ղին շար քե րում թվարկ ված ախ տան շան-

նե րը։

Ե թե ե րե խայի մոտ չկան վար դա գույն կամ դե ղին շար քե րում թվարկ ված ախ տան շան-

նե րը, ը նտ րեք կա նաչ շար քի ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. ՀԱԶ կամ ՄՐ ՍԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կար-

գու մը։

4.  Դա սա կարգ ման ա ղյու սա կից օ գտ վե լիս սկ սեք վե րին շար քից։ Յու րա քան չյուր դա սա-

կարգ ման ա ղյու սա կում ե րե խային տր վում է միայն մեկ դա սա կար գում։ Ե թե ե րե խայի 

մոտ առ կա են ախ տան շան ներ ա վե լի քան մեկ դա սա կարգ ման շար քից, միշտ ը նտ րեք 

դա սա կարգ ման ա ռա վել ծանր կա տե գո րիան։

5.  ՕՐԻՆԱԿ. Տ վյալ ե րե խայի մոտ առ կա են վտան գի ը նդ հա նուր 
նշան ներ և հա ճա խա ցած շնչա ռու թյուն։ Դա սա կար գեք այդ ե րե
խային ա ռա վել ծանր կա տե գո րիայով, այ սինքն՝ ը նտ րեք ԾԱՆՐ ԹՈ
ՔԱ ԲՈՐԲ կամ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կար գու
մը։

•	Վ	տան	գի	ցան	կա	ցած	նշան	կամ

•	 Կրծ	քա	վան	դա	կի	ներ	քա	շում	կամ

•	 Ստ	րի	դոր	հանգս	տի	վի	ճա	կում

ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ 
ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ

ԴՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Հա	ճա	խա	ցած	շնչա	ռու	թյուն ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ

•	Թո	քա	բոր	բի	կամ	ծայ	րա	հեղ	ծանր	
հի վան դու թյան ախ տան շան ներ 
չկան

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. 
 ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ

ԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Դա սա խո սը կպա տաս խա նի «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե մայի հա մա ձայն 

հի վան դու թյուն նե րի դա սա կարգ ման հետ կապ ված ձեր բո լոր հար ցե րին։

Ս տորև բեր ված է « Հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն, ե թե չկա ա սթ մոիդ շնչա ռու-

թյուն» կա տե գո րիայի դա սա կար գում ե րից յու րա քան չյու րի նկա րագ րու թյու նը։

ԱԽ ՏԱՆ ՇԱՆ ՆԵՐ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ 
ՈՐ ՊԵՍ

ԲՈՒ ԺԵՔ

•	Վ	տան	գի	ցան	կա	ցած	
նշան կամ

•	 Կրծ	քա	վան	դա	կի	
ներ քա շում կամ

•	 Ստ	րի	դոր	հանգս	տի	
վի ճա կում

ԾԱՆՐ ԹՈ
ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ 
ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ 

ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ
ԴՈՒԹՅՈՒՆ

⇒ Տ վեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե
րիալ դե ղա մի ջո ցի ա ռա ջին դե ղա չա փը 

⇒	ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ու ղար կեք հի վան դա նոց*

•	Հա	ճա	խա	ցած	
շնչա ռու թյուն

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ

⇒	Տ վեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ 
դե ղա մի ջոց 5 օր.

⇒	Անվ տանգ մի ջոց նե րով փափ կաց րեք կո կոր-
դը և թեթևաց րեք հա զը

⇒	Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ 
վե րա դառ նալ

⇒	Հա ջորդ այ ցը 1օր հե տո (մինչև 1 տա րե կան 
ե րե խայի հա մար) կամ 2 օր հե տո (ե թե ե րե-
խան 1 տա րե կա նից մեծ է)

•	Թո	քա	բոր	բի	կամ	
ծայ րա հեղ ծանր 
հի վան դու թյան ախ-
տան շան ներ չկան ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ 

ՉԿԱ. 
 ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ
ՍԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

⇒	Ե թե հա զը տևում է 30 օ րից ա վել, ու ղար կեք 
հե տա զոտ ման 

⇒	Անվ տանգ մի ջոց նե րով փափ կաց րեք կո կոր-
դը և թեթևաց րեք հա զը

⇒	Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ 
վե րա դառ նալ

⇒	Հա ջորդ այ ցը 5 օր հե տո, ե թե չկա վի ճա կի 
բա րե լա վում

ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ կամ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ
Ե թե ե րե խայի մոտ կա հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն, ի նչ պես նաև հետևյալ 

ախ տան շան նե րից որևէ մե կը՝ վտան գի ցան կա ցած ը նդ հա նուր նշան, կրծ քա վան դա կի 

ներ քա շում կամ ստ րի դոր հան դարտ վի ճա կում, ա պա այդ ե րե խան մտ նում է ԾԱՆՐ ԹՈ-

ՔԱ ԲՈՐԲ կամ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կարգ ման մեջ։ 

Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է կրծ քա վան դա կի ներ քա շում, ա պա այդ ե րե խան ա մե նայն 

հա վա նա կա նու թյամբ հի վանդ է ծանր թո քա բոր բով կամ ստո րին շնչա ռա կան ու ղի նե րի 

որևէ այլ հի վան դու թյամբ, ի նչ պես օ րի նակ, բրոն խի ո լի տը կամ կա պույտ հա զը։ 

Ե րե խայի մոտ զար գա նում է կրծ քա վան դա կի ներ քա շում, ե րբ նրա թո քե րը դառ նում 

են ռի գիդ (դժ վա րա շարժ)։ Շն չե լու հա մար ե րե խայի գոր ծադ րած ջան քերն ա ճում ե ն՝ սո-

վո րա կան վի ճա կի հա մե մա տու թյամբ։

Կրծ քա վան դա կի ներ քա շում ու նե ցող ե րե խան ա վե լի շատ է վտանգ ված թո քա բոր-

բից վախ ճան վե լու, քան հա ճա խա ցած շնչա ռու թյամբ ե րե խան, ո րի մոտ կրծ քա վան դա կի 

ներ քա շում չի նկատ վում։ Ե րբ ե րե խան հոգ նում է ռի հիդ վի ճա կում գտն վող թո քե րը լայ-
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նաց նե լու չա փա զանց մեծ ջան քե րից, նրա շնչա ռու թյու նը դառ նում է դան դա ղա ցած։ Ո ւս-

տի, կրծ քա վան դա կի ներ քա շում ու նե ցող ե րե խայի մոտ, հնա րա վոր է, որ հա ճա խա ցած 

շնչա ռու թյուն չլի նի։ Կրծ քա վան դա կի ներ քա շու մը կա րող է լի նել ծանր թո քա բոր բի միակ 

ախ տան շա նը։

Բու ժու մը

Զար գա ցող ե րկր նե րում թո քա բոր բի դեպ քե րի մե ծա մաս նու թյու նը հա րու ցում են բակ-

տե րիա նե րը։ Նման դեպ քե րում պա հանջ վում է բու ժում հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց-

նե րով։ Թո քա բորբ կա րող են ա ռա ջաց նել նաև վի րուս նե րը։ ԴԺ բախ տա բար, առ այ սօր 

գո յու թյուն չու նի որևէ հս տակ մե թոդ տար բե րա կե լու բակ տե րիալ կամ վի րու սային թո-

քա բոր բը։ Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա են թո քա բոր բի նշան ներ, տվեք ե րե խային հա մա պա-

տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց։

ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ կամ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կարգ ման մեջ 

մտ նող ե րե խան ծանր հի վանդ է։ Նրան ան հրա ժեշտ է շտապ տե ղա փո խել հի վան դա նոց 

այն պի սի բուժ ման հա մար, ի նչ պի սին է օ րի նակ, թթ ված նային բու ժու մը կամ հա կա բի ո-

տիկ նե րի նե րար կու մը։ Ե րե խային ձեր ամ բու լա տո րիայից ճա նա պար հե լուց ա ռաջ տվեք 

նրան հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցի ա ռա ջին դո զան։ Դա այն 

պահն է, ե րբ կա րե լի է կան խել ծանր թո քա բոր բի վատ թա րա ցու մը։ Բա ցի այդ, դա կա-

րող է օգ նել նաև այլ լուրջ բակ տե րիալ ին ֆեկ ցիա նե րի բուժ մանն, ի նչ պի սիք են օ րի նակ, 

սեպ սի սը կամ մե նին գի տը։

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ
Ե թե ե րե խան ու նի հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն, հա ճա խա ցած շնչա ռու թյուն, 

չու նի վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ, չու նի կրծ քա վան դա կի ներ քա շում և ստ րի դոր 

հանգս տի վի ճա կում, դա սա կար գեք նրան որ պես ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ։

Բու ժու մը

Բու ժեք թո քա բոր բը հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցով։ Բա ցատ-

րեք մո րը, թե ի նչ պես պետք է տալ այդ դե ղը։ Խոր հուրդ ներ տվեք նրան, թե ե րբ է ան-

հրա ժեշտ գալ հե տա գա հե տա զոտ ման հա մար և ե րբ է ան հրա ժեշտ ե րե խային ան հա-

պաղ բե րել բժշ կի մոտ։ Խոր հուրդ ներ տվեք մո րը նաև տնային պայ ման նե րում ե րե խայի 

խնամ քի վե րա բե րյալ։ Սո վո րեց րեք նրան, թե ի նչ պես կա րե լի է փափ կաց նել կո կոր դը 

ան վտանգ մի ջոց նե րով։ Բա ցատ րեք, թե ե րբ է ան հրա ժեշտ իս կույն վե րա դառ նալ բուժ-

հիմ ար կու թյուն և ե րբ է ան հրա ժեշտ գալ կրկ նա կի բու ժայ ցի։

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ե թե ե րե խան ու նի հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն, չու նի վտան գի ը նդ հա նուր 

նշան ներ, չու նի կրծ քա վան դա կի ներ քա շում, ստ րի դոր հան դարտ վի ճա կում և չու նի 

հա ճա խա ցած շնչա ռու թյուն, դա սա կար գեք որ պես ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ-

ԾՈՒԹՅՈՒՆ։

Բու ժու մը

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կարգ մամբ ե րե խային ան հրա-

ժեշ տու թյուն չկա բու ժե լու հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րով, քա նի որ դա չի թեթևաց-

նի ե րե խայի մոտ առ կա ախ տան շան նե րը և չի կան խի թո քա բոր բի հնա րա վոր զար գա-
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ցու մը։ Այ դու հան դերձ, մայ րը ե րե խային բե րել է ամ բու լա տո րիա, ո րով հետև ան հանգս-

տա նում է նրա ա ռող ջու թյան հա մար։ Մո րը խոր հուրդ ներ տվեք տնային պայ ման նե րում 

ե րե խայի խնամ քի վե րա բե րյալ։ Սո վո րեց րեք նրան, թե ի նչ պես կա րե լի է փափ կաց նել 

կո կոր դը և թեթևաց նել հա զը ան վտանգ մի ջոց նե րով։ Ե թե ե րե խան կե րակր վում է բա-

ցա ռա պես մայ րա կան կա թով, կո կոր դը փափ կաց նե լու լա վա գույն մի ջո ցը կրծ քի կաթն է։ 

Ե թե ե րե խան մայ րա կան կաթ չի ստա նում կամ ստա նում է հա վե լյալ սնունդ, խոր հուրդ 

տվեք նրան տալ ե ռաց րած գոլ ջուր, հան քային ջուր կամ տաք կաթ։ Ցու ցում եր տվեք 

մո րը, որ հա ճա խա ցած կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյան ի հայտ գա լու դեպ քում կր կին դի-

մի բժշ կին։

Մր սա ծու թյամբ հի վանդ ե րե խան սո վո րա բար ա պա քին վում է մեկ-եր կու շա բա թում։ 

Սա կայն, ե թե ե րե խայի մոտ կա քրո նիկ հազ (հազ, ո րը շա րու նակ վում է 30 օ րից ա վել), 

նրա մոտ կա րող է լի նել տու բեր կուլյոզ, ա սթ մա, կա պույտ հազ կամ որևէ այլ պրոբ լեմ։ 

Տու բեր կուլյո զը լուրջ հի վան դու թյուն է, և չբու ժե լու դեպ քում այն կա րող է հան գեց նել 

մահ վան։ Տու բեր կուլյո զի կաս կա ծով ե րե խային ան հրա ժեշտ է ու ղեգ րել պո լիկ լի նի կա՝ 

գնա հատ ման և բուժ ման հա մար՝ հա մա ձայն տու բեր կուլյո զի դեմ պայ քա րի ազ գային 

ծրագ րի։ Քրո նիկ հա զից տա ռա պող ե րե խա նե րին ու ղար կեք ֆտի զիատ րի մոտ հե տա-

զոտ ման։ 

ՕՐԻՆԱԿ.  Կար դա ցեք ստորև բեր ված հի վան դու թյան պատ մու թյու
նը։ ՈՒ շադ րու թյուն դարձ րեք, թե ի նչ պես է բու ժաշ խա տո ղը դա սա
կար գում ե րե խայի հի վան դու թյու նը։ 

•	•	•
Ա շո տը 18 ամ սա կան է, քա շը՝ 11.5 կգ, ջեր մու թյու նը՝ 37.5oC։ Մայ րը նրան բե րել է ամ-

բու լա տո րիա հա զի պատ ճա ռով։ Նա ա սում է, որ Ա շոտն ու նի շնչա ռու թյան հետ կապ ված 

բար դու թյուն ներ։ Այդ հի վան դու թյան ա ռի թով սա ա ռա ջին բու ժայցն է ։

Բու ժաշ խա տողն ստու գեց, կա՞ն ա րդյոք Ա շո տի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ 

Ա շո տը կա րո ղա նում է նոր մալ խմել, փս խում եր չու նի և ցն ցում եր չի տա րել։ Ե րե խան 

լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում չէ։

«Որ քա՞ն ժա մա նակ է, որ Ա շո տի մոտ հազ կա», - հարց րեց բու ժաշ խա տո ղը։ Մայ րը 

ա սաց, որ ե րե խան հա զում է ար դեն 6-7 օ ր։ Ա շո տը հան գիստ նս տած էր մոր ծնկ նե րին։ 

Բու ժաշ խա տո ղը հաշ վեց ե րե խայի կա տա րած շնչա ռա կան ակ տե րի թի վը՝ 41 ա կտ մեկ 

րո պե ում։ Բու ժաշ խա տո ղը մտա ծեց. « Քա նի որ Ա շո տը 12 ամ սա կա նից մեծ է, հա ճա խա-

ցած շնչա ռու թյան ստո րին սահ մա նը նրա հա մար պետք է լի նի 40-ը։ Հետևա բար րո պե-

ում 41 շնչա ռա կան ակ տը կա րե լի է հա մա րել հա ճա խա ցած շնչա ռու թյուն։ 

Ա շո տի մոտ չկար կրծ քա վան դա կի ներ քա շում։ Բու ժաշ խա տո ղը չհայտ նա բե րեց նաև 

ստ րի դոր կամ ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն։ 

1. Ա շո տի տվյալ նե րը և հի վան դու թյան ախ տա նիշ նե րը բու ժաշ խա տո ղը գրան ցեց քար-

տում հետևյալ կերպ.

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը Ա շոտ Տա րի քը 18 ամ սա կան Քա շը_11.5 կգ_ կգ Ջեր մաս տի ճա նը 37.5 ՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ հազ Ա ռա ջի՞ն այցն է։ ü  
Հա ջորդ այցն է __ 

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ   ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ
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Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ ՆԵՐ Կան ա րդյոք վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ 
ԱՆ ԳԻ ՏԱ ԿԻՑ ՎԻ-
ՃԱԿ

Այո ___ Ոչü
Չ մո ռա նաք օ գտ վել վտան
գի ը նդ հա նուր նշան նե րի 
առ կա յու թյու նից հի վան
դու թյան դա սա կարգ ման 
ժա մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ü Ոչ ___

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ 6-7 օ ր

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շնչա ռու թյուն, ա պա դա 
կրկ նա՞ կի է պի զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե-
ում շնչա ռա կան 
ակ տե րի թի վը։ 
41_ շնչա ռա կան 
ա կտ րո պե ում։ 
Շն չա ռութ. հա-
ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ 
ա րդյոք կրծ քա-
վան դա կի ներ-
քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, 
կա՞ ա րդյոք ա ղմ-
կոտ շնչա ռու-
թյուն կամ ստ րի-
դոր։

2.  Քա նի որ Ա շո տի մոտ չկա ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն, բու ժաշ խա տողն ը նտ րեց « Հազ կամ 

դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն, ե թե չկա ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն» դա սա կարգ ման ա ղյու-

սա կը։ 

ա.  Նախևա ռաջ, նա ստու գեց, ա րդյոք Ա շո տի մոտ առ կա է վար դա գույն շար քում նշ-

ված ախ տան շան նե րից որևէ մե կը։ Նա մտա ծեց. « կան՞ ա րդյոք Ա շո տի մոտ վտան-

գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ Ո չ։ Կա՞ն ա րդյոք Ա շո տի մոտ վար դա գույն շար քից որևէ այլ 

ախ տան շան ներ։ Ո չ։» Ու րեմ, Ա շո տի մոտ չկա որևէ ախ տան շան, հա մա ձայն ո րի 

նա կդաս վեր ԾԱՆՐ խմ բում։

բ. Այ նու հետև բու ժաշ խա տո ղը դի տար կեց դե ղին շար քը։ Նա մտա ծեց. « Կա՞ ա րդյոք 

ե րե խայի մոտ որևէ ախ տան շան դե ղին շար քից։ Այո. ե րե խայի մոտ առ կա է հա ճա-

խա ցած շնչա ռու թյուն։ 

գ.  Բու ժաշ խա տո ղը Ա շո տի հի վան դու թյու նը դա սա կար գեց  

որ պես ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ։

•	Վ	տան	գի	ցան	կա	ցած	նշան	կամ

•	 Կրծ	քա	վան	դա	կի	ներ	քա	շում	կամ

•	 Ստ	րի	դոր	հանգս	տի	վի	ճա	կում

ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ 
ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ

ԴՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Հա	ճա	խա	ցած	շնչա	ռու	թյուն ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ

•	Թո	քա	բոր	բի	կամ	ծայ	րա	հեղ	ծանր	
հի վան դու թյան ախ տան շան ներ 
չկան

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. 
 ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Գ րան ցում ե րի քար տում նա լրաց րեց. ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ։

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը Ա շոտ Տա րի քը 18 ամ սա կան Քա շը 11.5 կգ կգ Ջեր մաս տի ճա նը 37.5 ՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ հազ Ա ռա ջի՞ն այցն է։ ü Հա ջորդ այցն է __ 

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ     ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ ՆԵՐ Կան ա րդյոք 
վտան գի ը նդ հա-

նուր նշան ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ ԸՆ-
ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ ԿԻՑ 
ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչü

Չ մո ռա նաք օ գտ վել 
վտան գի ը նդ հա նուր 
նշան նե րի առ կա յու-
թյու նից հի վան դու-
թյան դա սա կարգ ման 
ժա մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ü Ոչ ____

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ 6-7 օ ր

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շնչա ռու թյուն, 
ա պա դա կրկ նա՞ կի է պի զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե ում շնչա ռա կան 
ակ տե րի թի վը։ 41_ շնչա ռա-
կան ա կտ րո պե ում։ Շն չա ռութ. 
հա ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք կրծ քա-
վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք 
ա ղմկ ոտ շնչա ռու թյուն կամ 
ստ րի դոր։

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ

3.2.2.  ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ, Ե ԹԵ ԿԱ Ա ՍԹ
ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ

Ճիշտ այն պես, ի նչ պես նա խորդ դեպ քում, ե րբ ե րե խայի մոտ չկար ա սթ մոիդ շնչա ռու-

թյուն, գո յու թյուն ու նի հա զի կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյան ե րեք հնա րա վոր դա սա կար-

գում, ե թե կա ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն.

	 ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ կամ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ, Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ-

ՌՈՒԹՅՈՒՆ

	 ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ

	 ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ, Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Վ տան գի ցան կա ցած նշան կամ

•	 Կրծ քա վան դա կի 

ներ քա շում կամ

•	 Ստ րի դոր հանգս տի վի ճա կում 

ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ
ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ 

Ա ՍԹ ՄՈԻԴ
ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ
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•	 Չ կան վտան գի նշան ներ

•	 Հա ճա խա ցած շնչա ռու թյու նը պահ պան-
վում է բրոն խո լայ նի չի օգ տա գոր ծու մից 
հե տո

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, 
ԱՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Չ կան վտան գի նշան ներ

•	 Չ կա հա ճա խա ցած շնչա ռու թյուն

•	 Բ րոն խո լայ նի չի օգ տա գոր ծու մից հե տո 
չկա հա ճա խա ցած շնչա ռու թյուն 

•	 Ասթ մոիդ շնչա ռու թյուն (բ րոն խո լայ նի չից 
ա ռաջ կամ հե տո) 

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ, Ա ՍԹ ՄՈԻԴ 
ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ

1.  Հի վան դու թյան դա սա կարգ ման հա մար դի տար կեք վար դա գույն (վե րին) շար քը։ Ե թե 

ե րե խայի մոտ կան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ, կամ ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է 

կրծ քա վան դա կի ներ քա շում կամ ստ րի դոր հան գիստ վի ճա կում, դա սա կար գեք հի-

վան դու թյու նը որ պես ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ կամ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ, 

Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ։ 

2. Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է հա ճա խա ցած շնչա ռու թյուն (ա սթ մոիդ շնչա ռու թյան հետ 

հա մա տեղ կամ ա ռանց դրա՝ ա րագ ազ դող բրոն խո լայ նիչ նե րի կի րա ռու մից հե տո) 

և աք սի լյար (թևա տա կային) ջեր մու թյու նը հաս նում է 37.5oC կամ ան ցնում է դրա նից, 

ա պա հի վան դու թյունն ան հրա ժեշտ է դա սա կար գել որ պես ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ։ 

3. Ե թե ե րե խայի հի վան դու թյու նը չի մտ նում վար դա գույն կամ դե ղին շար քի դա սա կար-

գում ե րից որևէ մե կի մեջ, սա կայն ե րե խան ու նի ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն (ա րագ ազ-

դող բրոն խո լայ նիչ նե րի կի րա ռու մից ա ռաջ կամ հե տո), ը նտ րեք կա նաչ շար քի ԹՈ ՔԱ-

ԲՈՐԲ ՉԿԱ. Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կար գու մը։

 Ս տորև բեր ված է « Հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն, ե թե կա ա սթ մոիդ շնչա ռու-

թյուն» կա տե գո րիայի դա սա կար գում ե րից յու րա քան չյու րի նկա րագ րու թյու նը։

ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ կամ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ, Ա ՍԹ-

ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ
Ե թե ե րե խայի մոտ կա ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն, ի նչ պես նաև հետևյալ ախ տան շան նե-

րից որևէ մե կը՝ վտան գի ցան կա ցած ը նդ հա նուր նշան, կրծ քա վան դա կի ներ քա շում կամ 

ստ րի դոր հան դարտ վի ճա կում, ա պա այդ ե րե խան մտ նում է ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ 

ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ, Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կարգ ման 

մեջ։

Բու ժու մը

ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ կամ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ, Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ-

ՌՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կարգ ման մեջ մտ նող ե րե խայի բու ժու մը, ո րի մոտ առ կա է նաև ա սթ-

մոիդ շնչա ռու թյուն, նման է նույն դա սա կարգ ման մեջ մտ նող ե րե խայի բուժ մա նը, ո րի 

մոտ չի հայտ նա բեր ված ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն։ Այ նուա մե նայ նիվ, ան հրա ժեշտ է հի շել, 

որ ե թե ե րե խայի մոտ պահ պան վում է ա սթ մոիդ շնչա ռու թյու նը ա րագ ազ դող բրոն խո լայ-

նի չի ա ռա ջին դե ղա չա փը ստա նա լուց հե տո, ա պա ստա ցի ո նար ու ղար կե լուց ա ռաջ այդ 

դե ղա չա փը ան հրա ժեշտ է կրկ նել։ 

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ
Ասթ մոիդ շնչա ռու թյամբ ե րե խայի մոտ կա րող է դիտ վել նաև հա ճա խա ցած շնչա ռու-
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թյուն, քա նի որ ար տաշնչ ման փու լը ե րե խայից պա հան ջում է ա վե լի մեծ ջան քեր։ Այդ 

պատ ճա ռով նման ե րե խա նե րի մոտ միայն հա ճա խա ցած շնչա ռու թյան առ կա յու թյու նը 

դեռևս չի նշա նա կում թո քա բոր բի առ կա յու թյուն։ Այ դու հան դերձ, ե թե ա սթ մոիդ շնչա-

ռու թյամբ ե րե խայի մոտ ա րագ գոր ծող բրոն խո լայ նիչ ըն դու նե լուց հե տո հա ճա խա ցած 

շնչա ռու թյու նը պահ պան վում է, ա պա թո քա բոր բի առ կա յու թյան հա վա նա կա նու թյու նը 

բա վա կան մեծ է։ Այդ է պատ ճա ռը, որ նման ե րե խա նե րի հի վան դու թյու նը՝ հա ճա խա ցած 

շնչա ռու թյան առ կա յու թյան դեպ քում դա սա կարգ վում է որ պես ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, Ա ՍԹ ՄՈԻԴ 

ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ։

Բու ժու մը 

Ասթ մոիդ շնչա ռու թյամբ ե րե խա նե րի մոտ հնա րա վոր ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ-

ՌՈՒԹՅԱՆ բու ժու մը նման է այդ հի վան դու թյան բուժ մա նը այն ե րե խա նե րի մոտ, ո րոնք 

չեն տա ռա պում ա սթ մոիդ շնչա ռու թյամբ։ Այ դու հան դերձ, ի լրում հա կա բակ տե րիալ դե-

ղա մի ջո ցի, նշա նակ վում է նաև ա րագ ազ դող բրոն խո լայ նի չի մեկ դե ղա չափ և օ րալ սալ-

բու տա մոլ՝ 5 օր շա րու նակ, ե թե կա ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն։

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ
Ե թե ա սթ մոիդ շնչա ռու թյամբ ե րե խայի մոտ (ա րագ ազ դող բրոն խո լայ նիչ ըն դու նե լուց 

ա ռաջ կամ հե տո) չի դիտ վում վար դա գույն կամ դե ղին շար քից որևէ ախ տան շան, ա պա 

նրա հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վում է որ պես ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ-

ՌՈՒԹՅՈՒՆ։

Բու ժու մը

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կարգ մամբ ե րե խային ան-

հրա ժեշ տու թյուն չկա բու ժե լու հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րով։ Նշա նա կեք մեկ դե-

ղա չափ ա րագ ազ դող բրոն խո լայ նիչ և օ րալ սալ բու տա մոլ՝ հինգ օր շա րու նակ, ե թե կա 

ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն։ Քրո նիկ հա զով ե րե խայի մոտ, ե թե հա զը շա րու նակ վում է 30 

օ րից ա վել, կա րող է լի նել տու բեր կուլյոզ, ա սթ մա, կա պույտ հազ կամ որևէ այլ հի վան-

դու թյուն։ Քրո նիկ հա զից տա ռա պող ե րե խային ան հրա ժեշտ է ու ղար կել պո լիկ լի նի կա՝ 

հե տա գա հե տա զոտ ման հա մար։ 

Մո րը խոր հուրդ ներ տվեք տնային պայ ման նե րում ե րե խայի խնամ քի վե րա բե րյալ։ 

Սո վո րեց րեք նրան, թե ի նչ պես կա րե լի է փափ կաց նել կո կոր դը և թեթևաց նել հա զը ան-

վտանգ մի ջոց նե րով։ Բա ցատ րեք մո րը, թե ո ՛ր նշան նե րի հայտն վե լու դեպ քում է ան հրա-

ժեշտ իս կույն վե րա դառ նալ բուժ հիմ ար կու թյուն և ե ՛րբ է ան հրա ժեշտ գալ ե րե խայի հե-

տա գա հե զա տոտ ման հա մար։

 
 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Բ 

Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կվարժ վեք հա զի կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյան 

հետ կապ ված ախ տան շան նե րը գրան ցե լու մեջ։ Բա ցի այդ դուք կկա տա րեք ե րե խայի հի-

վան դու թյան դա սա կար գում։ Կար դա ցեք ստորև բեր ված հի վան դու թյան պատ մու թյուն-

նե րը։ Գրան ցեք ե րե խայի մոտ առ կա ախ տո րո շիչ նշան նե րը « Հի վանդ ե րե խայի գրան-

ցում ե րի քար տում» և տվեք հի վան դու թյան ձեր դա սա կար գու մը։ Վար ժու թյու նը կա տա-
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րե լիս կա րող եք օ գտ վել « հա զի կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյան դա սա կարգ ման ա ղյու-

սա կից։ Օ գտ վեք ձեր բուկ լետ նե րի (գր քույկ նե րի) կամ պա տի սխե մայի ա ղյու սակ նե րից։

Ծա նո թագ րու թյուն. Չ մո ռա նաք (√) նշա նով նշել Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե-

րի քար տի վե րին մա սի «ա ռաջ նային բու ժայց» տո ղը, ե րբ քն նե լիս լի նեք տվյալ մո դու լի 

որևէ հի վան դու թյուն։

Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 1.  Ժե նյա 

Ժե նյան 6 ամ սա կան է, քա շը՝ 5.5 կգ, ջեր մու թյու նը ՝ 38oC։ Նրա մայ րը գան գատ վում 

է հա զից, ո րը ե րե խայի մոտ շա րու նակ վում է ար դեն եր կու օ ր։ Բու ժաշ խա տո ղը փոր ձեց 

ստու գել, ա րդյոք ե րե խայի մոտ կան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ Մայ րը նրան ա սաց, 

որ ե րե խան կա րո ղա նում է կուրծք ու տել։ Հի վան դու թյան ամ բողջ ըն թաց քում ե րե խան 

փս խում եր չի ու նե ցել։ Ե րե խան չի տա րել նաև ցն ցում եր։ Ժե նյան ան գի տա կից կամ լե-

թար գիկ վի ճա կում չէր։

Բու ժաշ խա տողն ա սաց ե րե խայի մո րը. «Ես ու զում եմ ան ցկաց նել Ժե նյայի հա զի գնա-

հա տում։ Դուք ա սա ցիք, որ ար դեն եր կու օր է, ի նչ ե րե խան հա զում է։ Հի մա ես կհաշ-

վեմ ե րե խայի շնչա ռա կան ակ տե րի թի վը մեկ րո պե ում։ Այդ ըն թաց քում ե րե խան պետք է 

հան գիստ վի ճա կում լի նի»։ 

Բու ժաշ խա տո ղը հաշ վար կեց րո պե ում 58 շնչա ռա կան ա կտ։ Նա չհայտ նա բե րեց Ժե-

նյայի մոտ կրծ քա վան դա կի ներ քաշ ման նշան ներ, ստ րի դոր կամ ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն։ 

ա.  Ժե նյայի մոտ առ կա ախ տան շան նե րը գրան ցեք ստորև բեր ված Հի վանդ ե րե խայի 

գրան ցում ե րի քար տում։ 

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը _________________________________ Տա րի քը_____________ Քա շը__________ կգ Ջեր մաս-
տի ճա նը____՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ _________________________________ Ա ռա ջի՞ն այցն է։ 
___ Հա ջորդ այցն 

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ ՆԵՐ Կան ա րդյոք վտան-
գի ը նդ հա նուր նշան-

ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ ԿՈՒՐԾՔ 
ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ ԸՆ ԴՈՒ-
ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ-
ԿԻՑ ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ___

Չ մո ռա նաք օ գտ վել 
վտան գի ը նդ հա նուր 
նշան նե րի առ կա յու-
թյու նից հի վան դու թյան 
դա սա կարգ ման ժա-
մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ____ Ոչ ____
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•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շնչա ռու թյուն, ա պա 
դա կրկ նա՞ կի է պի զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե ում շնչա-
ռա կան ակ տե րի թի վը։ 
______ շնչա ռա կան ա կտ 
րո պե ում։ Շն չա ռութ. հա-
ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք կրծ-
քա վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք 
ա ղմկ ոտ շնչա ռու թյուն 
կամ ստ րի դոր։

բ.  Ժե նյայի հի վան դու թյու նը դա սա կար գե լու հա մար օ գտ վեք ձեր բուկ լե տի « Հազ կամ դժ-

վա րա ցած շնչա ռու թյուն, ե թե չկա ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն» դա սա կարգ ման ա ղյու սա-

կից։ Դի տար կեք վե րին վար դա գույն տո ղը։

•	 Վ տան գի ցան կա ցած նշան կամ

•	 Կրծ քա վան դա կի 

ներ քա շում կամ

•	 Ստ րի դոր հանգս տի վի ճա կում

ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ 
ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Հա ճա խա ցած շնչա ռու թյուն
ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ

•	 Թո քա բոր բի կամ ծայ րա հեղ 
ծանր հի վան դու թյան ախ տան-
շան ներ չկան

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. 
 ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

- Ո րո շեք, կա՞ն ա րդյոք ե րե խայի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ ։Այո _____ Ոչ 

______   

-  Կա՞ ա րդյոք ե րե խայի մոտ կրծ քա վան դա կի ներ քա շում կամ ստ րի դոր հանգս տի վի-

ճա կում։ Այո ______ Ոչ ______

-  Կա՞ ա րդյոք ե րե խայի մոտ ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն։ Այո __ Ոչ ___

-  Կա՞ ա րդյոք ե րե խայի մոտ ծանր կար գի դա սա կար գում՝ ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ 

ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ։ Այո ______ Ոչ ______

գ. Ե թե ե րե խայի մոտ չկան ծանր դա սա կարգ ման ախ տան շան ներ, դի տար կեք մի ջին դե-

ղին շար քը։

-  Կա՞ ա րդյոք Ժե նյայի մոտ հա ճա խա ցած շնչա ռու թյուն։  Այո __ Ոչ __

դ. Ինչ պե՞ս կդա սա կար գեք Ժե նյայի հի վան դու թյու նը։ Գրան ցեք ձեր դա սա կար գու մը Հի-

վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տում։
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Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 2.  Վե րո նիկ

Վե րո նի կը 8 ամ սա կան է, քա շը՝ 7 կգ, ջեր մու թյու նը ՝ 39oC։

Ն րա հայ րը բու ժաշ խա տո ղին ա սաց, որ ար դեն ե րեք օր է, ի նչ ե րե խան հա զում է։ 

Ե րե խան ու նի շնչա ռու թյան հետ կապ ված պրոբ լեմ եր։ Նա շատ թույլ է։ Բու ժաշ խա տողն 

ա սաց. « Դուք ճիշտ եք ա րել, որ ե րե խային բե րել եք այ սօր։ Ես հի մա նրան կզն նեմ»։

Բու ժաշ խա տո ղը փոր ձեց ստու գել, ա րդյոք ե րե խայի մոտ կան վտան գի ը նդ հա նուր 

նշան ներ։ Մայրն ա սաց, որ Վե րո նի կը կուրծք չի ծծում։ Նա չի խմում մոր ա ռա ջար կած ոչ 

մի տե սա կի հե ղուկ։ Ե րե խայի մոտ չի նկատ վել փս խում՝ ա մեն ան գամ ու տե լուց կամ խմե-

լուց հե տո։ Բու ժաշ խա տո ղը հարց րեց. «Ե րե խան ցն ցում եր ու նե ցե՞լ է»։ Մայ րը պա տաս-

խա նեց, որ չի ու նե ցել։ Վե րո նի կը լե թար գիկ վի ճա կում է։ Ե րբ բու ժաշ խա տողն ու ծնող նե-

րը զրու ցում էին, Վե րո նի կը նրանց չէր նա յում։

Բու ժաշ խա տո ղը հաշ վեց ե րե խայի շնչա ռա կան ակ տե րի թի վը՝ 55 ա կտ մեկ րո պե-

ում։ Նա հայտ նա բե րեց նաև կրծ քա վան դա կի ներ քա շում։ Նա ո րո շեց, որ Վե րո նի կի մոտ 

կա ստ րի դոր, ո րով հետև ե րե խայի ներշնչ ման փու լում նա լսել էր կոշտ հն չյուն։ Ա ղջ նա կի 

մոտ ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն չհայտ նա բեր վեց։

Ս տորև բեր ված է Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տի վե րին մա սը։ Գրան ցեք 

այն տեղ Վե րո նի կի մոտ հայտ նա բեր ված ախ տան շան նե րը։ 

Այժմ դի տար կեք սխե մայի հա զի կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյան դա սա կարգ ման 

ա ղյու սա կը։ Դա սա կար գեք այդ ե րե խայի հի վան դու թյու նը և գրան ցեք ձեր պա տաս խա նը 

« Դա սա կար գեք» սյու նա կում։ Փոր ձեք բա ցատ րել ձեր դա սա խո սին, թե ին չու դուք ը նտ-

րե ցիք ե րե խայի հի վան դու թյան հենց այդ դա սա կար գու մը։ 

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը _________________________________ Տա րի քը____________ Քա շը__________ կգ Ջեր մաս-
տի ճա նը ____՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ _________________________________  
Ա ռա ջի՞ն այցն է։ ___ Հա ջորդ այցն է։ ___

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ ՆԵՐ Կան ա րդյոք վտան-
գի ը նդ հա նուր նշան-

ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ ԿՈՒՐԾՔ 
ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ ԸՆ ԴՈՒ-
ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ-
ՏԱ ԿԻՑ ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ___

Չ մո ռա նաք օ գտ վել 
վտան գի ը նդ հա նուր 
նշան նե րի առ կա յու-
թյու նից հի վան դու թյան 
դա սա կարգ ման ժա-
մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ____ Ոչ ____
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•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շնչա ռու թյուն, ա պա 
դա կրկ նա՞ կի է պի զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե ում շնչա-
ռա կան ակ տե րի թի վը։ 
______ շնչա ռա կան ա կտ 
րո պե ում։ Շն չա ռութ. հա-
ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք 
կրծ քա վան դա կի ներ քա-
շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ 
ա րդյոք ա ղմկ ոտ շնչա-
ռու թյուն կամ ստ րի դոր։

 

ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Գ

Ծա նո թագ րու թյուն.  Վե րը բեր ված նկա րը նշա նա կում է, որ դուք կա տա րե լու եք տե-

սա ֆիլ մով վար ժու թյուն։ Տե սա ֆիլ մով վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կդի տեք հի վան դու-

թյուն նե րի ախ տան շան նե րի օ րի նակ ներ և կսո վո րեք դրանք ճա նա չել։ Դուք կտես նեք 

նաև, թե ի նչ պես կա րե լի է գնա հա տել ե րե խա նե րի հի վան դու թյու նը, պար զել կա՞ ա րդյոք 

նրանց մոտ այս կամ այն հիմ ա կան ախ տան շա նը։ Եր բեմ ձեզ կցու ցադր վեն հի վան դու-

թյան ի րա կան պատ մու թյուն նե րի օ րի նակ ներ։ Դուք կվարժ վեք ե րե խայի հի վան դու թյու նը 

գնա հա տե լու և դա սա կար գե լու մեջ։

•	•	•
 Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կվարժ վեք վտան գի ը նդ հա նուր նշան նե-

րը հայտ նա բե րե լու մեջ, ի նչ պես նաև կկա տա րեք հա զի կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյան 

գնա հա տում։

1.  Ցու ցադր ված յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար պա տաս խա նեք հետևյալ հար ցին.

Ե րե խան լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կու՞մ է ։

ԱՅՈ ՈՉ

Ե րե խա 1

Ե րե խա 2

Ե րե խա 3

Ե րե խա 4

2.  Ցու ցադր ված յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար պա տաս խա նեք հետևյալ հար ցին.
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Կա՞ ա րդյոք ե րե խայի մոտ հա-
ճա խա ցած շնչա ռու թյուն։

Տա րի քը 1 րո պե ում շնչա ռական 
ակ տե րի թի վը

ԱՅՈ ՈՉ

Մա նո

Վում բի

3.  Ցու ցադր ված յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար պա տաս խա նեք հետևյալ հար ցին.

Կա՞ ա րդյոք ե րե խայի մոտ կրծ քա վան դա կի ներ քա շում։

ԱՅՈ ՈՉ

Մա րիա

Յեն նա

Հո

Ան նա

Լո

4.  Ցու ցադր ված յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար պա տաս խա նեք հետևյալ հար ցին.

Կա՞ ա րդյոք ե րե խայի 
մոտ ստ րի դոր։

Խ ցան վա՞ծ է ա րդյոք 
ե րե խայի քի թը։

Կա՞ ա րդյոք ա սթ մոիդ 
շնչա ռու թյուն։

ԱՅՈ ՈՉ ԱՅՈ ՈՉ ԱՅՈ ՈՉ

Պետ տի

Լե նա

Սիմ բու

Հա սան

Հի վան դու թյան պատ մու թյան տե սա ֆիլ մային օ րի նակ.  Դի տեք հի վան-

դու թյան պատ մու թյու նը։ Ե րե խայի մոտ առ կա ախ տան շան ներն ու նշան նե րը գրան ցեք 

ստորև բեր ված գրան ցում ե րի քար տում։ Այ նու հետև դա սա կար գեք ե րե խայի հի վան դու-

թյու նը։

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը ________________________________ Տա րի քը_____________ Քա շը__________ կգ Ջեր մաս-
տի ճա նը ___՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ ______________________________  
Ա ռա ջի՞ն այցն է ___ Հա ջորդ այցն է ___ 

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ ՆԵՐ Կան ա րդյոք վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան ներ։
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ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ ԸՆ-
ԴՈՒ ՆԵԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ-
ԿԻՑ ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ___

Չ մո ռա նաք օ գտ վել 
վտան գի ը նդ հա նուր 
նշան նե րի առ կա յու թյու-
նից հի վան դու թյան դա-
սա կարգ ման ժա մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ____ Ոչ ____

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շնչա ռու թյուն, 
ա պա դա կրկ նա՞ կի է պի զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե ում շնչա ռա-
կան ակ տե րի թի վը։ ______ 
շնչա ռա կան ա կտ րո պե ում։ 
Շն չա ռութ. հա ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք կրծ-
քա վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք 
ա ղմկ ոտ շնչա ռու թյուն կամ 
ստ րի դոր։
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4.0. ԳՆԱՀԱՏԵՔ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՔ 
ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

  Փոր լու ծու թյու նը (դիա րե ան) ջրիկ կղանքն է, ո րի մեջ ջրի պա րու նա կու թյու-

նը սո վո րա կա նից ա վե լի շատ է։ Փոր լու ծու թյու նը հա ճախ է դիտ վում ե րե խա նե րի մոտ, 

հատ կա պես 6 ամ սա կա նից մինչև 2 տա րե կան հա սա կում։ Փոր լու ծու թյու նը տա րած ված 

երևույթ է նաև 6 ամ սա կա նից ցածր տար քիի այն ե րե խա նե րի մոտ, ով քեր սն վում են կո-

վի կա թով կամ կաթ նային խառ նուրդ նե րով։ Հա ճա խա կի նոր մալ կղան քը չի հա մար վում 

փոր լու ծու թյուն։ Կղան քի նոր մալ հա ճա խա կա նու թյու նը կախ ված է ե րե խայի կե րակ րու-

մից և տա րի քից։ Փոր լու ծու թյուն է հա մար վում 24 ժամ վա ըն թաց քում չորս և ա վե լի ան-

գամ ջրիկ կղան քը։

Մայ րե րը սո վո րա բար գի տեն, ե րբ ե րե խա նե րի մոտ փոր լու ծու թյուն է սկս վում։ Նրանք 

ա սում են, որ ե րե խայի ա ղի նե րը գոր ծում են հա ճա խա կի և կղան քը ջրիկ է։ Մայ րե րը 

կա րող են օգ տա գոր ծել ոչ թե « փոր լու ծու թյուն կամ դիա րե ա» բա ռե րը, այլ այն բա ռե րը, 

ո րոնք ըն դուն ված են ի րենց տե ղան քում, օ րի նակ՝ « լուծ», «ջ րիկ կեղտ» և այլն։

Բա ցա ռա պես մայ րա կան կա թով կե րակր վող ե րե խա նե րի մոտ կղան քը սո վո րա բար 

փա փուկ է լի նում, բայց դա փոր լու ծու թյուն չէ։ Ե րե խային կրծ քով կե րակ րող մայ րը կա րող 

է ճա նա չել դիա րե ան որ պես նոր մալ կղան քից իր հա ճա խա կա նու թյամբ ու կոն սիս տեն-

ցիայով տար բեր վող կղանք։

Փոր լու ծու թյան տե սակ նե րը

Փոր լու ծու թյան ա ռատ կամ ջրան ման տե սակ նե րը ա ռա ջաց նում են ջրազր կում։ Օ րի-

նակ, խո լե րան ա ռատ և ջրան ման դիա րե այի տե սակ է։ Սա կայն փոր լու ծու թյան ա ռատ և 

ջրան ման տե սակ նե րի միայն մի փոքր մասն է պայ մա նա վոր ված խո լե րայով։ 

Ե թե ե րե խայի մոտ փոր լու ծու թյու նը շա րու նակ վում է 7 օ րից պա կաս, ու րեմ դա սուր 
փոր լու ծու թյուն է։ Սուր ջրիկ փոր լու ծու թյու նը ա ռա ջաց նում է ջրազր կում և սնուց ման 

խան գա րում եր։ Սուր փոր լու ծու թյամբ հի վանդ ե րե խայի մա հը սո վո րա բար ջրազրկ ման 

հետևանք է լի նում։ 

Ե թե ե րե խայի մոտ փոր լու ծու թյու նը շա րու նակ վում է 7 օ րից ա վել, ու րեմ դա ձգձգ վող 
փոր լու ծու թյուն է։ Տևա կան փոր լու ծու թյու նը հա ճախ ա ռա ջաց նում է սնուց ման խան գա-

րում եր և հան գեց նում ե րե խա նե րի մա հա ցու թյան տո կո սի ա ճի։

Փոր լու ծու թյան ժա մա նակ կղան քում ա րյան հետ քե րի առ կա յու թյու նը, լոր ձի հետ միա-

սին կամ ա ռանց լոր ձի, կոչ վում է հե մո կո լիտ, ո րը հա ճախ պայ մա նա վոր ված է դի զեն-

տե րիա ախ տո րո շու մով։ Հե մո կո լի տի ա մե նա տա րած ված հա րու ցի չը Shigella բակ տե-

րիան է։ Ա մե ո բային հե մո կո լի տը ե րե խա նե րի մոտ հան դի պում է հազ վա դեպ։ Ե րե խայի 

մոտ կա րող է լի նել և՛ փոր լու ծու թյուն, և՛ դի զեն տե րիա։

4.1. ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փոր լու ծու թյամբ հի վանդ ե րե խայի գնա հա տու մը կա տար վում է ը ստ հետևյալ ախ-

տան շան նե րի.

	 փոր լու ծու թյան տևո ղու թյուն

	կ ղան քում ա րյան հետ քե րի առ կա յու թյուն (որ պես զի պարզ լի նի, ա րդյոք ե րե խայի 

մոտ դի զեն տե րիա է)



44

	ջ րազր կում։

Դի տար կենք փոր լու ծու թյամբ հի վանդ ե րե խայի գնա հատ ման փու լե րը։

Կա՞ ա րդյոք ե րե խայի մոտ փոր լու ծու թյուն (դիա րե ա)։
Ե ԹԵ ԱՅՈ, ՀԱՐՑ ՐԵՔ.

•	 Ինչ քա՞ն ժա մա նակ է 

•	 Կ ա՞ ա րդյոք ա րյուն 
կղան քում։

ԶՆ ՆԵՔ ԵՎ Ո ՐՈ ՇԵՔ.

•	 Զն նեք ե րե խայի ը նդ հա նուր վի ճա կը։ Ե րե խան ա րդյոք` 
լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կու՞մ է. 
ան հան գիստ է կամ հի վան դա գին գրգռ ված։ 

•	 Արդյոք աչ քե րը նե րըն կած ե ն։ 

•	 Ե րե խային ա ռա ջար կեք որևէ հե ղուկ։ Ե րե խան` 
չի՞ կա րո ղա նում խմել կամ դժ վա րու թյամբ է խմում. 
ա գա հու թյամբ է խմում, ծա րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք մաշ կային ծալ քի ռե ակ ցիան փո րի վրա։ 
Մաշ կի ծալ քը հարթ վում է

- շատ դան դաղ (2 վար կյա նից ա վել)

- դան դաղ

Փոր լու ծու թյան մա սին հարց րեք ԲՈ ԼՈՐ ե րե խա նե րին։

ՀԱՐՑ ՐԵՔ.  Կա՞ ա րդյոք ե րե խայի մոտ փոր լու ծու թյուն։

Փոր լու ծու թյան մա սին խո սե լիս օգ տա գոր ծեք այն պի սի բա ռեր և տեր մին ներ, ո րոնք 

հաս կա նա լի են մոր հա մար։ 

Ե թե ա ռա ջադր ված հար ցին մայ րը պա տաս խա նում է «Ոչ», հարց րեք նրան հա ջորդ 

հիմ ա կան ախ տան շա նի՝ տեն դի մա սին։ Կա րիք չկա այլևս շա րու նա կել փոր լու ծու թյան 

հետ կապ ված ախ տան շան նե րով ե րե խայի գնա հա տու մը։ 

Ե թե ա ռա ջադր ված հար ցին մայ րը պա տաս խա նում է «Այո», կամ ե թե մայ րը նա խա-

պես ձեզ ա սել է, որ ե րե խային ամ բու լա տո րիա է բե րել փոր լու ծու թյան պատ ճա ռով, ա պա 

գրան ցեք նրա պա տաս խա նը։ Այ նու հետև գնա հա տեք ե րե խայի մոտ ջրազրկ ման, ձգձգ-

վող փոր լու ծու թյան և դի զեն տե րիայի ախ տան շան նե րի առ կա յու թյու նը։

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. Որ քա՞ն ժա մա նակ է շա րու նակ վում ե րե խայի մոտ փոր
լու ծու թյու նը։ 

Ե թե փոր լու ծու թյու նը շա րու նակ վում է 7 օր կամ դրա նից ա վել, ու րեմ դուք գործ ու նեք 

ձգձգ վող փոր լու ծու թյան հետ։

Մո րը բա վա կա նա չափ ժա մա նակ տրա մադ րեք ձեր հար ցե րին պա տաս խա նե լու հա-

մար։ Հնա րա վոր է, որ նա միան գա մից չկա րո ղա նա հի շել օ րե րի ճշգ րիտ քա նա կը։

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. Ն կա տե՞լ եք ա րդյոք ե րե խայի կղան քի մեջ ա րյան հետ
քեր։

Հարց րեք մո րը, ա րդյոք նա նկա տել է ա րյան հետ քեր ե րե խայի կղան քի մեջ՝ փոր լու-

ծու թյան տվյալ դեպ քի ըն թաց քում։ 

Այ նու հետև ստու գեք, կան ա րդյոք ե րե խայի մոտ ջրազրկ ման ախ տան շան ներ։ 

Ե թե ե րե խան ջրազրկ ված է, սկզ բում նա դառ նում է ան հան գիստ և հի վան դա գին 
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գրգռ ված։ Ե թե ջրազր կու մը շա րու նակ վում է, ե րե խան դառ նում է լե թար գիկ և ան գի տա-

կից։ 

Օր գա նիզ մի ջրազրկ ման հետ հա մա տեղ ե րե խայի աչ քե րը սկ սում են փոս ը նկ նել։ 

Զնն ման ժա մա նակ մաշ կի ծայ քե րը հարթ վում են դան դա ղո րեն կամ շատ դան դաղ։

•	•	•

ԶՆ ՆԵՔ ԵՎ ՇՈ ՇԱ ՓԵՔ հետևյալ նշան նե րը.

ՈՒ ՇԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՐՁ ՐԵՔ ե րե խայի ը նդ հա նուր վի ճա կին. ա րդյո՞ք ե րե խան 
լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում է, ա րդյո՞ք ե րե խան ան հան գիստ և հի վան
դա գին գրգռ ված է ։

Ե րե խայի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան նե րի առ կա յու թյու նը ստու գե լիս դուք կա տա-

րե ցիք լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կի գնա հա տում։ Ե թե ե րե խան գտն վում է լե-

թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում, ու րեմ նրա մոտ, ան կաս կած, առ կա է վտան գի 

ը նդ հա նուր նշա նը։ Ե րե խայի փոր լու ծու թյու նը դա սա կար գե լիս օ գտ վեք վտան գի տվյալ 

ը նդ հա նուր նշա նից։ 

Ե րե խայի մոտ առ կա է ան հան գիստ կամ հի վան դա գին կեր պով գրգռ ված վի ճակ, 

ե թե ե րե խան ան հան գիստ և դյու րագր գիռ է ամ բողջ ժա մա նակ կամ ա մեն ան գամ ի րեն 

դիպ չե լիս։ Ե թե նո րա ծի նը կամ ե րե խան հան գիստ է կուրծք ծծե լիս, սա կայն դառ նում է 

ան հան գիստ ու դյու րագր գիռ, ե րբ կուրծ քը հե ռաց նում են, ու րեմ նրա մոտ առ կա է ան
հան գիստ կամ հի վան դա գին կեր պով գրգռ ված վի ճակ ա խան շա նը։ Հա ճախ ե րե-

խա ներն ան հան գիստ ու դյու րագր գիռ են դառ նում բուժ հիմ ար կու թյու նում գտն վե լու 

պատ ճա ռով։ Նման դեպ քե րում ե րե խային կա րե լի է հանգս տաց նել։ Այդ պի սի ե րե խա նե-

րի մոտ չկա ան հան գիստ կամ հի վան դա գին կեր պով գրգռ ված վի ճակ ախ տան շա-

նը։

ՈՒ ՇԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՐՁ ՐԵՔ, ա րդյոք ե րե խայի աչ քե րը փոս ըն կած ե ն։

Հ նա րա վոր է, որ ջրազրկ ված ե րե խայի աչ քե րը փոս ըն կած տեսք ու նե նան։ Ո րո շեք, 

ա րդյոք ե րե խայի աչ քերն իս կա պես փոս ըն կած ե ն։ Այ նու հետև հարց րեք մո րը, ա րդյո՞ք 

նա գտ նում է, որ իր ե րե խայի աչ քե րը տա րօ րի նակ տեսք ու նեն։ Նրա կար ծի քը կա րող է 

օգ նել ձեզ ո րո շե լու, ա րդյոք ե րե խայի աչ քե րը փոս ըն կած են, թե ո չ։

Ծա նո թագ րու թյուն. Սնուց ման ծանր խան գա րում ե րով ե րե խայի աչ քե րը, ո րի մոտ 

առ կա են ա կն հայտ հյուծ վա ծու թյան նշան ներ (օ րի նակ՝ մա րազմ), կա րող են մշ տա պես 

փոս ըն կած տեսք ու նե նալ, նույ նիսկ ե թե ե րե խան ջրազր կում չու նի։ Չնա յած այն հան-

գա ման քին, որ « փոս ըն կած աչ քեր» ախ տան շանն ա վե լի պա կաս հս տա կու թյամբ է բնո-

րո շում ա կն հայտ հյուծ վա ծու թյան նշան նե րով ե րե խային, օ գտ վեք տվյալ ախ տան շա նից 

ե րե խայի ջրազրկ ման աս տի ճա նը դա սա կար գե լիս։ 

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿԵՔ ե րե խային որևէ հե ղուկ։ Դի տեք, ա րդյոք ե րե խան կա րո ղա նու՞մ է 
խմել, թե վատ է խմում։ Ա րդյոք ե րե խան ա գա հու թյա՞մբ է խմում, ծա րա՞վ է ։

Խնդ րեք, որ մայ րը ե րե խային ջուր տա բա ժա կով կամ գդա լով։ Ու շադ րու թյամբ 

հետևեք, թե ի նչ պես է խմում ե րե խան։ 
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Ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել, ծծել կամ կուլ տալ ի րեն ա ռա ջարկ ված հե ղու կը։ 

Օ րի նակ, ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել, ո րով հետև գտն վում է լե թար գիկ կամ ան գի տա-

կից վի ճա կում։ 

Ե րե խան վատ է խմում, ե թե նա թույլ է և չի կար ղա նում խմել ա ռանց կողմ ա կի օգ-

նու թյան։ Նա ի վի ճա կի է կուլ տալ միայն իր բե րա նը լց րած հե ղու կը։

Ե րե խայի մոտ առ կա է ա գա հու թյամբ է խմում, ծա րավ է ախ տա նի շը, ե րբ բա ցա-

հայտ կեր պով երևում է, որ ե րե խան ծա րավ է և ու զում է խմել։ ՈՒ շադ րու թյուն դարձ րեք, 

ա րդյոք ջրով լց ված բա ժա կը կամ գդա լը մո տեց նե լիս ե րե խան ձգ վու՞մ է դրան ըն դա-

ռաջ։ Ե րբ ջու րը հե ռաց նում են, ե րե խան վշ տա նու՞մ է, քան զի դեռ չի հա գեց րել ծա րա վը։ 

Ե թե ե րե խան խմում է միայն ը ստ պա հան ջի և չի ու զում այլևս խմել, ա պա այդ ե րե-

խայի մոտ բա ցա կա յում է ա գա հու թյամբ է խմում, ծա րավ է ախ տան շա նը։

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ. ե րե խայի փո րի կի մաշ կի ռե ակ ցիան. ա րդյոք մաշ կի ծալ քե րը հարթ
վում են շատ դան դա ղո րեն (2 վայր կյա նից ա վել), թե՞ դան դա ղո րեն։ 

Խնդ րեք, որ պես զի մայ րը ե րե խային պառ կեց նի հե տա զոտ ման սե ղա նին՝ մեջ քի վրա, 

ձեռ քե րը ձգ ված մարմ ի եր կայն քով (և ոչ թե գլ խա վերևում), ոտ քերն՝ ու ղիղ։ Կա րող եք 

նաև խնդ րել մո րը ե րե խային հո րի զո նա կան դիր քով պառ կեց նել ծնկ նե րին։ Ե րե խայի 

փո րի կի վրա ը նտ րեք պոր տի և կողմ ային պա տի մեջ տե ղում ըն կած հատ վա ծը։ Մաշ կի 

ծալ քի ռե ակ ցիան ստու գե լու հա մար ծալ քը բռ նեք բթա մա տով և ցու ցա մա տով։ Աշ խա-

տեք մաշ կը չբռ նել մատ նե րի ծայ րե րով, քա նի որ դա կա րող է ե րե խային ցավ պատ ճա-

ռել։ Ձեր ձեռքն այն պի սի դիր քով պա հեք, որ պես զի մաշ կի ծալ քը ե րե խայի մարմ ի հետ 

զու գա հեռ դիր քում լի նի, և ոչ թե ուղ ղա հա յաց։ Աշ խա տեք բռ նել մաշ կի բո լոր շեր տե րը և 

են թա մաշ կային հյուս ված քը։ Պա հեք այդ պես մեկ վայր կյան և հե տո բաց թո ղեք։ Մաշ կը 

բաց թող նե լուց հե տո ստու գեք դրա ռե ակ ցիան.

-  մաշ կի ծալ քը հարթ վում է շատ դան դաղ (2 վայր կյա նից ա վել)

-  դան դաղ (մինչև 2 վայր կյան) 

- ան մի ջա պես

Ե թե բաց թող նե լուց հե տո մաշ կի ծալ քը չի հարթ վում նույ նիսկ կարճ ժա մա նակ վա ըն-

թաց քում, ըն դու նեք, որ մաշ կի ծալ քը հարթ վում է դան դա ղո րեն։

Ծա նո թագ րու թյուն.  Մա րազ մով (ս նուց ման ծանր խան գա րում) հի վանդ ե րե խայի մաշ-

կի ծալ քը կա րող է հարթ վել դան դաղ, նույ նիսկ ե թե ե րե խայի մոտ ջրազր կում չկա։ Ի սկ 

ա վե լորդ քա շով կամ մաշ կի այ տուց վա ծու թյամբ ե րե խա նե րի մոտ մաշ կի ծալ քը հարթ-

վում է շատ ա րագ, նույ նիսկ ե թե նրանք ջրազր կում ու նեն։ Չնա յած այն հան գա ման քին, 

որ մաշ կի ծալ քի ռե ակ ցիան ա մե նայն հս տա կու թյամբ չի բնո րո շում նման ախ տան շան-

նե րով ե րե խային, այ նուա մե նայ նիվ օ գտ վեք տվյալ ախ տան շա նից՝ ե րե խայի ջրազրկ-

ման աս տի ճա նը դա սա կար գե լիս։
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 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Դ 

Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կդի տեք ջրազրկ մամբ տա ռա պող ե րե խա նե րի լու-

սան կար ներ և կո րո շեք, թե ո րոնք են ջրազրկ ման ախ տան շան նե րը։

Մաս 1. Դի տար կեք ֆո տո բուկ լե տի (լու սան կար նե րի գր քույկ) ա ռա ջին և ե րկ րորդ լու-

սան կար նե րը։ Կար դա ցեք լու սան կար նե րից յու րա քան չյու րին կից բա ցատ րու-

թյուն նե րը։

Լու սան կար 1. Այս ե րե խայի աչ քե րը փոս ըն կած ե ն։

Լու սան կար 2. Այս ե րե խայի մաշ կի ծալ քը շատ դան դաղ է հարթ վում։

Մաս 2.  Դի տար կեք ֆո տո բուկ լե տի 3-7 լու սան կար նե րը։ Այ նու հետև գրան ցեք ձեր պա-

տաս խան նե րը հետևյալ հար ցե րին։ 

Լու սան կար 3. Նայեք ե րե խայի աչ քե րին։ Այդ ե րե խայի աչ քե րը փոս ըն կա՞ծ ե ն։

Լու սան կար 4. Նայեք ե րե խայի աչ քե րին։ Այդ ե րե խայի աչ քե րը փոս ըն կա՞ծ ե ն։ 

Լու սան կար 5. Նայեք ե րե խայի աչ քե րին։ Այդ ե րե խայի աչ քե րը փոս ըն կա՞ծ ե ն։ 

Լու սան կար 6. Նայեք ե րե խայի աչ քե րին։ Այդ ե րե խայի աչ քե րը փոս ըն կա՞ծ ե ն։ 

Լու սան կար 7. Նայեք մաշ կի ծալ քին։ Ի ՞նչ ա րա գու թյամբ է հարթ վում մաշ կի ծալ-

քը. դան դա՞ղ, թե շատ դան դաղ

4.2. ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՔ ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փոր լու ծու թյան դա սա կարգ ման հա մար գո յու թյուն ու նի ե րեք դա սա կարգ ման տար բե-

րակ.

	 Փոր լու ծու թյամբ հի վանդ բո լոր ե րե խա նե րը դա սա կարգ վում են ը ստ ջրազրկ ման 

աս տի ճա նի 

	Ե թե փոր լու ծու թյու նը (դիա րե ան) ե րե խայի մոտ շա րու նակ վում է 7 օր և ա վել, այն 

դա սա կարգ վում է որ պես ձգձգ վող 

	Ե թե ե րե խայի կղան քում հայտ նա բեր վել են ա րյան հետ քեր, ա պա փոր լու ծու թյու նը 

դա սա կարգ վում է որ պես հե մո կո լիտ։ 

4.2.1.  Դա սա կար գեք ջրազր կու մը 

Գո յու թյուն ու նի փոր լու ծու թյամբ հի վանդ ե րե խա նե րի ջրազրկ ման աս տի ճա նը դա սա-

կար գե լու ե րեք հնա րա վոր տար բե րակ.
	 ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ

	 ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ
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	Ջ ՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ

	Ջ ՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ

Հետևյալ նշան նե րից եր-
կու սը.

•	 լե թար գիկ կամ ան գի տա-
կից վի ճա կում է 

•	 աչ քե րը նե րըն կած են 

•	 չի կա րո ղա նում խմել կամ 
խմում է դժ վա րու թյամբ

•	 մաշ կի ծալ քը հարթ վում  
է շատ դան դաղ.

ԾԱՆՐ 
ՋՐԱԶՐ

ԿՈՒՄ

⇒	Շ ՏԱՊ ու ղեգ րեք հի վան դա նոց։ Ճա նա պար
հին մայ րը  
պետք է հա ճա խա կի կու մե րով տա Օ ՌԱ 
լու ծույթ։ Խոր հուրդ տվեք մո րը շա րու նա կել 
կրծ քով կե րակ րու մը։ 

⇒	Ե թե հնա րա վո րու թյուն չկա ե րե խային շտապ 
ու ղեգ րել հի վան դա նոց, գոր ծեք ը ստ Գ պլա-
նի։

Հետևյալ նշան նե րից եր-
կու սը.

•	 ան հան գիստ է և հի վան-
դա գին գրգռ ված 

•	 աչ քե րը նե րըն կած ե ն

•	 խ մում է ա գա հու թյամբ, 
ծա րավ է

•	 մաշ կի ծալ քը հարթ վում է 
դան դաղ 

ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ 
ՋՐԱԶՐ

ԿՈՒՄ

⇒	Չա փա վոր ջրազրկ ման դեպ քում տվեք հե-
ղուկ ներ և սնունդ (պ լան Բ).

⇒	Ե թե ե րե խայի մոտ կա մեկ այլ ծանր հի
վան դու թյուն,

- Շ ՏԱՊ ու ղեգ րեք հի վան դա նոց։ Ճա նա պար
հին մայ րը պետք է հա ճա խա կի կու մե րով 
տա Օ ՌԱ լու ծույթ։

- խոր հուրդ տվեք մո րը շա րու նա կել կրծ քով 
կե րակ րու մը

⇒	Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ 
վե րա դառ նալ։

⇒	Հա ջորդ այ ցը 1 օր հե տո, ե թե չկա վի ճա կի 
 բա րե լա վում։

Ն շան նե րը բա վա րար չեն 
որ պես ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ կամ 
ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ դա սա-
կար գե լու հա մար

Ջ ՐԱԶՐ
ԿՈՒՄ ՉԿԱ

⇒	Կ վեք հե ղուկ ներ և սնունդ. բու ժու մը տնային 
պայ ման նե րում (Ա պլան)։

⇒	Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ 
վե րա դառ նալ

⇒	Հա ջորդ այ ցը 2 օր հե տո, ե թե չկա վի ճա կի 
բա րե լա վում

Ե րե խայի մոտ ջրազրկ ման աս տի ճա նը ո րո շե լու հա մար սկ սեք ա ղյու սա կի վե րին՝ 

վար դա գույն շար քից։

- Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա են վար դա գույն շար քից եր կու կամ ա վե լի ախ տան շան-

ներ, դա սա կար գեք հի վան դու թյու նը որ պես ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ 

- Ե թե ե րե խայի մոտ չկան վար դա գույն շար քից եր կու կամ ա վե լի ախ տան շան ներ, 

դի տար կեք մի ջին՝ դե ղին շար քը։ Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա են դե ղին շար քից եր-

կու կամ ա վե լի ախ տան շան ներ, դա սա կար գեք հի վան դու թյու նը որ պես ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ 

ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ։ 

- Ե թե ե րե խայի մոտ չկան դե ղին շար քից եր կու կամ ա վե լի ախ տան շան ներ, դա-

սա կար գեք հի վան դու թյու նը որ պես ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ։ Նման ե րե խայի մոտ չկան 

բա վա րար քա նա կու թյամբ ախ տան շան ներ՝ նրա հի վան դու թյու նը որ պես ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ 
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ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ դա սա կար գե լու հա մար։ Ո րոշ ե րե խա նե րի մոտ կա րող է առ կա լի նել 

ջրազրկ ման միայն մեկ ախ տան շան կամ հե ղու կի կո րուստ՝ ա ռանց ջրազրկ ման 

ախ տան շան նե րի։

•	•	•	

Օ ՐԻ ՆԱԿ.  Չորս ամ սա կան Նա րեին բե րել են ամ բու լա տո րիա, ո րո հետև նրա մոտ փոր լու-

ծու թյու նը շա րու նակ վում է ար դեն հինգ օ ր։ Ե րե խայի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ 

ի հայտ չեն ե կել և հազ չի նկատ վել։ Կղան քում ա րյան առ կա յու թյուն չկա։ Բու ժաշ խա տո-

ղը գնա հա տեց ե րե խայի փոր լու ծու թյու նը և գրան ցեց հետևյալ ախ տան շան նե րը։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ.  Այո ü Ոչ ___

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ 5 օ ր

•	 Կա՞ ա րդյոք ա րյուն կղան քում։։

•	 Նայեք ե րե խայի ը նդ հա նուր վի ճա կին. Ա րդյո՞ք 
նո րա ծի նը
- լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում է
- ան հան գիստ է կամ հի վան դա գին կեր պով 

գրգռ ված։

•	 Զն նեք, ա րդյո՞ք աչ քե րը փոս ըն կա՞ծ ե ն։ 

•	 Ա ռաջր կեք ե րե խային որևէ հե ղուկ։ Ե րե խան
- չի կա րո ղա նում խմել կամ խմում է դժ վա րու-

թյամբ
- խմում է ա գա հու թյամբ. ծա րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ քի ռե ակ ցիան։ Մաշ-
կի ծալ քը հարթ վում է 
 - շատ դան դաղ (2 վայր կյա նից ա վել)
 - դան դաղ։

Ե րե խայի մոտ չկա վար դա գույն շար քից եր կու ախ տան շան, հետևա բար ե րե խայի հի-

վան դու թյու նը չի դա սա կարգ վում որ պես ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ։

Նա րեի մոտ առ կա է եր կու ախ տան շան դե ղին շար քից։ Բու ժաշ խա տո ղը դա սա կար-

գեց նրա վի ճա կը որ պես ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ։

Հետևյալ նշան նե րից եր կու սը.

•	 լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում է 

•	 աչ քե րը նե րըն կած են 

•	 չի կա րո ղա նում խմել կամ խմում է դժ վա րու թյամբ

•	 մաշ կի ծալ քը հարթ վում է շատ դան դաղ.

ԾԱՆՐ  
Ջ ՐԱԶՐ ԿՈՒՄ

Հետևյալ նշան նե րից եր կու սը.

•	 ան հան գիստ է և հի վան դա գին գրգռ ված

•	 աչ քե րը նե րըն կած ե ն

•	 խ մում է ա գա հու թյամբ, ծա րավ է 

•	 մաշ կի ծալ քը հարթ վում է դան դաղ 

ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ 
ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ

Ն շան նե րը բա վա րար չեն որ պես ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ կամ ԾԱՆՐ 
ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ դա սա կար գե լու հա մար

Ջ ՐԱԶՐ ԿՈՒՄ 
ՉԿԱ
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Բու ժաշ խա տո ղը Նա րեի հի վան դու թյան դա սա կար գում ան ցկաց րեց ը ստ « Հի վանդ 

ե րե խայի գրան ցում ե րի» քար տի։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ü Ոչ ___

•	Որ	քա՞ն	ժա	մա	նակ	է։	5 օ ր

•	Կա՞	ա	րդյոք	ա	րյուն	կղան
քում։

•	Նայեք	ե	րե	խայի	ը	նդ	հա	նուր	վի	ճա	կին.	
Ա րդյո՞ք նո րա ծի նը
- լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում է
- ան հան գիստ է կամ հի վան դա գին կեր-

պով գրգռ ված։

•	Զն	նեք,	ա	րդյո՞ք	աչ	քե	րը	փոս	ըն	կա՞ծ	ե	ն։	

•	Ա	ռաջր	կեք	ե	րե	խային	որևէ	հե	ղուկ։	Ե	րե
խան
- չի կա րո ղա նում խմել կամ խմում է դժ-

վա րու թյամբ
- խմում է ա գա հու թյամբ. ծա րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ քի ռե ակ ցիան։ 
Մաշ կի ծալ քը հարթ վում է
- շատ դան դաղ (2 վայր կյա նից ա վել)
- դան դաղ։

ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ 
ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ

Ս տորև բեր ված է ջրազրկ ման դա սա կար գում ե րից յու րա քան չյու րի նկա րագ րու թյու-

նը։

ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ
Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա են հետևյալ ախ տան շան նե րից եր կու սը՝ « լե թար գիկ է կամ 

ան գի տա կից», «աչ քե րը փոս են ըն կած», « չի կա րո ղա նում խմել կամ վատ է խմում», 

« մաշ կի ծալ քը հարթ վում է շատ դան դաղ», ա պա այդ ե րե խայի հի վան դու թյունն ան հրա-

ժեշտ է դա սա կար գել որ պես ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ։

Բու ժու մը

Ջ րազրկ մամբ տա ռա պող բո լոր ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ են լրա ցու ցիչ հե ղուկ ներ։ 

ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ դա սա կարգ մամբ ե րե խային ան հրա ժեշտ է ան մի ջա պես տալ լրա-

ցու ցիչ հե ղուկ ներ։ Նշա նա կեք հե ղու կի նե րե րա կային նե րար կում եր։ « ԲՈՒ ԺԵՔ» սխե-

մայի «Պ լան Գ. Ան հա պաղ բու ժեք ծանր ջրազր կու մը» շր ջա նա կում բա ցատր վում է, թե 

ի նչ պես պետք է ծանր ջրազրկ մամբ ե րե խային տալ հե ղուկ ներ։ Պլան Գ-ի մա սին ման-

րա մասն տե ղե կու թյուն նե րը տր ված են « Բու ժեք ե րե խային» մո դու լում։

ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ
Ե թե ե րե խայի մոտ չկան ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՆ ախ տան շան ներ, դի տար կեք սխե մայի 

հա ջորդ՝ դե ղին շար քը։ Կա՞ն ա րդյոք ե րե խայի մոտ ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՆ ախ տան-

շան ներ։ 

Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա են հետևյալ ախ տան շան նե րից եր կու սը՝ «ան հան գիստ 

է կամ հի վան դա գին կեր պով գրգռ ված», «աչ քե րը փոս են ըն կած», «խ մում է ա գա հու-

թյամբ. ծա րավ է», « մաշ կի ծալ քը հարթ վում է դան դաղ», ա պա այդ ե րե խայի հի վան դու-

թյունն ան հրա ժեշտ է դա սա կար գել որ պես ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ։

Բու ժու մը

ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՄԲ տա ռա պող բո լոր ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ են լրա ցու ցիչ 

հե ղուկ ներ և սնունդ։ Բու ժեք հի վան դու թյու նը օ րալ ռե հիդ րա տա ցի ոն ա ղե րի (Օ ՌԱ) լու-
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ծույ թի օգ նու թյամբ։ 

Ի լրում հե ղուկ նե րի, ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՄԲ ե րե խային ան հրա ժեշտ է սնունդ։ 

Կրծ քով կե րակր վող ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ է շա րու նա կա բար կուրծք տալ։ Մյուս ե րե-

խա նե րը պետք է ստա նան ի րենց սո վո րա կան կա թը կամ այլ սնն դա րար կե րա կուր ներ՝ 

օ րալ ռե հիդ րա տա ցի ոն ա ղե րի (Օ ՌԱ) լու ծույ թով չորս ժա մյա բու ժու մից հե տո։

Բուժ ման այդ ե ղա նա կը նկա րագր ված է « ԲՈՒ ԺԵՔ» սխե մայի «Պ լան Բ. բու ժեք չա փա-

վոր ջրազր կում օ րալ ռե հիդ րա տա ցի ոն ա ղե րի (Օ ՌԱ) լու ծույ թի օգ նու թյամբ» շր ջա նա-

կում։

Ջ ՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ
Ե թե ե րե խայի մոտ չկան վար դա գույն կամ դե ղին շար քե րից եր կու կամ ա վել ախ-

տան շան ներ, ա պա այդ ե րե խայի հի վան դու թյունն ան հրա ժեշտ է դա սա կար գել որ պես 

ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ։

Բու ժու մը

Ն ման ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ են լրա ցու ցիչ հե ղուկ ներ ՝ ջրազր կու մը կան խե-

լու նպա տա կով։ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ դա սա կարգ մամբ ե րե խային ան հրա ժեշտ է բու ժել 

տնային պայ ման նե րում։ Ստորև բեր ված են տնային պայ ման նե րում ե րե խայի բուժ ման 

ե րեք կա նոն նե րը.

1.  տալ լրա ցու ցիչ հե ղուկ ներ

2.  շա րու նա կել կե րակ րու մը

3.  տալ ցին կի պրե պա րատ ներ 

4. ի մա նալ, թե ե րբ է ան հրա ժեշտ վե րա դառ նալ բուժ հիմ արկ

«Պ լան Ա. բու ժեք փոր լու ծու թյու նը տնային պայ ման նե րում» սխե ման սո վո րեց նում է, 

թե ի նչ պի սի հե ղուկ ներ և ի նչ քա նա կու թյամբ պետք է մայ րը տա ե րե խային։ Այն ե րե խան, 

ո րի մոտ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ, նույն պես կա րիք ու նի սնուց ման։ Ո ւս տի, մորն ան հրա ժեշտ 

է տալ հա մա պա տաս խան խոր հուրդ ներ, թե ե րբ է ան հրա ժեշտ ե րե խային կր կին բե րել 

բժշ կա կան հաս տա տու թյուն։ Ե րե խայի սնուց մա նը վե րա բե րող խոր հուրդ նե րը տր ված են 

« ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ» սխե մա յում։ Այն տեղ կա րե լի է գտ նել նաև տե ղե կու թյուն-

ներ, թե ե րբ է ան հրա ժեշտ ե րե խային կր կին բե րել բժշ կա կան հաս տա տու թյուն։

 
 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Ե 

1. Ա զա տի մոտ փոր լու ծու թյու նը շա րու նակ վում է ար դեն հինգ օ ր։ Կղան քում ա րյան հետ-

քեր չկան, ե րե խան հի վան դա գին կեր պով գրգռ ված է, աչ քե րը փոս ըն կած ե ն։ Նրա 

հայրն ու մայ րը նույն պես այն կար ծի քի են, որ ե րե խայի աչ քե րը փոս ըն կած ե ն։ Բու-

ժաշ խա տո ղը ե րե խային ջուր տվեց։ Ե րե խան խմեց այն ա գա հու թյամբ։ Բու ժաշ խա տո-

ղը ստու գեց ե րե խայի փո րի կի մաշ կի ծալ քի ռե ակ ցիան և պար զեց, որ ծալ քը հարթ-

վում է դան դա ղո րեն։ 

Ա զա տի ախ տան շան նե րը և հի վան դու թյան դա սա կար գու մը գրան ցեք ե րե խայի Հի-

վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տում։ 
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ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ.  Այո ___  Ոչ ___

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Կա՞ ա րդյոք ա րյուն կղան քում։

•	Նայեք	ե	րե	խայի	ը	նդ	հա	նուր	վի	ճա	կին.	Ա	րդյո՞ք	
նո րա ծի նը
- լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում է
- ան հան գիստ է կամ հի վան դա գին կեր պով 

րգռ ված։

•	Զն	նեք,	ա	րդյո՞ք	աչ	քե	րը	փոս	ըն	կա՞ծ	ե	ն։	

•	Ա	ռաջր	կեք	ե	րե	խային	որևէ	հե	ղուկ։	Ե	րե	խան
- չի կա րո ղա նում խմել կամ խմում է դժ վա րու-

թյամբ
- խմում է ա գա հու թյամբ. ծա րա՞վ է ։

•	 Ս	տու	գեք	փո	րի	մաշ	կի	ծալ	քի	ռե	ակ	ցիան։	Մաշ	կի	
ծալ քը հարթ վում է 
 - շատ դան դաղ (2 վայր կյա նից ա վել)
 - դան դաղ։

Ս տորև բեր ված դա սա կարգ ման ա ղյու սա կի վրա ը նդ գծեք ե րե խայի ախ տան շան նե-

րը, որ պես զի ցույց տաք, թե ի նչ պես կա տա րե ցիք ե րե խայի ջրազրկ ման դա սա կարգ ման 

ը նտ րու թյու նը։

Հետևյալ նշան նե րից եր կու սը.

•	 լե	թար	գիկ	կամ	ան	գի	տա	կից	վի	ճա	կում	է	

•	աչ	քե	րը	նե	րըն	կած	են	

•	 չի	կա	րո	ղա	նում	խմել	կամ	խմում	է	դժ	վա	րու	թյամբ

•	 մաշ	կի	ծալ	քը	հարթ	վում	է	շատ	դան	դաղ.

ԾԱՆՐ 
Ջ ՐԱԶՐ ԿՈՒՄ

Հետևյալ նշան նե րից եր կու սը.

•	 ան հան գիստ է և հի վան դա գին գրգռ ված 

•	 աչ քե րը նե րըն կած ե ն

•	 խ մում է ա գա հու թյամբ, ծա րավ է

•	 մաշ կի ծալ քը հարթ վում է դան դաղ 

ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ 
ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ

Ն շան նե րը բա վա րար չեն որ պես ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ կամ ԾԱՆՐ 
ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ դա սա կար գե լու հա մար

Ջ ՐԱԶՐ ԿՈՒՄ 
ՉԿԱ

2.  Դի նայի մոտ փոր լու ծու թյու նը շա րու նակ վում է ար դեն ե րեք օ ր։ Կղան քում ա րյան 

հետ քեր չկան, ե րե խան լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում չէ, հի վան դա գին 

գրգռ վա ծու թյուն կամ ան հանգս տու թյուն չի նկատ վում, աչ քե րը փոս ըն կած ե ն։ Ե րե-

խան կա րո ղա նում է խմել, ծա րա վի զգա ցում չու նի։ Մաշ կի ծալ քը հարթ վում է ա րա-

գո րեն։

 Լ րաց րեք ա ղյու սա կում Դի նայի ջրազրկ ման ախ տան շան նե րը և հի վան դու թյան 

դա սա կար գու մը ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տում։ 
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ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ.  Այո ___  Ոչ ___

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ 
____ օ ր

•	 Կա՞ ա րդյոք ա րյուն 
կղան քում։

•	 Նայեք ե րե խայի ը նդ հա նուր վի ճա կին. Ա րդյո՞ք նո րա ծի նը
- լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում է
- ան հան գիստ է կամ հի վան դա գին կեր պով գրգռ ված։

•	 Զն նեք, ա րդյո՞ք աչ քե րը փոս ըն կա՞ծ ե ն։ 

•	 Ա ռաջր կեք ե րե խային որևէ հե ղուկ։ Ե րե խան
- չի կա րո ղա նում խմել կամ խմում է դժ վա րու թյամբ
- խմում է ա գա հու թյամբ. ծա րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ քի ռե ակ ցիան։ Մաշ կի ծալ քը հարթ-
վում է 
 - շատ դան դաղ (2 վայր կյա նից ա վել)
 - դան դաղ։

3.  Գա լյայի մոտ փոր լու ծու թյու նը շա րու նակ վում է ար դեն ե րեք օ ր։ Կղան քում ա րյան 

հետ քեր չկան, ե րե խան ան հան գիստ է և հի վան դա գին կեր պով գրգռ ված, աչ քե րը 

փոս ըն կած ե ն։ Ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել։ Մաշ կի ծալ քը հարթ վում է շատ դան-

դա ղո րեն։

Լ րաց րեք ա ղյու սա կում Գա լյայի ջրազրկ ման ախ տան շան նե րը և հի վան դու թյան դա-

սա կար գու մը ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տում։ 

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ.  Այո ___  Ոչ ___

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ 
____ օ ր

•	 Կա՞ ա րդյոք ա րյուն 
կղան քում։

•	 Նայեք ե րե խայի ը նդ հա նուր վի ճա կին. Ա րդյո՞ք նո րա ծի նը
- լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում է
- ան հան գիստ է կամ հի վան դա գին կեր պով գրգռ ված։

•	 Զն նեք, ա րդյո՞ք աչ քե րը փոս ըն կա՞ծ ե ն։ 

•	 Ա ռաջր կեք ե րե խային որևէ հե ղուկ։ Ե րե խան
- չի կա րո ղա նում խմել կամ խմում է դժ վա րու թյամբ
- խմում է ա գա հու թյամբ. ծա րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ քի ռե ակ ցիան։ Մաշ կի ծալ քը հարթ-
վում է 
 - շատ դան դաղ (2 վայր կյա նից ա վել)
 - դան դաղ։

4.2.2.  Դա սա կար գեք ձգձգ վող փոր լու ծու թյու նը

Ջ րազրկ ման աս տի ճա նը դա սա կար գե լուց հե տո ան ցեք ե րե խայի վի ճա կի գնա հատ-

մանն ը ստ փոր լու ծու թյան տևո ղու թյան, ե թե փոր լու ծու թյու նը շա րու նակ վում է 7 օր կամ 

ա վել։ Գո յու թյուն ու նի ձգձգ վող փոր լու ծու թյան եր կու դա սա կար գում.

	 ԾԱՆՐ ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

	ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ 
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•	 Ջ րազր կում կա ԾԱՆՐ 
ՁԳՁԳ ՎՈՂ 
ՓՈՐ ԼՈՒ

ԾՈՒԹՅՈՒՆ

⇒	Ե թե ե րե խայի մոտ չկա այլ ծանր հի վան դու-
թյուն,  
մինչ հի վան դա նոց ու ղար կե լը բու ժեք ջրազր-
կու մը։ 

⇒	Ու ղար կեք հի վան դա նոց։

•	 Ջ րազր կում չկա ՁԳՁԳ ՎՈՂ 
ՓՈՐ ԼՈՒ

ԾՈՒԹՅՈՒՆ

⇒	Բա ցատ րեք մո րը, ի նչ պես կե րակ րել ՁԳՁԳ ՎՈՂ 
ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅԱՄԲ հի վանդ ե րե խային։ 

⇒	Ու ղար կեք կոն սուլ տա ցիայի։

⇒	Հա ջորդ այ ցը 2 օր հե տո։

ԾԱՆՐ ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Ե թե ե րե խայի մոտ փոր լու ծու թյու նը շա րու նակ վում է 7 օր և ա վել, և դրա նից բա ցի ե րե-

խայի մոտ առ կա է ծանր կամ չա փա վոր ջրազր կում, նրա հի վան դու թյունն ան հրա ժեշտ է 

դա սա կար գել որ պես ԾԱՆՐ ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

Բու ժու մը

Այն ե րե խա նե րին, ո րոնց մոտ փոր լու ծու թյու նը շա րու նակ վում է 7 օր և ա վել և ո րոնք 

նաև ջրազրկ ված են, ան հրա ժեշտ է ու ղար կել ստա ցի ո նար բուժ ման։ Այդ ե րե խա նե րին 

ան հրա ժեշտ է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել՝ հե ղու կի կո րուս տը կան խե լու հա մար։ 

Հնա րա վոր է, որ ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նա փո փո խու թյան են թար կե լու ե րե խա նե րի 

դի ե տան։ Հնա րա վոր է, որ պետք լի նի ե րե խայի կղան քը տալ լա բո րա տոր հե տա զոտ ման՝ 

փոր լու ծու թյան բուն պատ ճա ռը պար զե լու հա մար։

Հի վան դա նոց ու ղար կե լուց ա ռաջ բու ժեք ե րե խայի ջրազր կու մը, ե թե նրա մոտ ծանր 

կար գի այլ դա սա կար գում չկա։ Որևէ ծանր հի վան դու թյամբ տա ռա պող ե րե խայի ջրազր-

կու մը բու ժե լը կա րող է շատ դժ վար լի նել։ Նման դեպ քե րում ե րե խային ան հրա ժեշտ է 

ան հա պաղ ու ղար կել հի վան դա նոց։ 

ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Ե թե ե րե խայի մոտ փոր լու ծու թյու նը շա րու նակ վում է 7 օր և ա վել, սա կայն չկա ջրազր-

կում, նրա հի վան դու թյունն ան հրա ժեշտ է դա սա կար գել որ պես ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ-

ԾՈՒԹՅՈՒՆ։ 

Բու ժու մը

Ձգձգ վող փոր լու ծու թյան բուժ ման կարևո րա գույն պայ ման նե րից մե կը հա տուկ սնու-

ցում է։ Ձգձգ վող փոր լու ծու թյան դեպ քում ե րե խայի սնուց ման ցու ցում ե րը ներ կա յաց-

ված են « Խոր հուրդ ներ տվեք մո րը» ու սում ա կան մո դու լում։

4.2.3.  Դա սա կար գեք հե մո կո լի տը 

Գո յու թյուն ու նի հե մո կո լի տի միայն մեկ դա սա կար գում.

	 ՀԵ ՄՈ ԿՈ ԼԻՏ

•	 Կ ղան քի մեջ կա ա րյուն
ՀԵ ՄՈ ԿՈ ԼԻՏ

⇒	Ե րե խային ան հրա ժեշտ է ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ 
ու ղեգ րել հի վան դա նոց։
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ՀԵ ՄՈ ԿՈ ԼԻՏ
Ե թե ե րե խայի կղան քի մեջ ա րյուն կա, ու րեմ նրա հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վում է 

որ պես ՀԵ ՄՈ ԿՈ ԼԻՏ և ան հրա ժեշտ է նրան ու ղար կել ստա ցի ո նար բուժ ման։

Բու ժու մը

 Հա վա նա կան է, որ հե մո կո լի տի պատ ճա ռը հան դի սա նում է Shigella հա րու ցի չը, ո րով-

հետև.

- Shigella հա րու ցի չով է պայ մա նա վոր ված ամ բու լա տոր պայ ման նե րում հայտ նա բեր-

ված հե մո կո լի տի դեպ քե րի 60 տո կո սը։

- Shigella հա րու ցի չով է պայ մա նա վոր ված կյան քի հա մար վտանգ ներ կա յաց նող հե-

մո կո լի տի դեպ քե րի գրե թե 100 տո կո սը։

Հե մո կո լի տի ի րա կան պատ ճա ռը պար զե լու հա մար պա հանջ վում է կղան քի կուլ տու-

րայի հե տա զո տու թյուն լա բո րա տո րիայի պայ ման նե րում, ո րը կա րող է տևել նվա զա գույ-

նը եր կու օ ր։

Ծա նո թու թյուն. Փոր լու ծու թյամբ հի վանդ ե րե խան միա ժա մա նակ կա րող է ու նե նալ 

փոր լու ծու թյան մեկ կամ մի քա նի դա սա կար գում։ 

 
 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Զ 

Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կվարժ վեք փոր լու ծու թյամբ հի վանդ ե րե խա նե րի 

դա սա կարգ ման գոր ծըն թա ցում։ ՈՒ շադ րու թյամբ կար դա ցեք ներ քո հի շյալ հի վան դու-

թյան պատ մու թյուն նե րը։ Գրան ցեք ե րե խայի մոտ առ կա ախ տան շան նե րը և դա սա կար-

գեք դրանք Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տում։ Օ գտ վեք ձեր սխե մայից։

Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 1.  Ռի տա

Ռի տան 14 ամ սա կան է, քա շը՝ 8.5կգ, ջեր մու թյու նը ՝ 37.5oC։ Ե րե խայի մոտ փոր լու ծու-

թյու նը շա րու նակ վում է ար դեն ե րեք շա բաթ։ 

Ռի տայի մոտ չկան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ, չկա հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա-

ռու թյուն։ 

Բու ժաշ խա տո ղը գնա հա տեց Ռի տայի փոր լու ծու թյու նը և իր մոտ գրան ցում կա տա րեց 

այն մա սին, որ ե րե խայի մոտ փոր լու ծու թյան 21-րդ օ րն է։ Բու ժաշ խա տո ղը հարց րեց Ռի-

տայի մո րը. « Փոր լու ծու թյան ըն թաց քում ե րե խայի կղան քում ա րյուն նկա տե՞լ եք»։ Մայ րը 

պա տաս խա նեց, որ չի նկա տել։ Բու ժաշ խա տո ղը ստու գեց ջրազրկ ման ախ տան շան նե-

րի առ կա յու թյու նը։ Ռի տան հի վան դա գին կեր պով գրգռ ված էր զնն ման ամ բողջ ըն թաց-

քում։ Նրա աչ քե րը փոս ըն կած չեն։ Ե րբ նրան ջուր են ա ռա ջար կում, նա խմում է ա գա հու-

թյամբ։ Մաշ կի ծալ քը հարթ վում է ան մի ջա պես։

Գ րան ցեք ե րե խայի մոտ առ կա ախ տան շան նե րը գրան ցում ե րի քար տում և դա սա-

կար գեք դրանք։
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2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը _________________________________ Տա րի քը_____________ Քա շը________ կգ Ջեր մաս տի-
ճա նը _____՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ _____________________________ Ա ռա ջի՞ն այցն է։ ___ 
Հա ջորդ այցն է __

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ 
ՆՇԱՆՆԵՐ

Կան ա րդյոք վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ 
ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ
ԿԻՑ ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ___
Չ մո ռա նաք օ գտ վել 
վտան գի ը նդ հա նուր 
նշան նե րի առ կա յու թյու
նից հի վան դու թյան դա
սա կարգ ման ժա մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ 
ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ____ Ոչ ____

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շնչա ռու-
թյուն, ա պա դա կրկ նա՞ կի է պի-
զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե ում շնչա ռա կան 
ակ տե րի թի վը։ ______ շնչա-
ռա կան ա կտ րո պե ում։ Շն չա-
ռութ. հա ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք կրծ քա-
վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք 
ա ղմկ ոտ շնչա ռու թյուն կամ 
ստ րի դոր։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ.  Այո ___  Ոչ ___

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Կա՞ ա րդյոք ա րյուն կղան քում։

•	 Նայեք ե րե խայի ը նդ հա նուր 
վի ճա կին. Ա րդյո՞ք ե րե խան
-	 լե թար գիկ կամ ան գի տա-

կից վի ճա կում է
-	 ան հան գիստ է կամ հի վան-

դա գին կեր պով գրգռ ված։

•	 Զն նեք, ա րդյո՞ք աչ քե րը փոս 
ըն կա՞ծ ե ն։ 

•	 Ա ռաջր կեք ե րե խային որևէ 
հե ղուկ։ Ե րե խան
-	 չի կա րո ղա նում խմել կամ 

խմում է դժ վա րու թյամբ
-	 խմում է ա գա հու թյամբ. ծա-

րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ-
քի ռե ակ ցիան։ Մաշ կի ծալ քը 
հարթ վում է 
-	 շատ դան դաղ (2 վայր կյա-

նից ա վել)
-	 դան դաղ։
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Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 2.  Կա րի նե

Կա րի նեն ե րեք տա րե կան է, քա շը՝ 11 կգ, ջեր մու թյու նը ՝ 37.0oC։ Նրան այ սօր ամ բու լա-

տո րիա են բե րել այն պատ ճա ռով, որ ե րե խայի մոտ փոր լու ծու թյուն կա և հազ։

Կա րի նեի մոտ չկան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ Բու ժաշ խա տո ղը գնա հա տեց ե րե-

խայի հազն ու դժ վա րա ցած շնչա ռու թյու նը։ Հա զը շա րու նակ վում է ե րեք օ ր։ Բու ժաշ խա-

տո ղը հաշ վեց ե րե խայի շնչա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը և գրան ցեց 36 շնչա ռա կան 

ա կտ 1 րո պե ում։ Կրծ քա վան դա կի ներ քա շում կամ ստ րի դոր չի նկատ վում։ Կա րի նեն չու նի 

նաև ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն։

Բու ժաշ խա տո ղը հարց րեց մո րը. «Որ քա՞ն ժա մա նակ է շա րու նակ վում փոր լու ծու թյու նը 

և ա րդյոք այդ ըն թաց քում ե րե խայի կղան քում ա րյուն նկատ վե՞լ է»։ Մայ րը պա տաս խա-

նեց, որ փոր լու ծու թյունն սկս վել է եր կու շա բաթ ա ռաջ և որ կղան քում ա րյուն չի նկա տել։ 

Կա րի նեն հի վան դա գին կեր պով գրգռ ված էր զնն ման ըն թաց քում։ Նրա աչ քե րը փոս ըն-

կած տեսք չու նեն։ Ե րե խան կա րո ղա նում է խմել և խմում է ա ռանց ա գա հու թյան։ Մաշ կի 

ծալ քը հարթ վում է ան մի ջա պես։ 

Գ րան ցեք ե րե խայի մոտ առ կա ախ տան շան նե րը գրան ցում ե րի քար տում և դա սա-

կար գեք դրանք։

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 
Ա նու նը _________________________________ Տա րի քը_____________ Քա շը__________ կգ Ջեր մաս-
տի ճա նը _____՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ ______________________________ Ա ռա ջի՞ն այցն է։ ___ 
Հա ջորդ այցն է __

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ
ՆԵՐ

Կան ա րդյոք վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ 
ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ
ԿԻՑ ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ___

Չ մո ռա նաք օ գտ վել վտան
գի ը նդ հա նուր նշան նե րի 
առ կա յու թյու նից հի վան
դու թյան դա սա կարգ ման 
ժա մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ 
ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ___Ոչ ____

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շնչա ռու-
թյուն, ա պա դա կրկ նա՞ կի է պի-
զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե ում շնչա ռա կան 
ակ տե րի թի վը։ ______ շնչա-
ռա կան ա կտ րո պե ում։ Շն չա-
ռութ. հա ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք կրծ քա-
վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք 
ա ղմկ ոտ շնչա ռու թյուն կամ 
ստ րի դոր։
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ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ.   
Այո ___  Ոչ ___

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Կա՞ ա րդյոք ա րյուն կղան քում։

•	 Նայեք ե րե խայի ը նդ հա նուր 
վի ճա կին. Ա րդյո՞ք ե րե խան
-	 լե թար գիկ կամ ան գի տա-

կից վի ճա կում է
-	 ան հան գիստ է կամ հի վան-

դա գին կեր պով գրգռ ված։

•	 Զն նեք, ա րդյո՞ք աչ քե րը փոս 
ըն կա՞ծ ե ն։ 

•	 Ա ռաջր կեք ե րե խային որևէ 
հե ղուկ։ Ե րե խան
-	 չի կա րո ղա նում խմել կամ 

խմում է դժ վա րու թյամբ
-	 խմում է ա գա հու թյամբ. ծա-

րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ-
քի ռե ակ ցիան։ Մաշ կի ծալ քը 
հարթ վում է 
-	 շատ դան դաղ (2 վայր կյա-

նից ա վել)
-	 դան դաղ։

Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 3. Հ րանտ

Հ րան տը 10 ամ սա կան է, քա շը՝ 8 կգ, ջեր մու թյու նը ՝ 38.5oC։ Նրան այ սօր ամ բու լա տո-

րիա են բե րել այն պատ ճա ռով, որ ե րե խայի մոտ փոր լու ծու թյու նը շա րու նակ վում է ար-

դեն ե րեք օ ր։ Մայ րը նկա տել է ա րյան հետ քեր ե րե խայի կղան քում։

Հ րան տի մոտ չկան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ, չկա հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա-

ռու թյուն։ 

Բու ժաշ խա տո ղը գնա հա տեց ե րե խայի փոր լու ծու թյու նը։ Նա ա սաց Հրան տի մո րը. 

« Դուք ա սա ցիք, որ փոր լու ծու թյան ըն թաց քում ե րե խայի կղան քում ա րյուն եք նկա տել։ Ես 

հի մա կս տու գեմ ջրազրկ ման ախ տան շան նե րի առ կա յու թյու նը»։ Հրան տը լե թար գիկ կամ 

ան գի տա կից վի ճա կում չէ, ան հան գիստ չէ և ոչ էլ հի վան դա գին կեր պով գրգռ ված։ Նրա 

աչ քե րը փոս ըն կած չեն։ Ե րբ Հրան տին ջուր են ա ռա ջար կում, նա խմում է նոր մալ։ Ե րե-

խան ան հագ ծա րա վի զգա ցում չու նի։ Մաշ կի ծալ քը հարթ վում է ան մի ջա պես։ 

Գ րան ցեք Հրան տի մոտ առ կա ախ տան շան նե րը Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի 

քար տում և դա սա կար գեք դրանք։

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը _________________________________ Տա րի քը___________ Քա շը__________ կգ  
Ջեր մաս տի ճա նը _____՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ _____________________________ Ա ռա ջի՞ն այցն է։  
___ Հա ջորդ այցն է __

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ
ՆԵՐ

Կան ա րդյոք վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան ներ։
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ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ 
ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ
ԿԻՑ ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ___

Չ մո ռա նաք օ գտ վել վտան
գի ը նդ հա նուր նշան նե րի 
առ կա յու թյու նից հի վան
դու թյան դա սա կարգ ման 
ժա մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ 
ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ____ Ոչ ____

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շնչա ռու-
թյուն, ա պա դա կրկ նա՞ կի է պի-
զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե ում շնչա ռա կան 
ակ տե րի թի վը։ ______ շնչա-
ռա կան ա կտ րո պե ում։ Շն չա-
ռութ. հա ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք կրծ քա-
վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք 
ա ղմկ ոտ շնչա ռու թյուն կամ 
ստ րի դոր։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ.  Այո ___  Ոչ ___

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Կա՞ ա րդյոք ա րյուն կղան քում։

•	 Նայեք ե րե խայի ը նդ հա նուր 
վի ճա կին. Ա րդյո՞ք ե րե խան
-	 լե թար գիկ կամ ան գի տա-

կից վի ճա կում է
-	 ան հան գիստ է կամ հի վան-

դա գին կեր պով գրգռ ված։

•	 Զն նեք, ա րդյո՞ք աչ քե րը փոս 
ըն կա՞ծ ե ն։ 

•	 Ա ռաջր կեք ե րե խային որևէ 
հե ղուկ։ Ե րե խան
-	 չի կա րո ղա նում խմել կամ 

խմում է դժ վա րու թյամբ
-	 խմում է ա գա հու թյամբ. ծա-

րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ-
քի ռե ակ ցիան։ Մաշ կի ծալ քը 
հարթ վում է 
-	 շատ դան դաղ (2 վայր կյա-

նից ա վել)
-	 դան դաղ։

 
 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Է

Այս վար ժու թյան ըն թաց քում կցու ցադր վի տե սա ֆիլմ, որ տեղ դուք կտես նեք, թե ի նչ-

պես է կա տար վում փոր լու ծու թյամբ հի վանդ ե րե խայի ճիշտ գնա հա տում ու դա սա կար-

գու մը։ Դուք կտես նեք նաև ախ տան շան նե րի օ րի նակ ներ և կվարժ վեք դրանք ի հայտ բե-

րե լու գոր ծում։ Այ նու հետև ձեզ կցու ցադր վի հի վան դու թյան մի պատ մու թյուն, ո րը դուք 

պետք է փոր ձեք գնա հա տել և դա սա կար գել։
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1.  Ցու ցադր ված յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար պա տաս խա նեք հետևյալ հար ցին.

Ե րե խայի աչ քերն ա րդյոք փոս ըն
կա՞ծ ե ն։

ԱՅՈ ՈՉ

Ե րե խա 1

Ե րե խա 2

Ե րե խա 3

Ե րե խա 4

Ե րե խա 5

Ե րե խա 6

2.  Ցու ցադր ված յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար պա տաս խա նեք հետևյալ հար ցին.

Ինչ պե՞ս է հարթ վում մաշ կի ծալ քը։

Շատ դան դաղ Դան դաղ Ան մի ջա պես

Ե րե խա 1

Ե րե խա 2

Ե րե խա 3

Ե րե խա 4

Ե րե խա 5

Տե սա ֆիլ մում ցու ցադր ված հի վան դու թյան պատ մու թյու նը. 

Դի տեք ցու ցադր վող հի վան դու թյան պատ մու թյու նը և ե րե խայի ախ տա նիշ նե րը 

գրան ցեք ստորև բեր ված Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տում։ Այ նու հետև գնա-

հա տեք ե րե խայի մոտ առ կա հի վան դու թյու նը։

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը _________________________________ Տա րի քը__________ Քա շը__________ կգ Ջեր մաս տի-
ճա նը _____՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ ___________________________ Ա ռա ջի՞ն այցն է։ ___ 
Հա ջորդ այցն է __

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ
ՆԵՐ

Կան ա րդյոք վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ 
ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ
ԿԻՑ ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ___

Չ մո ռա նաք օ գտ վել 
վտան գի ը նդ հա նուր 
նշան նե րի առ կա յու
թյու նից հի վան դու թյան 
դա սա կարգ ման ժա
մա նակ
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ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. 
Այո ____ Ոչ ____

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շնչա ռու-
թյուն, ա պա դա կրկ նա՞ կի է պի-
զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե ում շնչա ռա կան 
ակ տե րի թի վը։ ______ շնչա-
ռա կան ա կտ րո պե ում։ Շն չա-
ռութ. հա ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք կրծ քա-
վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք 
ա ղմկ ոտ շնչա ռու թյուն կամ 
ստ րի դոր։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ. 
Այո ___  Ոչ ___

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Կա՞ ա րդյոք ա րյուն կղան քում։

•	 Նայեք ե րե խայի ը նդ հա նուր 
վի ճա կին. Ա րդյո՞ք ե րե խան
-	 լե թար գիկ կամ ան գի տա-

կից վի ճա կում է
-	 ան հան գիստ է կամ հի վան-

դա գին կեր պով գրգռ ված։

•	 Զն նեք, ա րդյո՞ք աչ քե րը փոս 
ըն կա՞ծ ե ն։ 

•	 Ա ռաջր կեք ե րե խային որևէ 
հե ղուկ։ Ե րե խան
-	 չի կա րո ղա նում խմել կամ 

խմում է դժ վա րու թյամբ
-	 խմում է ա գա հու թյամբ. ծա-

րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ-
քի ռե ակ ցիան։ Մաշ կի ծալ քը 
հարթ վում է 
-	 շատ դան դաղ (2 վայր կյա-

նից ա վել)
-	 դան դաղ։
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5.0. ԳՆԱՀԱՏԵՔ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՔ ՏԵՆԴԸ

Բարձր ջեր մու թյամբ ե րե խայի մոտ կա րող է լի նել ծանր ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյուն, 

օ րի նակ՝ մե նին գիտ, ո րո վայ նային տիֆ կամ կարմ րուկ։ Միև նույն ժա մա նակ բարձր ջեր-

մու թյամբ ե րե խայի մոտ կա րող է լի նել հա սա րակ հազ, մր սա ծու թյուն կամ որևէ այլ վի-

րու սային ին ֆեկ ցիա։

ՄԱ ԼԱ ՐԻ Ա. ա ռա ջա նում է ա րյան մեջ ե ղած մա կա բույծ նե րով, ո րոնք կոչ վում են պլազ-

մո դի ում։ Հի վան դու թյու նը տա րած վում է ա րյու նա ծուծ մո ծակ նե րի մի ջո ցով։ Պլազ մո-

դի ու մի 4 տե սակ ներ կա րող են ա ռա ջաց նել մա լա րիա, սա կայն, ա մե նավ տան գա վո րը 

Plasmodium falciparum տե սակն է, ո րն ա ռա ջաց նում է տրո պի կա կան մա լա րիա։

Տեն դը մա լա րիայի հիմ ա կան ախ տա նիշն է։ Այն կա րող է լի նել հի վան դու թյան ամ-

բողջ ըն թաց քում կամ պար բե րա բար ան հայ տա նալ։ Այլ ախ տան շան նե րից են դո ղը, 

քրտ նար տադ րու թյու նը և փս խու մը։ Մա լա րիայով հի վանդ ե րե խայի մոտ խրո նիկ ա նե-

միան (ա ռանց տեն դի) կա րող է հան դի սա նալ հի վան դու թյան միակ ախ տան շան։

•	•	•
ԿԱՐՄՐՈՒԿ. Տեն դի ու հա մա տա րած ցա նի առ կա յու թյու նը կարմ րու կի կարևո րա գույն 

և հիմ ա կան ախ տան շանն է։ Կարմ րու կը խիստ վա րա կիչ հի վան դու թյուն է։ Մայ րա կան 

հա կա մար մին նե րը պաշտ պա նում են նո րած նին կարմ րու կից նրա կյան քի ա ռա ջին վեց 

ա միս նե րի ըն թաց քում, սա կայն այդ պաշտ պա նու թյու նը հետզ հե տե վե րա նում է։ Կարմ-

րու կը մեծ մա սամբ հան դի պում է 6 ամ սա կա նից մինչև եր կու տա րե կան տա րի քում։ Վե-

րաբ նա կե ցու մը և վատ տնային պայ ման նե րը նպաս տում են կարմ րու կի ա ռա ջաց մա նը 

վաղ տա րի քում։ 

Կարմ րու կի հա րու ցի չը վի րուսն է։ Այն ախ տա հա րում է մաշ կը և հյուս վածք նե րի այն 

շեր տը, ո րը պա տում է թո քե րը, ա ղի նե րը, աչ քե րը, բե րա նի խո ռո չը և ըմ պա նը։ Կարմ-

րու կի ի հայտ գա լուց մի քա նի շա բաթ ան ց վի րու սը խախ տում է ի մու նային հա մա կար գի 

նոր մալ գոր ծու նե ու թյու նը, ին չը մե ծաց նում է ե րե խայի մոտ այլ հի վան դու թյուն նե րի զար-

գաց ման վտան գը։

Կարմ րու կի դեպ քե րի մոտ 30 տո կոսն ըն թա նում է զա նա զան բար դու թյուն նե րով, 

ո րոն ցից ա մե նա կարևոր ներն են.

-  փոր լու ծու թյու նը (նե րա ռյալ հե մո կո լի տը և ձգձգ վող փոր լու ծու թյու նը)

-  թո քա բոր բը

- ստ րի դո րը

-  բե րա նի խո ռո չի խո ցե րը 

- ա կան ջի ին ֆեկ ցիան և

- աչ քե րի ծանր ին ֆեկ ցիան (ո րը կա րող է հան գեց նել եղ ջե րա թա ղան թի խո ցոտ ման 

և կու րու թյան)

Էն ցե ֆա լի տը (գլ խու ղե ղի բոր բո քու մը) հան դի պում է կարմ րու կի հա զար դեպ քե րից 

մե կում։ Էն ցե ֆա լի տով տա ռա պող ե րե խայի մոտ կա րող են ի հայտ գալ վտան գի ը նդ հա-

նուր այն պի սի նշան ներ, ի նչ պի սիք են ցն ցում ե րը, լե թար գիկ վի ճա կը կամ գի տակ ցու-

թյան կո րուս տը։

Կարմ րու կի հետևան քով կա րող են ա ռա ջա նալ սնուց ման խան գա րում եր, քա նի որ 

այդ հի վան դու թյունն ա ռա ջաց նում է փոր լու ծու թյուն, բարձր ջեր մու թյուն և բե րա նի խո-
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ռո չի խո ցեր, ո րոնք խա թա րում են ե րե խայի նոր մալ սնու ցու մը։ Սնուց ման խան գա րում ե-

րով ե րե խան ա ռա վել մեծ չա փով է են թա կա կարմ րու կի բար դու թյուն նե րի զար գաց մա նը։ 

Աս վա ծը հատ կա պես վե րա բե րում է A վի տա մի նի ան բա վա րա րու թյամբ տա ռա պող ե րե-

խա նե րին։ Կարմ րու կով հի վանդ տա սը ե րե խա նե րից մե կը կա րող է մա հա նալ սնուց ման 

ծանր խան գա րում ե րի հետևան քով։ Ո ւս տի, չա փա զանց կարևոր է օգ նել մո րը, որ պես զի 

նա շա րու նա կի ե րե խային կրծ քով կե րակ րել կարմ րու կի ըն թաց քում։

Բու ժաշ խա տո ղի հա մար չա փա զանց կարևոր է ո րո շել, թե 

- որ ե րե խա նե րին է ան հրա ժեշտ շտապ ու ղար կել հի վան դա նոց՝ վի ճա կի ծան րու-

թյան պատ ճա ռով, 

- որ ե րե խա նե րին է ան հրա ժեշտ ու ղար կել հի վան դա նոց՝ պլա նային կար գով հե տա-

զոտ ման և բարձր ջեր մու թյան պատ ճա ռը պար զե լու նպա տա կով, 

- որ ե րե խա նե րին կա րե լի է ան վնաս կեր պով բու ժել ամ բու լա տո րիայի պայ ման նե-

րում, և

- որ ե րե խա նե րը կա րող են բու ժում ստա նալ տնային պայ ման նե րում։

Դուք ար դեն գի տեք, որ հնա րա վոր է, որ ե րե խայի մոտ լի նեն վտան գի ը նդ հա նուր 

նշան ներ, ո րոնք կա րող են լի նել ցան կա ցած ծանր հի վա նա դու թյան ախ տան շան ներ։ 

Բարձր ջեր մու թյամբ ե րե խայի մոտ այդ ախ տան շան նե րի ի հայտ գա լը կամ ծոծ րա կային 

մկան նե րի կար կա մու մը (ռի հի դու թյուն) կա րող է վկայել ծանր ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյան 

մա սին, ի նչ պես օ րի նակ՝ սեպ սի սը կամ մե նին գի տը։ Նման ե րե խա նե րի վա րու մը պա-

հան ջում է ան հե տաձ գե լի բու ժա կան մի ջո ցա ռում ե րի կի րա ռում, ո րը հնա րա վոր չէ ի րա-

կա նաց նել ամ բու լա տո րիայի պայ ման նե րում։ Ո ւս տի չա փա զանց կարևոր է այդ պի սի հի-

վանդ նե րի շու տա փույթ հայտ նա բե րու մը և հի վան դա նոց ու ղար կե լը՝ հա մա պա տաս խան 

նա խա հի վան դա նո ցային բու ժում ան ցկաց նե լուց հե տո։

Մի շարք ե րե խա նե րի մոտ, ո րոնց մայ րե րը բե րում են ամ բու լա տո րիա, բարձր ջեր մու-

թյու նը կամ տեն դը շա րու նա կա բար դիտ վում է մի քա նի օ ր։ Եվ չնա յած այն հան գա ման-

քին, որ այդ ե րե խա նե րի մոտ կա րող են բա ցա կայել վտան գի ը նդ հա նուր նշան նե րը կամ 

ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մու թյու նը, այ դու հան դերձ կա րող է լի նել ծանր ին ֆեկ ցի-

ոն հի վան դու թյուն, ի նչ պես օ րի նակ՝ ո րո վայ նային տի ֆը, տու բեր կուլյո զը, մի զա տար ու-

ղի նե րի ին ֆեկ ցիան կամ օս տե ո մի ե լի տը։ Այդ հի վան դու թյուն նե րի ախ տո րո շու մը ամ բու-

լա տոր պայ ման նե րում չա փա զանց բարդ և եր բեմ նույ նիսկ ան հնա րին խն դիր է, ուս-

տի տևա կան բարձր ջեր մու թյամբ ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ է հնա րա վո րին չափ ա րագ 

տե ղա փո խել հա մա պա տաս խան բուժ հաս տա տու թյուն՝ հե տա զոտ ման (դա կա րող է լի-

նել մաս նա գի տաց ված պո լիկ լի նի կա կամ ստա ցի ո նար հի վան դա նոց)։

Այս մո դու լի հետ աշ խա տե լու ըն թաց քում դուք ար դեն ծա նո թա ցաք այն պի սի դա սա-

կար գում ե րի հետ, ի նչ պի սիք են ԹՈ ՔԱ ԲՈՐ ԲԸ և ՀԵ ՄՈ ԿՈ ԼԻ ՏԸ։ Շատ հա ճախ նման դա-

սա կարգ մամբ ե րե խա նե րի մոտ նկատ վում է բարձր ջեր մու թյուն՝ տենդ։ Հե տա գա աշ խա-

տան քի ըն թաց քում դուք կծա նո թա նաք նաև այն պի սի դա սա կար գում ե րի հետ, ի նչ պի-

սիք են ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻ ՏԸ և Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ ԱՆ, ո րոնք նույն-

պես կա րող են ու ցեկց վել բարձր ջեր մու թյամբ։ Վե րը թվարկ ված դա սա կար գում ե րում 

բարձր ջեր մու թյու նը կամ տեն դը չի պա հան ջում հա տուկ բու ժում, բա ցա ռու թյամբ այն 

դեպ քե րի, ե րբ այն ան ցնում է 38.5oC-ի ց։ Նման վի ճակ նե րի բու ժում ի րա կա նաց վում է 

« Ման կա կան հի վան դու թյուն նե րի ին տեգ րաց ված վար ման» հա մա պա տաս խան ցու ցում-

նե րի ու հրա հանգ նե րի հա մա ձայն։ Այդ դա սա կար գում ե րից յու րա քան չյու րի սպե ցի ֆիկ 

բուժ ման մա սին դուք կի մա նաք « Բու ժեք ե րե խային» ու սում ա կան մո դու լից։
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5.1. ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՏԵՆԴԸ 

Ե րե խայի մոտ առ կա է տեն դի հիմ ա կան ախ տան շա նը, ե թե.

- հպ վե լիս ե րե խան տաք է

- ե րե խայի աք սի լյար (թևա տա կային) ջեր մու թյու նը հաս նում է 37.5oC կամ ան ցնում է 
դրա նից4

Գ նա հա տեք տենդ ու նե ցող ե րե խային ը ստ հետևյալ հան գա մանք նե րի.

	որ քան ժա մա նակ է, որ ե րե խան բարձր ջեր մու թյուն ու նի

	 ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մում

	 կարմ րու կի ա նամ եզ

	 կարմ րու կի ախ տան շան ներ՝ հա մա տա րած ցան և հետևյալ ախ տա նիշ նե րից որևէ 

մե կը. հազ, հար բուխ, կամ աչ քե րի կարմ րու թյուն 

	ե թե ե րե խան հի վանդ է կարմ րու կով կամ հի վան դա ցել է կարմ րու կով վեր ջին ե րեք 

ա միս նե րի ըն թաց քում, գնա հա տեք կարմ րու կի բար դու թյուն նե րի առ կա յու թյան 

նշան նե րը՝ բե րա նի խո ռո չի խո ցեր, թա րա խային ար տադ րու թյուն աչ քե րից և եղ ջե-

րա թա ղան թի խամ րում։

•	•	•
Ս տորև նեյ րա յաց ված ա ղյու սա կում թվարկ ված են տենդ ու նե ցող ե րե խայի գնա հատ-

ման փու լե րը

Կա՞ ա րդյոք ե րե խայի մոտ տենդ։

(Շո շա փե լիս ե րե խան տաք է կամ ջեր մու թյու նը 37,5՛C** կամ ա վե լի բարձր է)

Ե ԹԵ ԱՅՈ, ՀԱՐՑ ՐԵՔ.

•	 Ինչ քա՞ն ժա մա նակ է։ 

•	 Ե թե 5 օ րից ա վել է, ա րդյոք ա մե՞ն օր է ե րե-
խան ջեր մել։

•	 Հի վան դա ցել է՞ ա րդյոք ե րե խան կարմ րու կով 
վեր ջին 3 ա միս նե րի ըն թաց քում**։ 

•	 Ե ղել է՞ ա րդյոք ե րե խան մա լա րիայի գո տում 
վեր ջին 1 տար վա ըն թաց քում։

ԶՆ ՆԵՔ ԵՎ Ո ՐՈ ՇԵՔ.

•	 Զն նեք և շո շա փեք ծոծ րա կային մկան նե րը՝ 
ո րո շե լու հա մար կար կա մու թյան առ կա յու-
թյու նը։

Զն նեք, կան ա րդյոք կարմ րու կի նշան-
ներ.տա րա ծուն ցան և հետևյալ  
ն շան նե րից որևէ մե կը. հար բուխ, հազ 
կամ աչ քե րի կարմ րու թյուն։

Ե թե ե րե խայի մոտ կարմ րուկ է կամ նա հի
վան դա ցել է կարմ րու կով  
վեր ջին 3 ա միս նե րի ըն թաց քում

•	 Զն նեք, կան ա րդյոք խո ցեր բե րա նի խո ռո-
չում։

•	 Զն նեք, կա ա րդյոք թա րա խային ար տադ-
րու թյուն աչ քից։

**Ե թե ե րե խան վեր ջին մեկ տար վա ըն թաց քում ե ղել է մա լա րիայի գո տում, հե տա զո տեք մա լա-

րիայի կա պակ ցու թյամբ

Բարձր ջեր մու թյան առ կա յու թյան մա սին հարց րեք ԲՈ ԼՈՐ ե րե խա նե րին (կամ չա փեք 

մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը)։

4 §¶Ü²Ð²îºø ºì ¸²ê²Î²ð¶ºø¦ ëË»Ù³ÛáõÙ §µ³ñÓñ ç»ñÙáõÃÛáõÝ¦ ¨ §ï»Ý¹¦ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý ³ùëÇÉÛ³ñ 

ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ íñ³: è»Ïï³É ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ µ³ñÓñ ¿ ³ùëÇÉÛ³ñÇó Ùáï³íáñ³å»ë 0.5oC-áí:
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ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ու նի՞ ա րդյոք ե րե խան տենդ։

Ս տու գեք, ու նի ա րդյոք ե րե խան տենդ. հպ վե լիս տաք է կամ մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը 

հաս նում է 37.5oC կամ ա վել։

« Տենդ» տեր մինն օգ տա գոր ծե լիս հա մոզ վեք, որ մայ րը հաս կա նում է, թե դուք ի ՛նչ ի 

նկա տի ու նեք՝ ա սե լով բարձր ջեր մու թյուն։

Ս տու գեք, ա րդյոք հպ վե լիս ե րե խան տաք է, թե ոչ (ձեռ քը դրեք ե րե խայի փո րի կին 

կամ թևա տա կե րի փո սի կին)։

Ս տու գեք, ա րդյոք ե րե խայի ջեր մու թյու նը չափ վել ու գրանց վել է հի վան դու թյան պատ-

մու թյան մեջ։ Ե թե ե րե խայի մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը 37.5oC կամ ա վել է, նշա նա կում է 

ե րե խան ու նի բարձր ջեր մու թյուն։

Ե թե ե րե խայի ջեր մու թյու նը չի չափ վել, և ե թե ու նեք ջեր մա չափ, ու րեմ չա փեք ե րե-

խայի ջեր մու թյու նը։

Ե թե ե րե խան չու նի տենդ (հպ վե լիս տաք չէ կամ ջեր մու թյու նը չի հաս նում 37.5oC-ի), 

ա պա Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տում (√) նշա նով նշեք «Ոչ» տար բե րա կը։ 

Հարց րեք հա ջորդ հիմ ա կան ախ տան շա նի մա սին՝ ա կանջ նե րի հետ կապ ված բար դու-

թյուն նե րի։ Այդ դեպ քում, տեն դին վե րագր վող ախ տան շան նե րով ե րե խային մի՛ գնա հա-

տեք։ 

Ե թե ե րե խան ու նի տենդ (հպ վե լիս տաք է կամ ջեր մու թյու նը հաս նում է 37.5oC կամ 

ա վել), ե րե խայի վի ճա կը գնա հա տեք տեն դին վե րագր վող լրա ցու ցիչ ախ տան շան նե րի 

հի ման վրա։

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. Որ քա՞ն ժա մա նակ է, որ ե րե խան ջեր մում է։ Ե թե 5 օ րից 
ա վել է, ա պա ու նե ցե՞լ է ա րդյոք ե րե խան տենդ 5 օր վա ըն թաց քում 
ա նընդ մեջ։

Հարց րեք մո րը, թե որ քան ժա մա նակ է ե րե խայի մոտ շա րու նակ վում տեն դը։ Ե թե 

այն շա րու նակ վում է հինգ օ րից ա վել, ա պա ան պատ ճառ հարց րեք, ա րդյոք այն ե ղե՞լ է 

ա նընդ մեջ։ 

Վի րու սային հի վան դու թյուն նե րի դեպ քե րի մե ծա մաս նու թյու նում տենդն ան ցնում է 

մի քա նի օր վա ըն թաց քում։ Ե թե այն շա րու նակ վում է հինգ օ րից ա վել և լի նում է ա մեն 

օր, ա պա դա նշա նա կում է, որ ե րե խայի մոտ ա ռա վել ծանր հի վան դու թյուն կա, օ րի նակ՝ 

ո րո վայ նային տիֆ։ Նման դեպ քե րում ե րե խային ու ղար կեք ստա ցի ո նար հաս տա տու-

թյուն՝ հե տա գա հե տա զոտ ման հա մար։

ՀԱՐՑ ՐԵՔ.  Հի վան դա ցե՞լ է ա րդյոք ե րե խան կարմ րու կով վեր ջին 
ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում։

Կարմ րու կը վնա սում է ի մու նային հա մա կար գը։ Կարմ րու կով հի վան դա նա լուց հե տո 

դեռ շատ շա բաթ ներ ե րե խան պահ պա նում է նա խա հակ վա ծու թյունն այլ ին ֆեկ ցիա նե րի 

նկատ մամբ։

 Ե թե ե րե խան վեր ջին ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում հի վան դա ցել է կարմ րու կով և 

ու նի բարձր ջեր մու թյուն, ա պա նրա մոտ որ պես կարմ րու կի բար դու թյուն կա րող է զար-

գա նալ այն պի սի հի վան դու թյուն, ի նչ պի սին է աչ քի ին ֆեկ ցիան։

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. Ե ղե՞լ է ա րդյոք ե րե խան մա լա րիայի գո տում վեր ջին 1 
տար վա ըն թաց քում։ 

Ե թե ե րե խան վեր ջին 1 տար վա ըն թաց քում ե ղել է մա լա րիայի գո տում, և ե թե ե րե խան 
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ու նի տենդ ու նրա մոտ չկան տեն դի այլ բա ցա հայտ պատ ճառ ներ, ա ռա ջին օ րը ան հրա-

ժեշտ է հե տա զո տել ե րե խայի ա րյու նը՝ մա լա րիայի հա րու ցիչ նե րի հայտ նա բեր ման նպա-

տա կով։ Ե թե մա լա րիան ժխտ վում է, վա րեք ե րե խային ի նչ պես տենդ։ 

ԶՆ ՆԵՔ ԵՎ ՇՈ ՇԱ ՓԵՔ ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մու մը (ռի հի
դու թյու նը)

Ե թե ե րե խան ու նի բարձր ջեր մու թյուն և ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մում, հնա րա-

վոր է, որ նրա մոտ մե նին գիտ լի նի։ Մե նին գի տով հի վանդ ե րե խային ան հրա ժեշտ է ան-

հա պաղ բու ժել հա կա բի ո տիկ նե րի նե րար կում ե րով և ու ղար կել հի վան դա նոց։ 

Զնն ման ըն թաց քում մոր հետ խո սե լիս ու շադ րու թյուն դարձ րեք, կա րո ղա նում է 

ա րդյոք ե րե խան հան գիստ շարժ վել և գլու խը թե քել ներքև՝ կող քե րը նայե լիս։ Ե թե ե րե-

խան նոր մալ շարժ վում է և կա րո ղա նում է կա խել գլու խը, ու րեմ նրա մոտ ծոծ րա կային 

մկան նե րի կար կա մու թյուն չկա։ 

Ե թե նկա տում եք, որ ե րե խան չի շար ժում գլու խը, կամ ե թե ու նեք կաս կած ներ, ե րե-

խայի ու շադ րու թյու նը գրա վեք իր պոր տի կին կամ ոտ քի մատ նե րին։ Օ րի նակ, կա րե լի է 

ձեռ քով դիպ չել կամ լապ տե րի լույ սը գցել ե րե խայի պոր տին կամ ոտ նա թա թե րին, որ-

պես զի նա ցած նայի։ ՈՒ շադ րու թյուն դարձ րեք, կա րո ղա նու՞մ է ա րդյոք ե րե խան հան-

գիստ ի ջեց նել գլու խը, ե րբ նա յում է իր պոր տին կամ ոտ նա թա թե րին ։Ե թե այ նուա մե նայ-

նիվ ձեզ չի հա ջող վում հա մոզ վել, որ ե րե խան նոր մալ է շար ժում գլու խը, խնդ րեք մորն 

օգ նել ձեզ՝ ե րե խային պառ կեց նել մեջ քի վրա։ Խո նարհ վեք ե րե խայի վրա՝ մի ձեռ քով 

թեթևա կի ո րեն պա հե լով նրա մեջքն ու ու սե րը, ի սկ մյուս ձեռ քով պա հեք ե րե խայի գլու խը։ 

Այ նու հետև զգու շու թյամբ ե րե խայի գլու խը թե քեք ա ռաջ՝ դե պի կուրծ քը։ Ե թե գլու-

խը հան գիստ գա լիս է ա ռաջ, ա պա ե րե խայի մոտ չկա ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա-

մում։ Ի սկ ե թե ե րե խայի պա րա նո ցը կար կա մած է և դուք զգում եք դի մադ րու թյուն գլուխն 

ա ռաջ թե քե լիս, ու րեմ ե րե խայի մոտ կա ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մում։ Նման 

դեպ քե րում ե րե խան կա րող է լաց լի նել, ե թե դուք փոր ձեք ի ջեց նել նրա գլու խը։

ԶՆ ՆԵՔ, կա՞ն ա րդյոք կարմ րու կի նշան ներ։

Գ նա հա տեք բարձր ջեր մու թյուն ու նե ցող ե րե խային և զն նեք, կա՞ն ա րդյոք նշան-

ներ, ո րոնք վկա յում են կարմ րու կի առ կա յու թյան մա սին։ Փնտ րեք հա մա տա րած ցան և 

հետևյալ ախ տան շան նե րից որևէ մե կը. հազ, հար բուխ, աչ քե րի կարմ րու թյուն։

Հա մա տա րած ցան
Կարմ րու կի ժա մա նակ կար միր ցանն սկս վում է ա կանջ նե րի ետևից և վզից։ Աս տի-

ճա նա բար այն տա րած վում է դե պի դեմ քը։ Հա ջորդ օր վա ըն թաց քում ցա նը տա րած վում 

է ամ բողջ մարմ ով՝ ը նդ գր կե լով ձեռ քերն ու ոտ քե րը։ 4-5 օր հե տո ցանն սկ սում է ան հե-

տա նալ և մաշ կը կա րող է թե փոտ վել։ Կարմ րու կի ծանր ձևով հի վանդ ե րե խայի մոտ ցա-

նը կա րող է ը նդ գր կել մարմ ի մեծ մա սը։ Ցա նի գույ նը փո փոխ վում է (մուգ դարչ նա վուն 

կամ սևա վուն), ի սկ թե փո տում ա վե լա նում է։ 

Կարմ րու կի ցա նը չի ա ռա ջաց նում վե զի կու լա ներ (ջ րային բշ տիկ ներ) կամ պուս տու լա-

ներ (թա րա խաբշ տիկ ներ)։ Քոր չի լի նում։ Չի կա րե լի կարմ րու կը շփո թել ե րե խա նե րի մոտ 

տա րած ված ցա նի այն պի սի տե սակ նե րի հետ, ի նչ պի սիք են ջր ծա ղի կը, քո սը (մար մաջ) 

կամ քրտ նա խա շը։ (Ջր ծա ղի կի ժա մա նակ ե րե խայի մար մի նը ծածկ վում է հա մա տա րած 

վե զի կու լային ցա նով։ Քո սը տե ղայ նա նում է այն պի սի հատ ված նե րում, ի նչ պես ձեռ քե րը, 
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ներ բան նե րը, կո ճե րը, ար մունկ նե րը, հե տույ քը և թևա տա կե րի փո սիկ նե րը։ Քո սի ցա նը 

քոր է գա լիս։ Քրտ նա խա շի ժա մա նակ ցա նը կա րող է քոր գալ և հա մա տա րած բնույթ 

կրել՝ մանր բշ տիկ նե րով և վե զի կու լա նե րով։ Քրտ նա խաշ ու նե ցող ե րե խան հի վանդ չի 

հա մար վում։) Ձեզ ա վե լի հեշտ կլի նի ճա նա չել կարմ րու կը, ե թե ձեր թա ղա մա սում կարմ-

րու կի դեպ քեր ար դեն ե ղել ե ն։

Հազ, հար բուխ և աչ քե րի կարմ րու թյուն
Բարձր ջեր մու թյուն ու նե ցող ե րե խայի հի վան դու թյու նը որ պես կարմ րուկ դա սա կար-

գե լու հա մար ան հրա ժեշտ է մի քա նի ախ տան շան նե րի առ կա յու թյուն. ցան և հետևյալ 

ախ տա նիշ նե րից որևէ մե կը՝ հազ, հար բուխ կամ աչ քե րի կարմ րու թյուն։ Կա րե լի է հա մա-

րել, որ ե րե խայի մոտ առ կա է աչ քե րի կարմ րու թյուն, ե թե կարմ րած են նրա եղ ջե րա թա-

ղանթ նե րը։ Ա ռողջ եղ ջե րա թա ղան թը՝ սկ լե րան մա քուր սպի տակ գույ նի է՝ ա ռանց որևէ 

ե րանգ նե րի։ 

Կո նյունկ տի վան (շաղ կա պե նին՝ աչ քի շաղ կա պող թա ղան թը) պա տում է կո պե րը և 

ծած կում աչ քի սպի տակ մա սը։ Ծիա ծա նա թա ղան թը աչ քի գու նա վոր մասն է։ Նոր մալ եղ-

ջե րա թա ղան թը (աչ քի մա քուր պա տու հա նը) լի նում է լու սա վոր և թա փան ցիկ։ Նրա մի ջով 

կա րե լի է տես նել ծիա ծա նա թա ղան թը, ի սկ ծիա ծա նա թա ղան թի կենտ րո նում՝ աչ քի բի բը։ 

Նոր մալ վի ճա կում եղ ջե րա թա ղան թը թա փան ցիկ տեսք ու նի։ Ծիա ծա նա թա ղան թի գույ-

նը հս տակ երևում է։ Բի բը սև գույ նի է։ 
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Ե թե ե րե խան հի վանդ է ԿԱՐՄՐՈՒԿՈՎ կամ հի վան դա ցել է վեր ջին  
3 ա միս նե րի ըն թաց քում. զն նեք, կան ա րդյոք ե րե խայի մոտ բե րա նի խո ռո չի կամ աչ-

քե րի բար դու թյուն ներ։ Կարմ րու կի ժա մա նակ հան դի պող այլ բար դու թյուն նե րը՝ ստ րի-

դոր հանգս տի վի ճա կում, թո քա բորբ և փոր լու ծու թյուն, գնա հատ վում են ա վե լի շուտ, ի սկ 

սնուց ման խան գա րում ե րը և ա կան ջի հետ կապ ված պրոբ լե մը կգ նա հատ վեն ա վե լի ուշ.
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ԶՆ ՆԵՔ, կա՞ն ա րդյոք խո ցեր բե րա նի խո ռո չում։ Դրանք խո րը և 
տա րած վա՞ծ ե ն

Զն նեք, կան ա րդյոք խո ցեր ե րե խայի բե րա նի խո ռո չում։ Խո ցե րը բե րա նի խո ռո չում, 

շր թունք նե րի կամ լեզ վի վրա տե ղա կայ ված բաց և ցա վոտ վեր քեր ե ն։ Դրանք կա րող են 

ու նե նալ կար միր գույն կամ փոկ ված լի նել սպի տակ փա ռով։ Ծանր դեպ քե րում խո ցե րը 

տա րա ծուն և խորն ե ն։ Բե րա նի խո ռո չում խո ցե րի առ կա յու թյու նը խան գա րում է ե րե-

խային ու տել և խմել։

Խո ցե րը տար բեր վում են Կոպ լի կի բծե րից, ո րոնք կարմ րու կի վաղ փու լում հայտն վում 

են ե րե խայի այ տե րի ներ քին մա կե րե սին։ Կոպ լի կի բծե րը փոքր են, ան հարթ, վառ կար-

միր՝ կենտ րո նում փոքր սպի տակ կե տի կով։ Դրանք չեն խան գա րում ե րե խային ու տել և 

խմել ու ա ռան ձին բու ժում չեն պա հան ջում։

ԶՆ ՆԵՔ ԱՉ ՔԵ ՐԸ.  Կա՞ ա րդյոք թա րա խային ար տադ րու թյուն աչ քե
րից։

Աչ քից թա րա խային ար տադ րու թյու նը վկա յում է կո նյունկ տի վի տի առ կա յու թյան մա-

սին։ Կո նյունկ տի վի տը շաղ կա պե նու՝ կո պի ներ քին մա կե րե սի և աչ քի սպի տակ մա սի 

բոր բո քում է ։

Ե թե աչ քե րից թա րա խային ար տադ րու թյուն չկա, ու շադ րու թյամբ զն նեք, կա՞ ա րդյոք 

թա րա խային ար տադ րու թյուն շաղ կա պե նու կամ կո պի վրա։

Թա րա խը հա ճախ ա ռա ջաց նում է պա տյան ե րե խայի քնած ժա մա նակ և « սոսն ձում» 

աչ քը։ Կա րե լի է աչ քը զգու շու թյամբ բա ցել մա քուր ձեռ քե րով։ Ե թե ե րե խայի աչ քե րից թա-

րա խային ար տադ րու թյուն կա, ա պա զն նու մից հե տո ան պատ ճառ լվա ցեք ձեր ձեռ քե րը։

ԶՆ ՆԵՔ, նկատ վու՞մ է ա րդյոք եղ ջե րա թա ղան թի պղ տո րու թյուն։

Նոր մալ վի ճա կում եղ ջե րա թա ղան թը թա փան ցիկ է։ Եղ ջե րա թա ղան թը պղ տոր է, ե թե 

նրա վրա նկատ վում են ոչ թա փան ցիկ (պղ տոր) ե րան գա վո րում եր։

Ու շադ րու թյամբ զն նեք եղ ջե րա թա ղան թը. կա՞ն ա րդյոք պղ տոր հատ ված ներ։ Եղ ջե րա-

թա ղան թի պղ տոր վա ծու թյու նը կամ մթագ նա ծու թյու նը նման է այն ջրին, ո րին ա վե լաց րել 

են մի քիչ կաթ։ Պղ տո րու թյու նը կա րող է նկատ վել ի նչ պես մեկ աչ քում, այն պես էլ եր կու սում։ 

Եղ ջե րա թա ղան թի պղ տո րու թյու նը վտան գա վոր երևույթ է։ Այն կա րող է ա ռաջ գալ A 

վի տա մի նի ան բա վա րա րու թյու նից և ուժգ նա նալ կարմ րու կի հետևան քով։ Ե թե եղ ջե րա-

թա ղան թի պղ տո րու մը չբուժ վի, եղ ջե րա թա ղան թի վրա կա րող են ա ռա ջա նալ խո ցեր, 

ո րոնք հան գեց նում են կու րու թյան։ Ե թե ե րե խայի մոտ նկատ վում է եղ ջե րա թա ղան թի 

պղ տո րում, ա պա նրան ան հրա ժեշտ է շտապ բու ժում՝ A վի տա մի նի օգ նու թյամբ։

Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է եղ ջե րա թա ղան թի պղ տո րում, նա կա րող է աչ քե րը պինդ 

փա կել լույսն ը նկ նե լիս, քա նի որ լույ սը գրգ ռում է ե րե խայի աչ քե րը և ա ռա ջաց նում ցավ։ 

Ե րե խայի աչ քե րը զն նե լու հա մար սպա սեք, մինչև որ նա ին քը բաց ա նի աչ քե րը, կամ 

զգու շու թյամբ ի ջեց րեք ստո րին կո պը և զն նեք, ա րդյոք նկատ վու՞մ է եղ ջե րա թա ղան թի 

պղ տո րու թյուն։

Ե թե նկա տում եք, որ ե րե խայի եղ ջե րա թա ղան թը պղ տոր ված է, հարց րեք մո րը, թե 

ե րբ է այդ պղ տո րու թյու նը հայտն վել։ Ե թե մայ րը հա մոզ ված է, որ այն նկա տել է ար դեն 

ո րո շա կի ժա մա նա կա մի ջո ցի ըն թաց քում, հարց րեք, ա րդյոք ե րե խայի վի ճա կը գնա հատ-

վել է և ե րե խան հա մա պա տաս խան բու ժում է ստա ցել ստա ցի ո նա րում։ Ե թե այո, ա պա 

այդ ե րե խային պետք չէ կր կին ու ղար կել ստա ցի ո նար՝ եղ ջե րա թա ղան թի պղ տոր վա ծու-

թյան պատ ճա ռով։



69
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Մաս 1. Դի տար կեք 8-11 լու սան կար նե րը։ Այն տեղ ցու ցադր ված են ե րե խա նե րի շր ջա նում 

տա րած ված ցա նի տե սակ նե րի օ րի նակ ներ։ Կար դա ցեք յու րա քան չյուր լու սան-

կա րին կից բա ցատ րու թյուը։

Լու սան կար 8. Այս ե րե խայի մոտ առ կա է հա մա տա րած ցան և աչ քե րի կարմ-

րու թյուն

Լու սան կար 9. Այս լու սան կա րի վրա պատ կեր ված ե րե խայի մոտ առ կա է քրտ-

նա խա շի ցան։ ՈՒ շադ րու թյուն դարձ րեք. սա կարմ րու կի 

հա մա տա րած ցա նը չէ։

Լու սան կար 10. Այս լու սան կա րի վրա պատ կեր ված է քո սի (մար մա ջի) ցա-

նը։ ՈՒ շադ րու թյուն դարձ րեք. սա կարմ րու կի հա մա տա րած 

ցա նը չէ։

Լու սան կար 11. Այս լու սան կա րի վրա պատ կեր ված է ջր ծա ղի կի ցա նի օ րի-

նա կը։ ՈՒ շադ րու թյուն դարձ րեք. դա կարմ րու կի հա մա տա-

րած ցա նը չէ։

Մաս 2. Դի տար կեք 12-21 լու սան կար նե րը, որ տեղ պատ կեր ված ե րե խայի մոտ առ կա է 

ցան։ Յու րա քան չյուր լու սան կա րի հա մար նշում կա տա րեք, ա րդյո՞ք դա կարմ րու-

կի հա մա տա րած ցանն է։ Օ գտ վեք ստորև բեր ված պա տաս խան նե րի ա ղյու սա-

կից։

Կա՞ ա րդյոք կարմ րու կի հա մա տա րած ցան

Լու սան կա րի հա մա րը

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ԱՅՈ

ՈՉ
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Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կդի տար կեք կարմ րու կով հի վանդ ե րե խա նե րի լու-

սան կար ներ և կվարժ վեք բե րա նի խո ռո չի խո ցե րը հայտ նա բե րե լու մեջ։

Մաս 1.  Դի տար կեք 22-24 լու սան կար նե րը և կար դա ցեք յու րա քան չյուր լու սան կա րին կից 

բա ցատ րու թյու նը։

Լու սան կար 22.  Սա նոր մալ՝ ա ռողջ բե րա նի խո ռո չի օ րի նակ է։ Ե րե խայի բե-

րա նի խո ռո չում խո ցեր չկան։

Լու սան կար 23. Այս լու սան կա րի վրա պատ կեր ված ե րե խայի մոտ առ կա 

են Ֆի լա տով-Կոպ լի կի բծեր։ Դրանք հայտն վում են բե րա նի 

խո ռո չում՝ այ տե րի ներ քին մա կե րե սին կարմ րու կի տար բեր 

ստա դիա նե րում։ Դրանք բե րա նի խո ցեր չեն։

Լու սան կար 24. Այս լու սան կա րի վրա պատ կեր ված ե րե խայի մոտ առ կա են 

բե րա նի խո ռո չի խո ցեր։ 

Մաս 2.  Դի տար կեք 25-27 լու սան կար նե րը, ո րոնց վրա պատ կեր ված են կարմ րու կով հի-

վանդ ե րե խա ներ։ Ու շադ րու թյամբ դի տեք յու րա քան չյուր լու սան կա րը և նշում եր 

կա տա րեք, կան ա րդյոք այդ ե րե խա նե րի մոտ բե րա նի խո ցեր։ 

Կա՞ն ա րդյոք խո ցեր ե րե խայի բե րա նի խո ռո չում

Լու սան կա րի հա մա րը

25 26 27

ԱՅՈ

ՈՉ
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Լու սան կար նե րով այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կվարժ վեք հայտ նա բե րել կարմ-

րու կի հետևան քով ա ռա ջա ցած աչ քի բար դու թյուն նե րը։

Մաս 1.  Դի տար կեք 28-30 լու սան կար նե րը 

Լու սան կար 28. Այս լու սան կա րում պատ կեր ված է նոր մալ վի ճա կում գտն-

վող ա չք, դրա ծիա ծա նա թա ղան թը, բի բը, շաղ կա պե նին և 

եղ ջե րա թա ղան թը։ Աչ քից թա րա խային ար տադ րու թյուն 

չկա։

Լու սան կար 29. Այս լու սան կա րում ցու ցադր ված ե րե խայի մոտ կա թա րա-

խային ար տադ րու թյուն աչ քից։

Լու սան կար 30. Այս լու սան կա րում ցու ցադր ված ե րե խայի մոտ կա աչ քի եղ-

ջե րա թա ղան թի պղ տո րու թյուն։

Մաս 2. Այժմ դի տար կեք 31-37 լու սան կար նե րը և պա տաս խա նեք յու րա քան չյու րին վե րա-

բե րող հար ցե րին։ Ձեր պա տաս խան նե րը գրան ցեք ստորև բեր ված ա ղյու սա կում՝ 

նշե լով «Այո» կամ «Ոչ» յու րա քան չյուր սյու նա կում։ Ե թե չեք կա րո ղա նում ո րո շել, 

կա ա րդյոք նկա րի վրա թա րա խային ար տադ րու թյուն աչ քից կամ եղ ջե րա թա-

ղան թի պղ տո րու թյուն, գրեք Հնա րա վոր չէ ո րո շել։ Հար ցե րին պա տաս խա նե լու 

հա մար օ գտ վեք ստորև բեր ված ա ղյու սա կից։

Առ կա՞ է ա րդյոք ե րե խայի մոտ

Լու սան կա րի հա մա րը

31 32 33 34 35 36 37

Թա րա խային ար տադ րու-

թյուն աչ քից

Եղ ջե րա թա ղան թի պղ տո-

րու թյուն
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5.2. ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՔ ՏԵՆԴԸ 

Ե թե ե րե խան ու նի բարձր ջեր մու թյուն, սա կայն կարմ րու կի նշան ներ չկան, դա սա կար-

գեք այդ ե րե խայի հի վան դու թյու նը միայն տեն դի ախ տա նի շով։

Ե թե ե րե խան ու նի բարձր ջեր մու թյուն և միա ժա մա նակ առ կա են կարմ րու կի ախ տան-

շան նե րը, դա սա կար գեք այդ ե րե խայի հի վան դու թյու նը բարձր ջեր մու թյան և կարմ րու կի 

ախ տա նիշ նե րով։

«Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե մա յում բեր ված են տեն դի, հնա րա վոր մա լա-

րիայի և կարմ րու կի դա սա կարգ ման ա ղյու սակ նե րը։

•	 Վ տան գի ցան կա ցած նշան կամ

•	 Ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մու թյուն 

ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ 
ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻՎԱՆ

ԴՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Դա սա կար գու մը՝ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, ՍՏ ՐԵՊ-
ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ, Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ 
ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա կամ տեն դի այլ բա ցա հայտ 
պատ ճառ ներ

Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ԲԱԿ ՏԵ
ՐԻԱԼ ԻՆՖԵԿՑԻ Ա

•	 Տենդ 5 օ րից ա վե լի ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՏԵՆԴ

•	 Չ կան վերևում նշ ված նշան նե րը ՏԵՆԴ

¸³ë³Ï³ñ·»ù
îºÜ¸À

¸³ë³Ï³ñ·»ù
Î²ðØðàôÎÀ

•	 Վ տան գի ցան կա ցած նշան կամ 

•	 Եղ ջե րա թա ղան թի պղ տո րու թյուն կամ

•	 Բե րա նի խո ռո չի խոր և տա րա ծուն խո-
ցեր 

ԾԱՆՐ 
ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ 
ԿԱՐՄՐՈՒԿ

•	 Կա աչ քից թա րա խային ար տադ րու թյուն, 
կամ

•	 Բե րա նի խո ռո չում կան խո ցեր, կամ 

•	 Կան կարմ րու կի այն պի սի բար դու թյուն-
ներ, ի նչ պի սիք են թո քա բոր բը, ստ րի դո-
րը, օ տի տը, սնուց ման խան գա րում ե րը

ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ 
ԿԱՐՄՐՈՒԿ

•	 Ե թե ե րե խայի մոտ կարմ րուկ է կամ նա 
հի վան դա ցել է կարմ րու կով վեր ջին 3 
ա միս նե րի ըն թաց քում

ԿԱՐՄՐՈՒԿ
ԿԱՄ 

ՀԵՏԿԱՐՄՐՈՒԿԱՅԻՆ 
ՎԻ ՃԱԿ

Գո յու թյուն ու նի տեն դի չորս հնա րա վոր դա սա կար գում.

	 ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ

	Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա

	ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՏԵՆԴ

	 ՏԵՆԴ
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•	 Վ տան գի ցան կա ցած նշան 
կամ

•	 Ծոծ րա կային մկան նե րի 
կար կա մու թյուն 

ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ 
ԾԱՆՐ ՖԵԲ
ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ
ԴՈՒԹՅՈՒՆ

⇒	Տ վեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ
տե րիալ դե ղա մի ջո ցի ա ռա ջին դե ղա
չա փը։

⇒	Տ վեք պա րա ցե տա մո լի մեկ դե ղա չափ 
ամ բու լա տո րիա յում,  
ե թե ջեր մու թյու նը բարձր է (38,5՛C և 
ա վել)։ 

⇒	ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ու ղար կեք հի վան դա նոց։

•	 Դա սա կար գու մը՝ ԹՈ ՔԱ-
ԲՈՐԲ, ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ 
ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ, Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ 
ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա կամ տեն դի այլ 
բա ցա հայտ պատ ճառ ներ

Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈՐ 
ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ 
ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա

⇒	Տ վեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե-
րիալ դե ղա մի ջոց։

⇒	Տ վեք պա րա ցե տա մոլ ե թե ջեր մու թյու նը 
բարձր է  
(38,5՛C և ա վել)։

⇒	Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա-
պաղ վե րա դառ նալ։

⇒	Հա ջորդ այ ցը 1օր հե տո (մինչև 1 տա րե-
կան ե րե խայի հա մար) կամ 2 օր հե տո 
(ե թե ե րե խան 1 տա րե կա նից մեծ է)։ 

 

•	 Տենդ 5 օ րից ա վե լի

ՁԳՁԳ ՎՈՂ
ՏԵՆԴ

⇒	Ու ղար կեք հե տա զոտ ման։ 

⇒	Ու ղար կե լուց ա ռաջ տվեք պա րա ցե
տա մո լի մեկ դե ղա չափ ամ բու լա տո
րիա յում, ե թե ջեր մու թյու նը բարձր է 
(38,5՛C և ա վել)։

 

•	 Չ կան վերևում նշ ված նշան-
նե րը ՏԵՆԴ

⇒	Տ վեք պա րա ցե տա մո լի մեկ դե ղա չափ 
ամ բու լա տո րիա յում,  
ե թե ջեր մու թյու նը բարձր է (38,5՛C և 
ա վել)։

⇒	Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա-
պաղ վե րա դառ նալ։

⇒	Հա ջորդ այ ցը 2 օր հե տո, ե թե տեն դը շա-
րու նակ վի։

ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ
Ե թե տենդ ու նե ցող ե րե խայի մոտ առ կա է վտան գի ցան կա ցած ը նդ հա նուր նշան նե-

րից որևէ մե կը կամ ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մում, ա պա այդ ե րե խայի հի վան դու-

թյունն ան հրա ժեշտ է գնա հա տել որ պես ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ։

Բու ժու մը

Ե թե տենդ ու նե ցող ե րե խայի մոտ առ կա է վտան գի ցան կա ցած ը նդ հա նուր նշան նե-

րից որևէ մե կը կամ ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մում, ա պա այդ ե րե խան կա րող է հի-

վանդ լի նել մե նին գի տով, սեպ սի սով կամ որևէ այլ ծանր հի վան դու թյամբ։ Նման ծանր 

հի վան դու թյուն ներն ան հնար է տար բե րա կել ա ռանց լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան։ 

ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կարգ մամբ ե րե խային ան հրա-

ժեշտ է ցու ցա բե րել շտապ բու ժօգ նու թյուն և տե ղա փո խել հի վան դա նոց։ Սա կայն հի վան-

դա նոց ու ղար կե լուց ա ռաջ դուք պետք է ան ցկաց նեք նա խաս տա ցի ո նար բու ժում՝ հնա-
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րա վոր ծանր հի վան դու թյուն նե րի դեմ։

Տ վեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցի ա ռա ջին դե ղա չա փը մե նին-

գի տի կամ որևէ այլ ծանր բակ տե րիալ ին ֆեկ ցիայի դեմ։ Ե թե ե րե խան ու նի տենդ, տվեք 

պա րա ցե տա մոլ։

Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա
Ե թե ե րե խայի մոտ չեն նկատ վում վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ կամ ծոծ րա կային 

մկան նե րի կար կա մու թյուն, և ե րե խան չի ու նե ցել հինգ օր շա րու նակ կամ դրա նից ա վել 

տևող բարձր ջեր մու թյուն, սա կայն կա ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ կամ 

Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա դա սա կար գում, ա պա նրա հի վան դու թյունն ան հրա ժեշտ է 

դա սա կար գել որ պես ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա (ե րկ րորդ դե ղին շարք)։

Բուժումը 

Ե թե ե րե խան ու նի 38.5oC կամ դրա նից բարձր աք սի լյար ջեր մու թյուն, ան հրա ժեշտ է 

տալ պա րա ցե տա մոլ։ Ե թե ե րե խայի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ԹՈ ՔԱ-

ԲՈՐԲ, ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ կամ Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա, ա պա բու ժում 

ան ցկաց րեք ը ստ հա մա պա տաս խան դա սա կարգ ման շար քում ցուց ված ե ղա նա կի։

ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՏԵՆԴ
Ե թե ե րե խայի մոտ չեն նկատ վում վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ կամ ծոծ րա կային 

մկան նե րի ռի գի դու թյուն, դի տար կեք ա ռա ջին դե ղին շար քը։ Ե թե ե րե խան ջեր մել է հինգ 

օր շա րու նակ, դա սա կար գեք նրա հի վան դու թյու նը որ պես ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՏԵՆԴ։

Բուժումը

ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՏԵՆԴ դա սա կարգ մամբ ջեր մող ե րե խային (38.5oC կամ դրա նից բարձր 

աք սի լյար ջեր մաս տի ճան) ան հրա ժեշտ է տալ պա րա ցե տա մոլ։

Վի րու սային ին ֆեկ ցիա նե րի մեծ մա սը տևում է մեկ շա բա թից կարճ։ Հինգ օ րից ա վել 

շա րու նակ վող բարձր ջեր մու թյու նը կա րող է նշա նա կել ո րո վայ նային տի ֆի կամ որևէ այլ 

ծանր հի վան դու թյան առ կա յու թյուն։ Ե թե ե րե խան ու նե նում է բարձր ջեր մու թյուն ա մեն 

օ ր՝ հինգ օր շա րու նակ կամ դրա նից ա վել, ու ղար կեք այդ ե րե խային պո լիկ լի նի կա՝ լրա-

ցու ցիչ հե տա զոտ ման հա մար (ֆ տի զիատ րի և ին ֆեկ ցի ո նիս տի մոտ)։

ՏԵՆԴ
Ե թե ե րե խան չու նի վե րը նշ ված ախ տան շան նե րից ոչ մե կը, դի տար կեք կա նաչ շար քը։ 

Հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վում է որ պես ՏԵՆԴ։

Բուժումը

Ե թե ե րե խան ու նի տենդ, տվեք նրան պա րա ցե տա մոլ։ Բա ցատ րեք մո րը, թե հատ կա-

պես ո ՛ր վտան գա վոր սիմ տոմ ե րի ի հայտ գա լու դեպ քում է ան հրա ժեշտ շտապ վե րա-

դառ նալ բժշ կի մոտ։

Ե ղել է ա րդյոք ե րե խան մա լա րիայի գո տում 

Ե թե ե րե խայի զնն ման ժա մա նակ պարզ վում է, որ նա վեր ջին մեկ տար վա ըն թաց քում 

ե ղել է մա լա րիայի գո տում, ե րե խայի ա րյան քսու քը ու ղար կեք հե տա զոտ ման։ 

Օ ՐԻ ՆԱԿ. Եր կու տա րե կան տղային բե րել են ամ բու լա տո րիա, ո րով հետև հպ վե լիս 

ու նի ջեր մու թյուն ար դեն եր կու օր շա րու նակ։ Ե րե խայի մոտ չկան վտան գի ը նդ հա նուր 
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նշան ներ։ Նա չու նի հազ, կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն, կամ փոր լու ծու թյուն։ Ե րե խայի 

բարձր ջեր մու թյու նը գնա հա տե լուց հե տո բու ժաշ խա տո ղը գրան ցեց հետևյալ ախ տան-

շան նե րը։ 

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՏԵՆԴ Այո ü Ոչ__ 
(ա նամ ե զում/հպ վե լիս տաք է/ 37.5՛C կամ ա վել) 

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ 2 օր 

•	 Ե թե 5 օ րից ա վել է, ա պա ե ղե՞լ է 
ա րդյոք բարձր ջեր մու թյուն՝ տենդ 
ա մեն օ ր։ 

•	 Ե ղել է ա րդյոք ե րե խան մա լա րիայի 
գո տում։

•	 Հի վան դա ցել է ա րդյոք ե րե խան  
կարմ րու կով վեր ջին 3 ա միս նե րի 
ըն թաց քում

•	 Զն նեք և ո րո շեք պա րա նո ցային 
մկան նե րի կար կա մու թյու նը։

Փնտ րեք կարմ րու կի նշան նե րը.

•	 Տա րա ծուն ցան և հետևյալ նշա նե-
րից որևէ մե կը՝ հազ, հար բուխ կամ 
աչ քե րի կարմ րու թյուն

•	 Զն նեք, կա ա րդյոք թա րա խային ար-
տադ րու թյուն աչ քից

•	 Զն նեք, կան ա րդյոք խո ցեր բե րա նի 
խո ռո չում։

Ե րե խան չու նի վար դա գույն շար քի ախ տան շան նե րից ոչ մե կը՝ վտան գի ը նդ հան ւոր 

նշան ներ կամ ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մու թյուն։ Ո ւս տի, բու ժաշ խա տո ղը չընտ րեց 

ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կար գու մը։

Այ նու հետև նա դի տար կեց դե ղին շար քը։ Հի վան դու թյու նը որ պես ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՏԵՆԴ 

դա սա կար գե լու հա մար ե րե խան պետք է ջեր մած լի նի հինգ օր կամ դրա նից ա վե լի եր-

կար ժա մա նակ։ Այս ե րե խան բարձր ջեր մու թյուն է ու նե ցել ըն դա մե նը եր կու օր, այդ 

պատ ճա ռով բու ժաշ խա տո ղը չընտ րեց ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՏԵՆԴ դա սա կար գու մը։ 

Այ նու հետև բու ժաշ խա տո ղը ստու գեց, դա սա կար գե լի է ա րդյոք ե րե խայի հի վան դու-

թյու նը որ պես ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ։ Քա նի որ ե րե խան չու ներ հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու-

թյուն, նրա հի վան դու թյու նը չէր կա րե լի դա սա կար գել այդ ախ տան շան նե րի հա մա ձայն։ 

Ո ւս տի բու ժաշ խա տո ղը չընտ րեց ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա դա սա կար գու մը։

Բու ժաշ խա տո ղը հարց րեց, ե ղել է ա րդյոք ե րե խան մա լա րիայի գո տում վեր ջին 1 տար-

վա ըն թաց քում։ Քա նի որ ե րե խան այն տեղ չէր ե ղել, բու ժաշ խա տո ղը ե րե խային չու ղար-

կեց հե տա զոտ ման մա լա րիայի կա պակ ցու թյամբ։։

Նա դի տար կեց կա նաչ շար քը։ Քա նի որ ե րե խան չու ներ վե րը նշ ված ախ տա նիշ նե րից 

ոչ մե կը, նա դա սա կար գեց հի վան դու թյու նը որ պես ՏԵՆԴ։

•	 Վ տան գի ցան կա ցած նշան կամ

•	 Ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մու թյուն 

ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ
ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Դա սա կար գու մը՝ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ 
ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ, Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա 

Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ 
ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա

•	 Տենդ 5 օ րից ա վե լի  ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՏԵՆԴ

•	 Չ կան վերևում նշ ված նշան նե րը ՏԵՆԴ
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•	 Վ տան գի ցան կա ցած նշան կամ 

•	 Եղ ջե րա թա ղան թի պղ տո րու թյուն կամ

•	 Բե րա նի խո ռո չի խոր և տա րա ծուն խո ցեր 

ԾԱՆՐ 
ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄՐՈՒԿ

•	 Կա աչ քից թա րա խային ար տադ րու թյուն, կամ

•	 Բե րա նի խո ռո չում կան խո ցեր, կամ 

•	 Կան կարմ րու կի այն պի սի բար դու թյուն ներ, ի նչ պի սիք 
են թո քա բոր բը, օ տի տը, ստ րի դո րը, սնուց ման խան-
գա րում ե րը

ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄՐՈՒԿ

•	 Ե թե ե րե խայի մոտ կարմ րուկ է կամ նա հի վան դա ցել է 
կարմ րու կով վեր ջին 3 ա միս նե րի ըն թաց քում

ԿԱՐՄՐՈՒԿ ԿԱՄ 
ՀԵՏ ԿԱՐՄՐՈՒԿԱՅԻՆ

ՎԻ ՃԱԿ

Գ րան ցում ե րի քար տում բու ժաշ խա տո ղը լրաց րեց հետևյալ դա սա կար գու մը։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՏԵՆԴ Այո ü Ոչ__ 
(ա նամ ե զում/հպ վե լիս տաք է/ 37.5՛C կամ ա վել) 

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ 2 օր 

•	 Ե թե 5 օ րից ա վել է, ա պա ե ղե՞լ է 
ա րդյոք բարձր ջեր մու թյուն՝ տենդ 
ա մեն օ ր։ 

•	 Ե ղել է ա րդյոք ե րե խան մա լա րիայի 
գո տում։

•	 Հի վան դա ցել է ա րդյոք ե րե խան  
կարմ րու կով վեր ջին 3 ա միս նե րի ըն-
թաց քում

•	 Զն նեք և ո րո շեք պա րա նո-
ցային մկան նե րի կար կա մու-
թյու նը։

•	 Զն նեք, կան ա րդյոք հար բու խի 
նշան ներ։ 
Փնտ րեք կարմ րու կի նշան նե-
րը.

•	 Տա րա ծուն ցան և հետևյալ 
նշա նե րից որևէ մե կը՝ հազ, 
հար բուխ կամ աչ քե րի կարմ-
րու թյուն

•	 Զն նեք, կա ա րդյոք թա րա-
խային ար տադ րու թյուն աչ քից

•	 Զն նեք, կան ա րդյոք խո ցեր 
բե րա նի խո ռո չում։

ՏԵՆԴ

5.3. ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՔ ԿԱՐՄՐՈՒԿԸ 

Ե րե խային, ո րի մոտ « տեն դը» հան դի սա նում է հիմ ա կան ախ տան շան և ո րը հի վանդ 

է կարմ րու կով (կամ հի վան դա ցել է վեր ջին 3 ա միս նե րի ըն թաց քում), դա սա կար գեք 

« տեն դի» և « կարմ րու կի» դա սա կարգ ման սխե մա նե րով։ Ա ռա ջին հեր թին դուք պետք է 

դա սա կար գեք « տեն դը»։ Այ նու հետև դա սա կար գեք կարմ րու կը։
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•	 Վ տան գի ցան կա ցած նշան կամ 

•	 Եղ ջե րա թա ղան թի պղ տո րու թյուն կամ

•	 Բե րա նի խո ռո չի խոր և տա րա ծուն խո-
ցեր 

ԾԱՆՐ 
ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ 
ԿԱՐՄՐՈՒԿ

•	 Կա աչ քից թա րա խային ար տադ րու թյուն, 
կամ

•	 Բե րա նի խո ռո չում կան խո ցեր, կամ 

•	 Կան կարմ րու կի այն պի սի բար դու թյուն-
ներ, ի նչ պի սիք են թո քա բոր բը, ստ րի դո-
րը, օ տի տը, սնուց ման խան գա րում ե րը

ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ 
ԿԱՐՄՐՈՒԿ

•	 Ե թե ե րե խայի մոտ կարմ րուկ է կամ

•	 նա հի վան դա ցել է կարմ րու կով վեր ջին 3 
ա միս նե րի ըն թաց քում

ԿԱՐՄՐՈՒԿ
ԿԱՄ 

ՀԵՏԿԱՐՄՐՈՒԿԱՅԻՆ 
ՎԻ ՃԱԿ

Ե թե ե րե խայի մոտ չկան կարմ րու կի նշան ներ (կամ նա չի հի վան դա ցել վեր ջին 3 

ա միս նե րի ըն թաց քում), կարմ րու կը մի դա սա կար գեք։ Հարց րեք հա ջորդ կարևոր ախ-

տան շա նի՝ կո կոր դի հետ կապ ված պրոբ լե մի մա սին։

Գո յու թյուն ու նի կարմ րու կի ե րեք հնա րա վոր դա սա կար գում.

	 ԾԱՆՐ ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄՐՈՒԿ

	 ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄՐՈՒԿ

	 ԿԱՐՄՐՈՒԿ ԿԱՄ ՀԵԿՏ ԿԱՐՄՐՈՒԿԱՅԻՆ ՎԻ ՃԱԿ

Կարմ րու կի դա սա կար գու մը բեր ված է ստորև

•	 Վ տան գի ցան կա ցած նշան 
կամ 

•	 Եղ ջե րա թա ղան թի պղ տո-
րու թյուն կամ

•	 Բե րա նի խո ռո չի խոր և տա-
րա ծուն խո ցեր 

ԾԱՆՐ 
ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ 
ԿԱՐՄՐՈՒԿ

⇒	Ե թե կան եղ ջե րա թա ղան թի պղ տո րու
թյուն կամ թա րա խային ար տադ րու
թյուն աչ քից, օգ տա գոր ծեք տետ րա ցիկ
լի նի աչ քի քսու քը։ 

⇒	ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ու ղար կեք հի վան դա նոց։

•	 Կա աչ քից թա րա խային ար-
տադ րու թյուն, կամ

•	 Բե րա նի խո ռո չում կան խո-
ցեր, կամ 

•	 Կան կարմ րու կի այն պի սի 
բար դու թյուն ներ, ի նչ պի սիք 
են թո քա բոր բը, օ տի տը, ստ-
րի դո րը, սնուց ման խան գա-
րում ե րը

ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ 
ԿԱՐՄՐՈՒԿ

⇒	Բու ժեք աչ քի ին ֆեկ ցիան տետ րա ցիկ լի նի 
քսու քով։

⇒	Բու ժեք բե րա նի խո ռո չի խո ցե րը գեն-
ցիան վի ո լե տով։ 

⇒	Ե թե կան այն պի սի բար դու թյուն ներ, ի նչ-
պի սիք են թո քա բոր բը, օ տի տը, ստ րի դո-
րը, սնուց ման  
խան գա րում ե րը - բու ժեք ի նչ պես նկա-
րագր ված է հա մա պա տաս խան բա ժին-
նե րում։

⇒	Տ վեք պո լի վի տա մին։

⇒	Հա ջորդ այ ցը 1օր հե տո (մինչև 1 տա րե-
կան ե րե խայի հա մար) կամ 2 օր հե տո 
(ե թե ե րե խան 1 տա րե կա նից մեծ է)

•	 Ե թե ե րե խայի մոտ կարմ-
րուկ է կամ նա հի վան դա ցել 
է կարմ րու կով վեր ջին  
3 ա միս նե րի ըն թաց քում

ԿԱՐՄՐՈՒԿ
ԿԱՄ ՀԵՏ
ԿԱՐՄ ՐՈՒ

ԿԱՅԻՆ
ՎԻ ՃԱԿ

⇒	Տ վեք պո լի վի տա մին։

⇒	Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ 
վե րա դառ նալ։
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ԾԱՆՐ ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄՐՈՒԿ 
Ե թե ե րե խան ու նի վտան գի ցան կա ցած նշան, եղ ջե րա թա ղան թի պղ տո րում, բե րա-

նի լոր ձա թա ղան թի խո րը և տա րա ծուն խո ցեր, դա սա կար գեք հիվն ա դու թյու նը որ պես 

ԾԱՆՐ ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄՐՈՒԿ։ Այս պի սի ե րե խան կա րիք ու նի շտապ բուժ ման և ան-

հա պաղ հի վան դա նոց ու ղեգր ման։ Կարմ րու կով հի վանդ ե րե խա նե րի մոտ կա րող են լի-

նել այլ լուրջ բար դու թյուն ներ. ստ րի դոր հանգս տի ժա մա նակ, ծանր թո քա բորբ, ծանր 

ջրազր կում կամ սնուց ման ծանր խան գա րում։ Նշ ված բար դու թյուն նե րի բու ժու մը նկա-

րագր ված է հա մա պա տաս խան բա ժին նե րում։

Բուժումը 

Ո րոշ բար դու թյուն ներ ա ռա ջա նում են բակ տե րիալ ին ֆեկ ցիա նե րից, ի սկ ո րոշ նե րը 

կարմ րու կի վի րու սից, ո րը ախ տա հա րում է շն չա կան և մար սո ղա կան ու ղի նե րը։ Վի տա-

մին A-ի ան բա վա րա րու թյու նը նպաս տում է ո րոշ բար դու թյուն նե րի ա ռա ջաց մա նը, օ րի-

նակ եղ ջե րա թա ղան թի պղ տո րում։ Կարմ րուկ հի վան դու թյու նը նպաս տում է վի տա մին 

A-ի ան բա վա րա րու թյան խո րաց մա նը, այդ ի սկ պատ ճա ռով կարմ րու կի բար դու թյուն նե-

րը կա րող են հան դի սա նալ ե րե խայի մահ վան պատ ճառ։

ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄՐՈՒԿ 
Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է աչ քից թա րա խային ար տադ րու թյուն, կամ բե րա նի խո ռո-

չում կան ոչ մեծ և ոչ տա րա ծուն խո ցեր, կամ կան կարմ րու կի այն պի սի բար դու թյուն ներ, 

ի նչ պի սիք են թո քա բոր բը, օ տի տը, ստ րի դո րը, սնուց ման խան գա րում ե րը, դա սա կար-

գեք հի վան դու թյու նը որ պես ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄՐՈՒԿ։ Այս պի սի դա սա կարգ մամբ ե րե-

խան հի վան դա նո ցային բուժ ման կա րիք չու նի։ Բու ժեք ե րե խային, ի նչ պես նշ ված է հա-

մա պա տաս խան բար դու թյուն նե րի բա ժին նե րում։

Բուժումը

Բար դու թյուն նե րի վա ղա ժամ հայտ նա բե րու մը և բու ժու մը շատ դեպ քե րում կա րող է 

կան խել հի վան դու թյան մա հա ցու ել քը։ Բու ժեք ե րե խային պո լի վի տա մի նի օգ նու թյամբ, 

ո րը կա րող է վե րաց նել օր գա նիզ մի վի տա մի նային ան բա վա րա րու թյու նը (հատ կա պես 

վի տա մին A-ի) և կան խել հի վան դու թյան ծանր ըն թաց քը։ Սո վո րեց րեք մո րը բու ժել աչ քի 

ին ֆեկ ցիան և բե րա նի խո ռո չի խո ցե րը տնային պայ ման նե րում։ Բե րա նի խո ռո չի խո ցե րի 

ա րագ բու ժու մը կարևոր վում է նրա նով, որ այն ա րա գո րեն կա րող է վե րա կանգ նել ե րե-

խայի նոր մալ սնու ցու մը։

ԿԱՐՄՐՈՒԿ
Կարմ րու կով հի վանդ կամ վեր ջին 3 ա միս նե րի ըն թաց քում կարմ րուկ տա րած ե րե-

խան, ո րը չու նի վար դա գույն և դե ղին շար քե րում նշ ված բար դու թյուն նե րը, դա սա կարգ-

վում է որ պես ԿԱՐՄՐՈՒԿ։ Տվեք ե րե խային պո լի վի տա մին՝ կարմ րու կի բար դու թյուն նե րի 

կան խար գել ման նպա տա կով

Կարմ րու կով հի վանդ բո լոր ե րե խա նե րը պետք է ստա նան պո լի վի տա մին, ո րը պա-

րու նա կում է վի տա մին A։
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ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Ի 

Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք պետք է դա սա կար գեք այն ե րե խա նե րին, ո րոնց հի-

վան դու թյու նը կապ ված է տեն դի և, ե թե դրանք առ կա են, կարմ րու կի ախ տան շան նե րի 

հետ։ Սկզ բում դուք կու սում ա սի րեք հի վան դու թյան պատ մու թյան օ րի նա կը, այ նու հետև 

կկա տա րեք վար ժու թյու նը։ Կար դա ցեք ստորև բեր ված հի վան դու թյան պատ մու թյան օ րի-

նա կը։ Ու շադ րու թյուն դարձ րեք, թե բու ժաշ խա տողն ի նչ պես է կա տա րել ե րե խայի հի-

վան դու թյան դա սա կար գու մը։ Ե րբ բո լոր մաս նա կից նե րը պատ րաստ լի նեն, կա րե լի է 

ան ցկաց նել խմ բա կային քն նար կում այդ օ րի նա կի վրա։ 

Օ ՐԻ ՆԱԿ.

Դա վի թը 10 ամ սա կան է, քա շը՝ 8.2 կգ, ջեր մու թյու նը ՝ 37.5 oC։ Նրա մայ րը գան գատ-

վում է ե րե խայի մոտ ցա նի և հա զի առ կա յու թյու նից։

Բու ժաշ խա տո ղը փոր ձեց ստու գել, ա րդյոք ե րե խայի մոտ կան վտան գի ը նդ հա նուր 

նշան ներ։ Դա վի թը կա րո ղա նում էր խմել, փս խում եր և ցն ցում եր չէր ու նե ցել։ Ե րե խան 

լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում չէր։

Բու ժաշ խա տո ղը Դա վի թի մո րը հարց րեց հա զի մա սին։ Մայ րը պա տաս խա նեց, որ 

հազն ար դեն շա րու նակ վում է հինգ օ ր։ Բու ժաշ խա տո ղը ստու գեց ե րե խայի շնչա ռու թյան 

հա ճա խա կա նու թյու նը և գրան ցեց 43 շնչա ռա կան ա կտ մեկ րո պե ում։ Նա չհայտ նա բե-

րեց ե րե խայի մոտ կրծ քա վան դա կի ներ քա շում կամ ստ րի դոր հան դարտ վի ճա կում։ Ե րե-

խան չու ներ նաև ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն։ 

Դա վի թի մոտ փոր լու ծու թյուն չէր նկատ վել։ 

Այ նու հետև բու ժաշ խա տո ղը հարց րեց տեն դի մա սին։ Մայ րը պա տաս խա նեց, որ ար-

դեն եր կու օր է, ի նչ նկա տել է, որ հպ վե լիս ե րե խան տաք է։ Դա վի թի մոտ չկար ծոծ րա-

կային մկան նե րի կար կա մու թյուն։ Մայ րը տե ղե կաց րեց, որ հի վան դու թյան ըն թաց քում 

ե րե խայի մոտ հար բուխ է ե ղել։ 

Դա վի թի ամ բողջ մար մի նը պատ ված է ցա նով։ Աչ քե րը կարմ րած ե ն։ Բու ժաշ խա տո ղը 

փոր ձեց ստու գել, կան ա րդյոք ե րե խայի մոտ կարմ րու կի հետ կապ ված բար դու թյուն ներ։ 

Ե րե խայի բե րա նի խո ռո չում խո ցեր չկային։ Աչ քե րից թա րա խային ար տադ րու թյուն կամ 

եղ ջե րա թա ղան թի պղ տո րու թյուն չէր նկատ վում։ 

1.  Բու ժաշ խա տո ղը Դա վի թի մա սին ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն նե րը և հի վան դու թյան 

ախ տան շան նե րը գրան ցեց հետևյալ կերպ.

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը Դա վիթ Տա րի քը 10 ամ սա կան Քա շը 8.2 կգ Ջեր մաս տի ճա նը 37.5 ՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ հազ, ցան Ա ռա ջի՞ն այցն է։ ü Հա ջորդ այցն է___

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆՆԵՐ Կան ա րդյոք վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան ներ։
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ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ 
ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ ԿԻՑ 
ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչü

Չ մո ռա նաք օ գտ վել 
վտան գի ը նդ հա նուր 
նշան նե րի առ կա յու թյու
նից հի վան դու թյան դա
սա կարգ ման ժա մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ 
ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ü Ոչ ____

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ 5 օ ր

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շնչա ռու-
թյուն, ա պա դա կրկ նա՞ կի է պի-
զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե ում շնչա ռա կան 
ակ տե րի թի վը։ 43 շնչա ռա կան 
ա կտ րո պե ում։ Շն չա ռութ. հա-
ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք կա կրծ-
քա վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք ա ղմ-
կոտ շնչա ռու թյուն կամ ստ րի-
դոր։

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ

ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ-
ԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ.  Այո ___  Ոչ 
ü

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Կա՞ ա րդյոք ա րյուն կղան քում։

•	 Նայեք ե րե խայի ը նդ հա նուր վի-
ճա կին. Ա րդյո՞ք ե րե խան
- լե թար գիկ կամ ան գի տա կից 

վի ճա կում է
- ան հան գիստ է կամ հի վան-

դա գին կեր պով գրգռ ված։

•	 Զն նեք, ա րդյո՞ք աչ քե րը փոս ըն-
կա՞ծ ե ն։ 

•	 Ա ռաջր կեք ե րե խային որևէ հե-
ղուկ։ Ե րե խան
- չի կա րո ղա նում խմել կամ 

խմում է դժ վա րու թյամբ
- խմում է ա գա հու թյամբ. ծա-

րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ-
քի ռե ակ ցիան։ Մաշ կի ծալ քը 
հարթ վում է 
- շատ դան դաղ (2 վայր կյա նից 

ա վել)
- դան դաղ։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՏԵՆԴ (ա նամ ե զում/հպ վե լիս 
տաք է/ 37.5՛C կամ ա վել) Այոü Ոչ__

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ 2 օր 

•	 Ե թե 5 օ րից ա վել է, ա պա ե ղե՞լ 
է ա րդյոք բարձր ջեր մու թյուն՝ 
տենդ ա մեն օ ր։ 

•	 Ե ղել է ա րդյոք ե րե խան մա լա-
րիայի գո տում։

•	 Հի վան դա ցել է ա րդյոք ե րե-
խան կարմ րու կով վեր ջին 3 
ա միս նե րի ըն թաց քում

•	Զն	նեք	և	ո	րո	շեք	պա	րա	նո	ցային	
մկան նե րի կար կա մու թյու նը։

Փնտ րեք կարմ րու կի նշան նե հո.

•	 Տա րա ծուն ցան և հետևյալ նշա-
նե րից որևէ մե կը՝ հազ, հար-
բուխ կամ աչ քե րի կարմ րու թյուն

•	 Զն նեք, կա ա րդյոք թա րա խային 
ար տադ րու թյուն աչ քից

•	 Զն նեք, կան ա րդյոք խո ցեր բե-
րա նի խո ռո չում։

ՏԵՆԴ

ԿԱՐՄՐՈՒԿ
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2.  Դա վի թի տեն դը դա սա կար գե լու հա մար բու ժաշ խա տողն օ գտ վեց տեն դի դա սա կարգ-

ման ա ղյու սա կից։ 

ա.  Նախևա ռաջ, նա ստու գեց, ա րդյոք ե րե խայի մոտ կային ախ տան շան ներ վար-

դա գույն շար քից։ Նա մտա ծեց. « Կա՞ն ա րդյոք Դա վի թի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր 

նշան ներ։ Ո չ։ Կա՞ ա րդյոք Դա վի թի մոտ ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մու թյուն։ Ո չ։ 

Ու րեմ, Դա վի թի մոտ չկան ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՆ առ կա-

յու թյու նը հաս տա տող ախ տան շան ներ.։

բ. Այ նու հետև բու ժաշ խա տո ղը դի տար կեց դե ղին շար քը։ Նա մտա ծեց. « Դա վիթն ու նի 

բարձր ջեր մու թյուն։ Մարմ ի ջե րե մաս տի ճա նը 37.5 oC է։ Մայրն ա սաց, որ որ ար դեն 

եր կու օր է, ի նչ նկա տել է, որ հպ վե լիս ե րե խան տաք է։ Դա վի թի մոտ չկան ՁԳՁԳ-

ՎՈՂ ՏԵՆ ԴԻ առ կա յու թյու նը վկայող ախ տան շան ներ»։ Այ նու հետև բու ժաշ խա տո ղը 

դի տար կեց հա ջորդ՝ դե ղին շար քը։ Դա վիթն այդ շար քում թվարկ ված ապ տան շան-

նե րից ոչ մե կը չու ներ։ Նրա մոտ չկային ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ ԱՅԻ 

առ կա յու թյու նը հաս տա տող ախ տան շան ներ։

գ.  Բու ժաշ խա տողն ան ցավ հա ջորդ՝ կա նաչ շար քի դի տարկ մա նը։ Նա դա սա կար գեց 

ե րե խայի բարձր ջեր մու թյու նը որ պես ՏԵՆԴ։

դ.  Քա նի որ ե րե խայի մոտ կա հա մա տա րած ցան, աչ քե րի կարմ րու թյուն և հազ, բու-

ժաշ խա տո ղը օգ տա գոր ծեց կարմ րու կի դա սա կար գու մը

ե. Բու ժաշ խա տո ղը նայեց դե ղին շար քին։ Նա մտա ծեց. « Կան ա րդյոք Դա վի թի մոտ 

դե ղին շար քի նշան ներ։ Ե րե խայի մոտ չկա աչ քե րից թա րա խային ար տադ րու-

թյուն, բե րա նի խո ռո չի խո ցեր և այլ բար դու թյուն ներ։ Դա վի թի մոտ ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ 

ԿԱՐՄՐՈՒԿ չկա»

զ. Վեր ջում բու ժաշ խա տո ղը նայեց կա նաչ շար քին։ Դա վի թի մոտ կա կարմ րուկ, բայց 

չկա վար դա գույն և դե ղին շար քի որևէ ախ տան շան։ Բու ժաշ խա տո ղը դա սա կար-

գեց Դա վի թի հի վան դու թյու նը որ պես ԿԱՐՄՐՈՒԿ։

•	 Վ տան գի ցան կա ցած նշան կամ

•	 Ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մու թյուն 

ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ
ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Դա սա կար գու մը՝ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ 
ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ, Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա 

Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ 
ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա

•	 Տենդ 5 օ րից ա վե լի  ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՏԵՆԴ

•	 Չ կան վերևում նշ ված նշան նե րը ՏԵՆԴ

•	 Վ տան գի ցան կա ցած նշան կամ 

•	 Եղ ջե րա թա ղան թի պղ տո րու թյուն կամ

•	 Բե րա նի խո ռո չի խոր և տա րա ծուն խո ցեր 

 ԾԱՆՐ 
ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄՐՈՒԿ

•	 Կա աչ քից թա րա խային ար տադ րու թյուն, կամ

•	 Բե րա նի խո ռո չում կան խո ցեր, կամ 

•	 Կան կարմ րու կի այն պի սի բար դու թյուն ներ, ի նչ պի սիք 
են թո քա բոր բը, օ տի տը, ստ րի դո րը, սնուց ման խան-
գա րում ե րը

ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄՐՈՒԿ

•	 Ե թե ե րե խայի մոտ կարմ րուկ է կամ նա  
հի վան դա ցել է կարմ րու կով վեր ջին 3 ա միս նե րի  
ըն թաց քում

ԿԱՐՄՐՈՒԿ
ԿԱՄ 

ՀԵՏԿԱՐՄՐՈՒԿԱՅԻՆ
ՎԻ ՃԱԿ
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Այժմ ու սում ա սի րեք հիվն ա դու թյան հա ջորդ պատ մու թյուն նե րը։ Յու րա քան չյուր ե րե-

խայի ախ տան շան նե րը գրան ցեք իր գրան ցում ե րի քար տում։ Օ գտ վեք ախ տան շան նե րի 

դա սա կարգ ման սխե մայից։

Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 1.   Ար մեն

Ար մե նը ե րեք տա րե կան է, քա շը՝ 12 կգ, ջեր մու թյու նը ՝ 37.5 oC։ Նրա մայ րը գան գատ-

վում է ե րե խայի հա զից։

Բու ժաշ խա տո ղը փոր ձեց ստու գել, կան ա րդյոք ե րե խայի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր 

նշան ներ։ Ար մե նը կա րո ղա նում է խմել, փս խում եր և ցն ցում եր չի ու նե ցել։ Ե րե խան լե-

թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում չի գտն վում։ Մայրն ա սում է, որ ե րե խայի հա զը շա-

րու նակ վում է ար դեն ե րեք օ ր։ Բու ժաշ խա տո ղը ստու գեց ե րե խայի շնչա ռու թյան հա ճա-

խա կա նու թյու նը և գրան ցեց 51 շնչա ռա կան ա կտ մեկ րո պե ում։ Նա չհայտ նա բե րեց ե րե-

խայի մոտ կրծ քա վան դա կի ներ քա շում կամ ստ րի դոր հան դարտ վի ճա կում։ Ե րե խայի 

մոտ լս վում էր ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն։ Բու ժաշ խա տողն Ար մե նին տվեց ա րագ ազ դող 

բրոն խո լայ նիչ և կրկ նեց գնա հա տու մը։ Շն չա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը կազ մում էր 

50 շնչա ռա կան ա կտ մեկ րո պե ում։ Ե րե խայի մոտ ա ռաջ վա պես բա ցա կա յում էին կրծ-

քա վան դա կի ներ քա շում ու ստ րի դո րը։ Մարմ ի ջեր մաս տի ճանն ա ռաջ վա պես 37.5 oC 

էր։ Ա սթ մոիդ շնչա ռու թյու նը պահ պան վել է ր։ Ար մե նի մոտ փոր լու ծու թյուն չէր նկատ վել։-

Բու ժաշ խա տո ղը հի վան դու թյան գնա հա տու մը կա տա րեց ը ստ տեն դի ախ տան շան նե րի։ 

Նա մո րը հարց րեց տեն դի մա սին։ Մայ րը պա տաս խա նեց, որ ար դեն չորս օր է, ի նչ ե րե-

խան հպ վե լիս տաք է։ Վեր ջին ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում ե րե խան կարմ րուկ չի տա րել։ 

Նրա մոտ չկար ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մու թյուն, ի նչ պես նաև կարմ րու կի առ կա-

յու թյան մա սին վկայող հա մա տա րած ցան։

Ս տորև բեր ված Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տում գրան ցեք Ար մե նի ախ-

տան շան նե րը և դա սա կար գեք նրա հի վան դու թյու նը։

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը ______________________________ Տա րի քը_________ Քա շը__________ կգ  
Ջեր մաս տի ճա նը __՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ ___________________________Ա ռա ջի՞ն այցն է։ ___ Հա-
ջորդ այցն է___

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ
ՆԵՐ

Կան ա րդյոք վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ 
ՆԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

 ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ ԿԻՑ 
ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ___

Չ մո ռա նաք օ գտ վել վտան
գի ը նդ հա նուր նշան նե րի 
առ կա յու թյու նից հի վան
դու թյան դա սա կարգ ման 
ժա մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ 
ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ____ Ոչ ____



83

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շնչա ռու-
թյուն, ա պա դա կրկ նա՞ կի է պի-
զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե ում շնչա ռա կան 
ակ տե րի թի վը։ ______ շնչա-
ռա կան ա կտ րո պե ում։ Շն չա-
ռութ. հա ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք կրծ քա-
վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք 
ա ղմկ ոտ շնչա ռու թյուն կամ 
ստ րի դոր։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ.  Այո ___  
Ոչ ___

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Կա՞ ա րդյոք ա րյուն կղան քում։

•	 Նայեք ե րե խայի ը նդ հա նուր 
վի ճա կին. Ա րդյո՞ք ե րե խան

- լե թար գիկ կամ ան գի տա կից 
վի ճա կում է

- ան հան գիստ է կամ հի վան-
դա գին կեր պով գրգռ ված։

•	 Զն նեք, ա րդյո՞ք աչ քե րը փոս 
ըն կա՞ծ ե ն։ 

•	 Ա ռաջր կեք ե րե խային որևէ 
հե ղուկ։ Ե րե խան

- չի կա րո ղա նում խմել կամ 
խմում է դժ վա րու թյամբ

- խմում է ա գա հու թյամբ. ծա-
րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ-
քի ռե ակ ցիան։ Մաշ կի ծալ քը 
հարթ վում է 

 - շատ դան դաղ (2 վայր կյա-
նից ա վել)

 - դան դաղ։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՏԵՆԴ (ա նամ ե զում/հպ վե
լիս տաք է/ 37.5՛C կամ ա վել) Այո___Ոչ__
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•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օր 

•	 Ե թե 5 օ րից ա վել է, ա պա ե ղե՞լ 
է ա րդյոք բարձր ջեր մու թյուն՝ 
տենդ ա մեն օ ր։ 

•	 Ե ղել է ա րդյոք ե րե խան մա լա-
րիայի գո տում։

•	 Հի վան դա ցել է ա րդյոք ե րե-
խան կարմ րու կով վեր ջին 3 
ա միս նե րի ըն թաց քում

•	 Զն նեք և ո րո շեք պա րա նո-
ցային մկան նե րի կար կա մու-
թյու նը։

Փնտ րեք կարմ րու կի նշան նե րը.

•	 Տա րա ծուն ցան և հետևյալ 
նշա նե րից որևէ մե կը՝ հազ, 
հար բուխ կամ աչ քե րի կարմ-
րու թյուն

•	 Զն նեք, կա ա րդյոք թա րա-
խային ար տադ րու թյուն աչ-
քից

•	 Զն նեք, կան ա րդյոք խո ցեր 
բե րա նի խո ռո չում։

Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 2.  Տա նյա 

Տա նյան 5 ամ սա կան է, քա շը՝ 5 կգ, ջեր մու թյու նը ՝ 38oC։ Նրա ըն տա նի քի ան դամ ե-

րը գան գատ վում են հա զից, ո րը ե րե խայի մոտ շա րու նակ վում է ար դեն եր կու օր, և ջեր-

մու թյու նից։ Հի վան դու թյան ամ բողջ ըն թաց քում ե րե խան փս խում եր չի ու նե ցել։ Ե րե խան 

չի տա րել նաև ցն ցում եր։ Տա նյան ան գի տա կից կամ լե թար գիկ վի ճա կում չէ։ Բու ժաշ-

խա տողն ա սաց ե րե խայի մո րը. «Ես ու զում եմ ստու գել ե րե խայի հա զը»։ Բու ժաշ խա տո-

ղը հաշ վար կեց րո պե ում 43 շնչա ռա կան ա կտ։ Նա չհայտ նա բե րեց Տա նյայի մոտ կրծ քա-

վան դա կի ներ քաշ ման նշան ներ, ստ րի դոր կամ ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն։ Տա նյայի մոտ 

փոր լու ծու թյուն չի նկատ վել։

  Բու ժաշ խա տողն ա սաց. «Այժմ ես կս տու գեմ ե րե խայի ջեր մու թյու նը»։ Մայրն 

ա սաց, որ ար դեն եր կու օր է, ի նչ նկա տել է, որ ե րե խան հպ վե լիս տաք է։ Վեր ջին ե րեք 

ա միս նե րի ըն թաց քում ե րե խան կարմ րուկ չի տա րել։ Նրա մոտ չի նկատ վում ծոծ րա կային 

մկան նե րի կար կա մու թյուն։ 

  Տա նյայի մար մի նը պատ ված է հա մա տա րած ցա նով։ Նրա մոտ առ կա է նաև աչ-

քե րի կարմ րու թյուն։ Բե րա նի խո ռո չում կան խո ցեր։ Դրանք խո րը չեն և մեծ չեն։ Աչ քե րից 

թա րա խային ար տադ րու թյուն չկա։ Պղ տոր ված չէ նաև եղ ջե րա թա ղան թը։ 

Ս տորև բեր ված Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տում գրան ցեք Տա նյայի ախ-

տան շան նե րը և դա սա կար գեք նրա հի վան դու թյու նը։

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը ______________________________ Տա րի քը__________ Քա շը________ կգ  
Ջեր մաս տի ճա նը ____՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ __________________________ա ջի՞ն այցն է։ ___ Հա ջորդ 
այցն Է ____

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ
ՆԵՐ

Կան ա րդյոք վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան ներ։
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ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ 
ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ
ԿԻՑ ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ___

Չ մո ռա նաք օ գտ վել վտան
գի ը նդ հա նուր նշան նե րի 
առ կա յու թյու նից հի վան
դու թյան դա սա կարգ ման 
ժա մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ 
ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ____ Ոչ ____

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շնչա ռու-
թյուն, ա պա դա կրկ նա՞ կի է պի-
զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե ում շնչա ռա կան 
ակ տե րի թի վը։ ______ շնչա-
ռա կան ա կտ րո պե ում։ Շն չա-
ռութ. հա ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք կրծ քա-
վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք 
ա ղմկ ոտ շնչա ռու թյուն կամ 
ստ րի դոր։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ. 
Այո ___  Ոչ __

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Կա՞ ա րդյոք ա րյուն կղան քում։

•	 Նայեք ե րե խայի ը նդ հա նուր 
վի ճա կին. Ա րդյո՞ք ե րե խան
-	 լե թար գիկ կամ ան գի տա-

կից վի ճա կում է
-	 ան հան գիստ է կամ հի վան-

դա գին կեր պով գրգռ ված։

•	 Զն նեք, ա րդյո՞ք աչ քե րը փոս 
ըն կա՞ծ ե ն։ 

•	 Ա ռաջր կեք ե րե խային որևէ 
հե ղուկ։ Ե րե խան
-	 չի կա րո ղա նում խմել կամ 

խմում է դժ վա րու թյամբ
-	 խմում է ա գա հու թյամբ. ծա-

րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ-
քի ռե ակ ցիան։ Մաշ կի ծալ քը 
հարթ վում է
-	 շատ դան դաղ (2 վայր կյա-

նից ա վել)
-	 դան դաղ։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՏԵՆԴ (ա նամ ե զում/հպ վե
լիս տաք է/ 37.5՛C կամ ա վել) Այո___Ոչ__
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•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օր 

•	 Ե թե 5 օ րից ա վել է, ա պա ե ղե՞լ 
է ա րդյոք բարձր ջեր մու թյուն՝ 
տենդ ա մեն օ ր։ 

•	 Ե ղել է ա րդյոք ե րե խան մա լա-
րիայի գո տում։

•	 Հի վան դա ցել է ա րդյոք ե րե-
խան կարմ րու կով վեր ջին 3 
ա միս նե րի ըն թաց քում

•	 Զն նեք և ո րո շեք պա րա նո-
ցային մկան նե րի կար կա մու-
թյու նը։

Փնտ րեք կարմ րու կի նշան նե րը.

•	 Տա րա ծուն ցան և հետևյալ 
նշա նե րից որևէ մե կը՝ հազ, 
հար բուխ կամ աչ քե րի կարմ-
րու թյուն

•	 Զն նեք, կա ա րդյոք թա րա-
խային ար տադ րու թյուն աչ-
քից

•	 Զն նեք, կան ա րդյոք խո ցեր 
բե րա նի խո ռո չում։

 
 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Լ

Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կտես նեք, թե ի նչ պես է կա տար վում բարձր ջեր մու-

թյուն ու նե ցող ե րե խայի գնա հա տում ու դա սա կար գու մը։ Դուք կտես նեք ախ տան շան-

նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք վե րագր վում են բարձր ջեր մու թյա նը կամ կարմ րու կին։ Դուք 

կվարժ վեք ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մու թյու նը հայտ նա բե րե լու գոր ծըն թա ցում։ Այ-

նու հետև կքն նեք հի վան դու թյան պատ մու թյան մեկ օ րի նակ։

Ցու ցադր ված յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար պա տաս խա նեք հետևյալ հար ցին։

Առ կա ՞ է ա րդյոք ե րե խայի մոտ ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մու թյուն։

Ե րե խա 1 Ե րե խա 2 Ե րե խա 3 Ե րե խա 4

ԱՅՈ

ՈՉ

Հի վան դու թյան պատ մու թյան տե սա ֆիլ մային օ րի նակ. Դի տեք հի վան դու թյան 

պատ մու թյու նը։ Ե րե խայի մոտ առ կա ախ տան շան նե րը գրան ցեք ստորև բեր ված գրան-

ցում ե րի քար տում։ Այ նու հետև դա սա կար գեք ե րե խայի հի վան դու թյու նը։
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2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը ______________________________ Տա րի քը___________ Քա շը_________կգ  
Ջեր մաս տի ճա նը ________՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ ___________________________ Ա ռա ջի՞ն այցն է։ ___ 
Հա ջորդ այցն է___ 

Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ 

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ
ՆԵՐ

Կան ա րդյոք վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ 
ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ ԿԻՑ 
ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ___

Չ մո ռա նաք օ գտ վել վտան
գի ը նդ հա նուր նշան նե րի 
առ կա յու թյու նից հի վան
դու թյան դա սա կարգ ման 
ժա մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ 
ՇՆՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. 

Այո ____ Ոչ ____

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շնչա ռու-
թյուն, ա պա դա կրկ նա՞ կի է պի-
զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե ում շնչա ռա կան 
ակ տե րի թի վը։ ______ շնչա-
ռա կան ա կտ րո պե ում։ Շն չա-
ռութ. հա ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ար դոա յկրծ քա-
վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք 
ա ղմկ ոտ շնչա ռու թյուն կամ 
ստ րի դոր։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ____ Ոչ ____

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Կա՞ ա րդյոք ա րյուն կղան քում։

•	 Նայեք ե րե խայի ը նդ հա նուր 
վի ճա կին. Ա րդյո՞ք ե րե խան
-	 լե թար գիկ կամ ան գի տա-

կից վի ճա կում է
-	 ան հան գիստ է կամ հի վան-

դա գին կեր պով գրգռ ված։

•	 Զն նեք, ա րդյո՞ք աչ քե րը փոս 
ըն կա՞ծ ե ն։ 

•	 Ա ռաջր կեք ե րե խային որևէ 
հե ղուկ։ Ե րե խան
-	 չի կա րո ղա նում խմել կամ 

խմում է դժ վա րու թյամբ
-	 խմում է ա գա հու թյամբ. ծա-

րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ-
քի ռե ակ ցիան։ Մաշ կի ծալ քը 
հարթ վում է
-	 շատ դան դաղ (2 վայր կյա-

նից ա վել)
-	 դան դաղ։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՏԵՆԴ (ա նամ ե զում/հպ վե
լիս տաք է/ 37.5՛C կամ ա վել) 

Այո ____ Ոչ ____
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•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օր 

•	 Ե թե 5 օ րից ա վել է, ա պա ե ղե՞լ 
է ա րդյոք բարձր ջեր մու թյուն՝ 
տենդ ա մեն օ ր։ 

•	 Ե ղել է ա րդյոք ե րե խան մա լա-
րիայի գո տում։

•	 Հի վան դա ցել է ա րդյոք ե րե-
խան կարմ րու կով վեր ջին 3 
ա միս նե րի ըն թաց քում

•	 Զն նեք և ո րո շեք պա րա նո-
ցային մկան նե րի կար կա մու-
թյու նը։

 
Փնտ րեք կարմ րու կի նշան-
նե րը.

•	 Տա րա ծուն ցան և հետևյալ 
նշա նե րից որևէ մե կը՝ հազ, 
հար բուխ կամ աչ քե րի կարմ-
րու թյուն

•	 Զն նեք, կա ա րդյոք թա րա-
խային ար տադ րու թյուն աչ-
քից

•	 Զն նեք, կան ա րդյոք խո ցեր 
բե րա նի խո ռո չում։
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6.0. ԳՆԱՀԱՏԵՔ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՔ ԿՈԿՈՐԴԻ 
ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԸ 

Այս բաժ նում դուք կսո վո րեք գնա հա տել, դա սա կար գել և բու ժել այն ե րե խա նե րին, 

ո րոնց ան հանգս տաց նում է կո կոր դի ցա վը։

Կո կոր դի ցա վը (ֆա րին գի տը) մր սա ծու թյան ա մե նա հա ճա խա կի հան դի պող ախ տան-

շան նե րից է։ Ըմ պա նի հի վան դու թյու նը մեծ մա սամբ կապ ված է վի րու սային ախ տա հար-

ման հետ և ան ցնում է մի քա նի օ րից՝ ա ռանց լրա ցու ցիչ բուժ ման ան հրա ժեշ տու թյան, 

ե թե տնային պայ ման նե րում ցու ցա բեր վում է հա մա պա տաս խան բու ժում և խնամք։ Ե րե-

խային ան հրա ժեշտ է միայն կո կոր դի ցա վը հանգս տաց նող դե ղա մի ջոց, որ պես զի կո-

կոր դը չչո րա նա։ Ֆա րին գի տը բուժ վում է ա ռանց հա կա բի ո տիկ նե րի, բա ցա ռու թյամբ 

ստ րեպ տո կո կային ֆա րին գի տի և ըմ պա նի ա բս ցե սի։ Ստ րեպ տո կո կային ֆա րին գի տի 

դեպ քում ան հրա ժեշտ է նշա նա կել Բեն զա տին-պե նի ցիի լի նի միջմկ ա նային նե րար կում-

ներ կամ նշա նա կել հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց 10 օր, քա նի որ 

ստ րեպ տո կո կային ֆա րին գի տը կա րող է դառ նալ ռև մա տիկ պրոբ լեմ ե րի պատ ճառ՝ 

ախ տա հա րե լով հո դերն ու սիր տը։ Ըմ պա նի ա բս ցե սը չա փա զանց ծանր հի վան դու թյուն 

է, ո րը կա րող է հան գեց նել մահ վան։ Այդ պատ ճա ռով ըմ պա նի ա բս ցե սով հի վանդ ե րե-

խային ան հրա ժեշտ է շտապ ու ղար կել ստա ցի ո նար բուժ ման։

6.1. ԳՆԱՀԱՏԵՔ ԿՈԿՈՐԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԸ 

Կո կոր դի ցա վից գան գատ վող ե րե խային գնա հա տում են ը ստ եր կու ախ տան շան նե-

րի.

	 կո կոր դում սպի տակ փա ռի առ կա յու թյուն

	 պա րա նո ցային ա ռաջ նային լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րի մե ծա ցում

Ս տորև բեր ված է «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ» սյու նա կից մի հատ ված, ո րը բա ցատ րում է, թե ի նչ-

պես է կա տար վում ե րե խայի գնա հա տու մը, ե թե կա ԿՈ ԿՈՐ ԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ ՊՐՈԲ ԼԵՄ։
Ս տու գեք, ու նի ՞ արդյոք ե րե խան կո կոր դի հետ կապ ված պրոբ լեմ։

ԶՆ ՆԵՔ ԵՎ Ո ՐՈ ՇԵՔ. 

•	Զն նեք և գնա հա տեք, կա՞ ա րդյոք փառ կո կոր դում։ 

•	Շո շա փեք, մե ծա ցա՞ծ են ա րդյոք պա րա նո ցային ա ռաջ նային լիմ ֆա տիկ հան-
գույց նե րը։

Կո կոր դի պրոբ լեմ ե րը գնա հա տե լու հա մար զն նեք ԲՈ ԼՈՐ ե րե խա նե րին։

ՀԱՐՑ ՐԵՔ.  Ցա վու՞մ է ա րդյոք ե րե խայի կո կոր դը։ 

Ե թե մայ րը պա տաս խա նում է, որ իր ե րե խայի կո կոր դը չի ցա վում, գրան ցեք նրա պա-

տաս խա նը։ 

Ե թե մայ րը պա տաս խա նում է, որ իր ե րե խայի կո կոր դը ցա վում է, տվեք նրան 

հետևյալ հար ցը։
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ՀԱՐՑ ՐԵՔ.  Կա րո ղա նու՞մ է ա րդյոք ե րե խան խմել։ 

Ե թե ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել, դա կա րող է վկայել ըմ պա նի ա բս ցե սի մա սին։ 

Նման դեպ քե րում ե րե խային ան հրա ժեշտ է ան հա պաղ ու ղար կել հի վան դա նոց։ 

Ե թե ե րե խան կա րո ղա նում է նոր մալ խմել, ա պա գրան ցեք մոր պա տաս խա նը և ան-

ցեք ե րե խայի զնն մա նը։

ԶՆ ՆԵՔ.  Կա՞ ա րդյոք սպի տակ փառ կո կոր դում։

Ս պի տակ փա ռը կա րող է կո կոր դի բոր բոք ման ախ տան շան լի նել։ Պար զե լու հա մար, 

ա րդյոք ե րե խայի կո կոր դում կա սպի տակ փառ, զն նեք ե րե խայի կո կոր դը։

ՇՈ ՇԱ ՓԵՔ.  Մե ծա ցա՞ծ են ա րդյոք պա րա նո ցային ա ռաջ նային լիմ
ֆա տիկ հան գույց նե րը։

Հե տա զո տեք ե րե խայի պա րա նո ցը ստո րին ծնո տի ծայ րի հատ վա ծում։ Ո րո շեք, մե ծա-

ցա՞ծ են ա րդյոք պա րա նո ցային ա ռաջ նային լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րը։ Դրանց մե ծա ցու-

մը կա րող է լի նել ստ րեպ տո կո կային ֆա րին գի տի ախ տան շան նե րից մե կը։ 

Ե թե ե րե խայի մոտ չկան կո կոր դի հետ կապ ված պրոբ լեմ եր, կա տա րեք նշում հա մա-

պա տաս խան վան դա կում։ Ե թե ե րե խան ու նի կո կոր դի հետ կապ ված պրոբ լեմ, կա տա-

րեք ան հրա ժեշտ դա սա կար գում։

6.2. ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՔ ԿՈԿՈՐԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԸ

Գո յու թյուն ու նի կո կոր դի հետ կապ ված պրոբ լեմ ե րի ե րեք դա սա կար գում.

	ԸՄ ՊԱ ՆԻ Ա ԲՍ ՑԵՍ

	ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ 

	ՈՉ ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ

Ս տորև բեր ված է «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե մայի այն հատ վա ծը, որ տեղ 

դա սա կարգ վում է կո կոր դի ցա վը։

•	 Չի կա րող խմել ԸՄ ՊԱ ՆԻ 
ԱԲՍ ՑԵՍ

⇒	Տ վեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ  
դե ղա մի ջո ցի ա ռա ջին դե ղա չա փը։

⇒	Ցա վե րի դեպ քում տվեք պա րա ցե տա մո լի 
ա ռա ջին  
դե ղա չա փը։ 

⇒	ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ու ղար կեք հի վան դա նոց։

•	 Ն շիկ նե րը պատ ված 
են սպի տակ փա ռով 
և

•	 Մե ծա ցած ա ռաջ-
նային պա րա նո ցային 
ավ շային հան գույց-
ներ 

ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ-
ԿՈ ԿԱՅԻՆ 

ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ

⇒	Կա տա րեք բեն զա տին-պե նի ցիլ լի նի 1 նե րար
կում,  
կամ տվեք ա մոք սա ցի լին 10 օ ր։

⇒	Ցա վե րի կամ տեն դի դեպ քում տվեք պա րա ցե
տա մոլ։ 

⇒	Անվ տանգ մի ջոց նե րով փափ կաց րեք կո կոր դը։ 

⇒	Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ վե րա-
դառ նալ։

⇒	Հա ջորդ այ ցը 1օր հե տո (մինչև 1 տա րե կան ե րե-
խայի հա մար) կամ 2 օր հե տո (ե թե ե րե խան 1 
տա րե կա նից մեծ է)
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•	 Դե ղին տո ղում նշ ված 
նշան նե րից մե կը կամ 
ոչ մե կը 

ՈՉ ՍՏ ՐԵՊ
ՏՈ-ԿՈ

ԿԱՅԻՆ ՖԱ
ՐԻՆ ԳԻՏ

⇒	Ցա վե րի կամ տեն դի դեպ քում տվեք պա րա ցե
տա մոլ։ 

⇒	Անվ տանգ մի ջոց նե րով փափ կաց րեք կո կոր դը։

⇒	Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ վե րա-
դառ նալ։

⇒	Հա ջորդ այ ցը 5 օր հե տո, ե թե չկա վի ճա կի բա-
րե լա վում։

ԸՄ ՊԱ ՆԻ Ա ԲՍ ՑԵՍ 
Ե թե ե րե խան բո լո րո վին չի կա րո ղա նում խմել, ա պա այդ ե րե խայի հի վան դու թյունն 

ան հրա ժեշտ է դա սա կար գել որ պես ԸՄ ՊԱ ՆԻ Ա ԲՍ ՑԵՍ։ ԸՄ ՊԱ ՆԻ Ա ԲՍ ՑԵ ՍԸ խան գա րում 

է ե րե խային կուլ տալ։

Բու ժու մը 

Ան հա պաղ ե րե խային տե ղա փո խեք հի վան դա նոց՝ ստա ցի ո նար բուժ ման և, ան հրա-

ժեշ տու թյան դեպ քում, ա բս ցե սի բաց ման հա մար։

Հի վան դա նոց ճա նա պար հե լուց ա ռաջ միջմկ ա նային ե ղա նա կով ե րե խային նե րար կեք 

Բեն զա տին-պե նի ցի լին։ Բեն զա տին-պե նի ցի լին բու ժում ան հրա ժեշտ է ստ րեպ տո կո-

կային ին ֆեկ ցիան ո չն չաց նե լու հա մար, ո րը կա րող է ա ռա ջաց նել ռև մա տիզմ։ Ե թե ե րե-

խան բարձր ջեր մու թյուն կամ ցա վեր ու նի, տվեք մեկ դե ղա չափ պա րա ցե տա մոլ։

ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ 
Ե թե դուք ե րե խայի կո կոր դում հայտ նա բե րել եք սպի տակ փառ և շո շա փե լով զգա ցել 

եք պա րա նո ցային ա ռաջ նային լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րի մե ծա ցում, ա պա այդ ե րե խայի 

հի վան դու թյունն ան հրա ժեշտ է դա սա կար գել որ պես ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ, 

ո րը նշ ված է ե րկ րորդ շար քում։ Լար ված պա րա նո ցային ա ռաջ նային լիմ ֆա տիկ հան-

գույց նե րի մե ծաց ման և կո կոր դում սպի տակ փա ռի առ կա յու թյան վրա հիմ ված դա սա-

կար գու մը մեծ մա սամբ յու րա հա տուկ է ստ րեպ տո կո կային ֆա րին գի տի հա մար։

Բու ժու մը

Ստ րեպ տո կո կային ֆա րին գի տով հի վանդ ե րե խային ան հրա ժեշտ է նե րար կել միջմ-

կա նային Բեն զա տին-պե նի ցի լին։ Ե թե ե րե խան բարձր ջեր մու թյուն կամ ցա վեր ու նի, 

տվեք մեկ դե ղա չափ պա րա ցե տա մոլ։ Ցու ցում եր տվեք մո րը, թե ի նչ պես կա րե լի է ան-

վտանգ տնային մի ջոց նե րով փափ կաց նել ե րե խայի կո կոր դը։ Ա նվ տանգ տնային մի ջոց-

նե րի թվին են դաս վում ե ռաց րած գոլ ջու րը կամ հան քային ջու րը, գոլ կա թը։ Բա ցատ րեք 

ե րե խայի մո րը, թե հատ կա պես ո ՛ր նշան նե րի դեպ քում է ան հրա ժեշտ շտապ վե րա դառ-

նալ բուժ հիմ ար կու թյուն։ Ա սա ցեք մո րը, թե ե րբ պետք է նա ե րե խային բե րի հա ջորդ այ-

ցի։

ՈՉ ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ 
Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է դե ղին շար քում թվարկ ված միայն մեկ ախ տա նիշ կամ ոչ 

մի ախ տա նիշ չկա դե ղին շար քից, ա պա դի տար կեք կա նաչ շար քը և ե րե խայի հի վան-

դու թյու նը դա սա կար գեք որ պես ՈՉ ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ։

Բու ժու մը 

ՈՉ ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻ ՏԻ դեպ քում կա րիք չկա բու ժում ան ցկաց նել հա-
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կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րով։ Ցու ցում եր տվեք մո րը, թե ի նչ պես կա րե լի է ան-

վտանգ տնային մի ջոց նե րով փափ կաց նել ե րե խայի կո կոր դը։ Կո կոր դի ցա վը հանգս-

տաց նե լու հա մար ե րե խային տվեք պա րա ցե տա մոլ։ Բա ցատ րեք մո րը, թե հատ կա պես ո ՛ր 

նշան նե րի դեպ քում է ան հրա ժեշտ շտապ վե րա դառ նալ բուժ հիմ ար կու թյուն։ Ա սա ցեք 

նաև, թե ե րբ պետք է նա ե րե խային բե րի հա ջորդ այ ցի։

 
ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Խ

Այս վար ժու թյու նում բեր ված են կո կոր դի հետ կապ ված պրոբ լեմ եր ու նե ցող եր կու 

ե րե խայի հի վան դու թյան պատ մու թյուն ներ։ Գրան ցեք ե րե խա նե րից յու րա քան չյու րի հի-

վան դու թյան ախ տան շան նե րը և դրանց դա սա կար գում ե րը Հի վանդ ե րե խայի գրանց-

ման քար տի կո կոր դի հետ կապ ված պրոբ լեմ ե րին վե րա բե րող հատ վա ծում։ Ախ տան-

շան նե րի դա սա կարգ ման հա մար օ գտ վեք պա տի սխե մայից կամ ձեր բուկ լե տից։

Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 1.   Ա րուս 

Ա րու սը 3.5 տա րե կան է, քա շը՝ 14 կգ։ Մայրն ա սաց, որ ե րե խայի ջեր մու թյու նը 38.0oC է։ 

Ե րե խային ան հանգս տաց նում է կո կոր դի ցա վը։ Ա րու սը կա րո ղա նում է նոր մալ խմել։ Հպ-

վե լիս ե րե խան տաք է։ Բու ժաշ խա տո ղը զն նեց և չհայտ նա բե րեց ե րե խայի մոտ վտան գի 

ը նդ հա նուր նշան ներ։ Ա րու սը հա զում է։ Բու ժաշ խա տո ղը ստու գեց ե րե խայի շնչա ռու թյան 

հա ճա խա կա նու թյու նը և գրան ցեց 38 շնչա ռա կան ա կտ մեկ րո պե ում։ Նա չհայտ նա բե րեց 

ե րե խայի մոտ կրծ քա վան դա կի ներ քա շում կամ ստ րի դոր հանգս տի վի ճա կում։ Ե րե խան 

չու ներ նաև ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն։ 

Ա րու սը փոր լու ծու թյուն չի ու նե ցել։ 

Այ նու հետև բու ժաշ խա տո ղը հարց րեց կո կոր դի ցա վի մա սին։ Մայ րը տե ղե կաց րեց, որ 

ե րե խան լաց է ե ղել և գան գատ վել կո կոր դի ցա վից։

Բու ժաշ խա տո ղը խնդ րեց, որ ե րե խան բե րա նը բաց ա նի։ Նա նկա տեց սպի տակ փառ 

կո կոր դի խոր քում։ Հե տո նա շո շա փեց պա րա նո ցային լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րը։ Դրանք 

մե ծա ցած էին։ 

Գ րան ցեք կո կոր դի հետ կապ ված պրոբ լեմ ե րի ախ տան շան նե րը և դա սա կար գեք 

դրանք ստորև բեր ված գրան ցում ե րի քար տում։

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ՈՒ ՆԻ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՆ ԿՈ ԿՈՐ ԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ 
ՊՐՈԲ ԼԵՄ։

•	 Կա՞ ա րդյոք կո կոր դի ցավ։

•	 Չի կա րող խմել։

•	 Կա՞ ա րդյոք փառ նշա գեղ ձե րի վրա։

•	 Կա՞ ա րդյոք պա րա նո ցային ա ռաջ-
նային լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րի մե ծա-
ցում։

Կո կոր դի պրոբ լեմ Այո ___ Ոչ __

Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 2.   Սի մոն
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Սի մո նը 4 տա րե կան է, քա շը՝ 13 կգ։ Ե րե խայի ջեր մու թյու նը 38.5 oC է։ Մայրն ան հանգս-

տա ցած է, որ ե րե խայի ջեր մու թյու նը չի իջ նում ար դեն եր կու օր, ի սկ այ սօր ե րե խան գան-

գատ վել է կո կոր դի ցա վից և չի կա րո ղա նում խմել։ Բու ժաշ խա տո ղը ստու գեց ե րե խայի 

մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան նե րի առ կա յու թյու նը։ Նա պար զեց, որ ե րե խան չի կա րո-

ղա նում խմել և ու տե լուց հե տո փս խում եր չի ու նե նում։ Սի մո նը ցն ցում եր չի տա րել, լե-

թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում չէ։ Սի մո նը չու նի հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու-

թյուն։ Նա փոր լու ծու թյուն չի ու նե ցել։ 

Գ րան ցեք կո կոր դի հետ կապ ված պրոբ լեմ ե րի ախ տան շան նե րը և դա սա կար գեք 

դրանք ստորև բեր ված գրան ցում ե րի քար տում։

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ՈՒ ՆԻ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՆ ԿՈ ԿՈՐ ԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ 
ՊՐՈԲ ԼԵՄ։

•	 Կա՞ ա րդյոք կո կոր դի ցավ։

•	 Չի կա րող խմել։

•	 Կա՞ ա րդյոք փառ նշա գեղ ձե րի վրա։

•	 Կա՞ ա րդյոք պա րա նո ցային ա ռաջ-
նային լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րի մե ծա-
ցում։

Կո կոր դի պրոբ լեմ Այո ___ Ոչ ___
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7.0. ԳՆԱՀԱՏԵՔ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՔ ԱԿԱՆՋԻ 
ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԸ 

Ե թե ե րե խան գան գատ վում է ա կանջ նե րի հետ կապ ված ան հանգս տու թյու նից, նրա 

մոտ կա րող է լի նել ա կան ջի ին ֆեկ ցիա։ 

Ա կան ջի ին ֆեկ ցիայի ժա մա նակ թմբ կա թա ղան թի ետևում թա րախ է հա վաք վում, ո րը 

ե րե խային ցավ է պատ ճա ռում և կա րող է լի նել բարձր ջեր մու թյան պատ ճա ռը։ Ին ֆեկ-

ցիան չբու ժե լու դեպ քում թմբ կա թա ղան թը կա րող է պատռ վել։ Այդ ժա մա նակ թա րա-

խը դուրս է գա լիս և ցա վը հանգս տա նում է։ Կա րող են ան հե տա նալ նաև բարձր ջեր-

մու թյունն ու այլ սիմպ տոմ ե րը։ Սա կայն, ե րե խան ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ կսկ սի 

վատ լսել, քա նի որ թմբ կա թա ղան թում ար դեն ան ցք է գո յա ցել։ Սո վո րա բար թմբ կա թա-

ղան թի պատռ վածքն ի նքն ի րեն ա պա քին վում է։ Ո րոշ դեպ քե րում թա րա խային ար տադ-

րու թյու նը շա րու նակ վում է, թմբ կա թա ղան թի պատռ ված քը չի վե րա կանգն վում և ե րե-

խայի այդ ա կան ջը խլա նում է։ 

Եր բեմ ին ֆեկ ցիան ա կան ջից տա րած վում է դե պի ա կան ջի ետևի ո սկ րը (պտ կաձև 

ե լուս տը) և ա ռա ջաց նում է մաս տոի դիտ։ Ին ֆեկ ցիան կա րող է ա կան ջից տա րած վել դե-

պի գլ խու ղեղ և ա ռա ջաց նել մե նին գիտ։ Դրանք ծանր հի վան դու թյուն ներ են և պա հան-

ջում են ան հա պաղ ու շադ րու թյուն և տե ղա փո խում հի վան դա նոց։ 

Ա կան ջի ին ֆեկ ցիան հազ վա դեպ է դառ նում մահ վան պատ ճառ, սա կայն ե րե խա նե-

րի մոտ այն կա րող է շատ տևա կան լի նել։ Զար գա ցող ե րկր նե րում ա կան ջի ին ֆեկ ցիան 

խլու թյան դեպ քե րի հիմ ա կան պատ ճառն է։ «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե ման 

ձեզ կօգ նի հայտ նա բե րել ա կան ջի ին ֆեկ ցիայի հետ կապ ված բար դու թյուն նե րը։

7.1. Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ Ա ԿԱՆ ՋԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ ՊՐՈԲ ԼԵՄ ՆԵ ՐԸ 

Ա կան ջի հետ կապ ված պրոբ լեմ եր ու նե ցող ե րե խայի գնա հա տու մը հիմ ված է 

հետևյալ սիմպ տոմ ե րի առ կա յու թյան վրա.

	ա կան ջի ցավ 

	ա կան ջից ար տադ րու թյուն 

	ե թե կա ար տադ րու թյուն, ա պա դրա տևո ղու թյու նը 

	ա կան ջի ետևում ցա վոտ ու ռա ծու թյուն՝ մաս տոի դի տի ախ տան շան

Ս տորև բեր ված է «Գ նա հա տեք» սյու նա կից մի հատ ված, ո րը ձեզ կօգ նի կա տա րել 

ա կան ջի հետ կապ ված պրաբ լեմ եր ու նե ցող ե րե խայի գնա հա տու մը։ 

Ու նի ՞ արդյոք ե րե խան ա կանջ նե րի հետ կապ ված պրոբ լեմ։

Ե ԹԵ ԱՅՈ, ՀԱՐՑ ՐԵՔ. 

•	 Կա՞ ա րդյոք ա կան ջա ցավ։

•	 Կա՞ ա րդյոք ա կան ջից ար տադ րու թյուն։ 

Ե թե այո, ա պա ի նչ քա՞ն ժա մա նակ է։

ԶՆ ՆԵՔ ԵՎ Ո ՐՈ ՇԵՔ.

•	 Զն նեք, կա՞ ա րդյոք ա կան ջից թա րա խային ար-
տադ րու թյուն։

•	 Շո շա փեք, կա՞ ա րդյոք ա կան ջի  
ետևում ցա վոտ ու ռա ծու թյուն։

Ա կան ջի հետ կապ ված պրոբ լեմ ե րի մա սին հարց րեք ԲՈ ԼՈՐ ե րե խա նե րին։
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ՀԱՐՑ ՐԵՔ.  Կա՞ն ա րդյոք ե րե խայի մոտ ա կան ջի հետ կապ ված 
պրոբ լեմ եր։

Ե թե մայրն այդ հար ցին բա ցա սա կան պա տաս խան է տա լիս, գրան ցեք նրա պա տաս-

խա նը և մի գնա հա տեք ե րե խային ը ստ ա կանջ նե րի հետ կապ ված բար դու թյուն նե րի։ 

Ան ցեք հա ջորդ հար ցին և ստու գեք, կան ա րդյոք սնուց ման խան գա րում եր և ա նե միա։

Ե թե մայ րը պա տաս խա նում է, որ կան, տվեք հետևյալ հար ցը։

ՀԱՐՑ ՐԵՔ.  Գան գատ վու՞մ է ա րդյոք ե րե խան ա կան ջի ցա վից։

Ա կան ջի ցա վը կա րող է նշա նա կել, որ ե րե խայի մոտ առ կա է ա կան ջի ին ֆեկ ցիա։ Ե թե 

մայ րը վս տահ չէ, որ ե րե խայի ա կան ջը ցա վում է, հարց րեք, ա րդյոք նկա տել է ե րե խայի 

մոտ հի վան դա գին գրգռ վա ծու թյուն և տե սել է ա րդյոք ե րե խային՝ ա կանջն ուժ գին քո րե-

լիս։

ՀԱՐՑ ՐԵՔ.  Կա՞ ա րդյոք ար տադ րու թյուն ա կան ջից։ 

Ա կան ջից ար տադ րու թյու նը նույն պես վկա յում է ին ֆեկ ցիայի մա սին։ 

Ա կան ջից ար տադ րու թյան մա սին հարց նե լիս օ գտ վեք մոր հա մար հաս կա նա լի բա ռե-

րից։ 

Ե թե ե րե խայի ա կան ջից ար տադ րու թյուն է նկատ վել, հարց րեք, թե որ քան ժա մա նակ 

է դա տևել։ Մո րը ժա մա նակ տվեք հար ցե րին պա տաս խա նե լու հա մար։ Հնա րա վոր է, որ 

նա միան գա մից չհի շի, թե ե րբ է սկս վել ար տադ րու թյու նը։ 

Ա կան ջի հետ կապ ված պրոբ լեմ ե րի դա սա կար գում ու բու ժու մը դուք պետք է կա-

տա րեք՝ ել նե լով այն հան գա ման քից, թե որ քան ժա մա նակ է շա րու նակ վում ա կան ջից 

ար տադ րու թյու նը։ 

- Ե թե ա կան ջից ար տադ րու թյու նը շա րու նակ վում է եր կու շա բաթ և ա վե լի, բու ժեք այն 

որ պես ա կան ջի քրո նիկ բոր բո քում։ 

- Ե թե ա կան ջից ար տադ րու թյու նը շա րու նակ վում է եր կու շա բա թից պա կաս, բու ժեք 

այն որ պես ա կան ջի սուր բոր բո քում։ 

Անհ րա ժեշ տու թյուն չկա ա վե լի ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ հա վա քել այն մա սին, 

թե որ քան ժա մա նակ է շա րու նակ վում ար տադ րու թյու նը։

ԶՆ ՆԵՔ.  Կա՞ ա րդյոք թա րա խային ար տադ րու թյուն ա կան ջից։ 

Ա կան ջից թա րա խային ար տադ րու թյու նը վկա յում է ա կան ջի ին ֆեկ ցիայի մա սին, նույ-

նիսկ ե թե ե րե խան այլևս ցավ չի զգում։ Պար զե լու հա մար, ա րդյոք՞ կա թա րա խային ար-

տադ րու թյուն, զն նեք ե րե խայի ա կան ջը։

ՇՈ ՇԱ ՓԵՔ.  Կա՞ ա րդյոք ցա վոտ ու ռա ծու թյուն ա կան ջի ետևում։ 

Ու շադ րու թյամբ զն նեք եր կու ա կանջ նե րը և հա մե մա տեք ի րար։ Շո շա փեք, ու ռա՞ծ է 

ա րդյոք պտ կաձև ե լուս տը և ցա վոտ։ Նո րա ծին նե րի մոտ այդ ցա վոտ ու ռա ծու թյու նը կա-

րող է գտն վել ա կան ջի վերևի մա սում։ 

Ե րե խայի հի վան դու թյու նը որ պես մաս տոի դիտ դա սա կար գե լու հա մար ան հրա ժեշտ 

է, որ պես զի առ կա լի նի և՛ ցա վո տու թյու նը, և՛ ու ռա ծու թյու նը։ Մաս տոի դի տը պտ կաձև 

ե լուս տի խո րը ին ֆեկ ցիան է։ Ու շա դիր ե ղեք, որ պես զի այդ ու ռա ծու թյու նը չշ փո թեք մե ծա-

ցած լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րի հետ։



96

1.2.  ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ Ա ԿԱՆ ՋԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ ՊՐՈԲ ԼԵՄ ՆԵ ՐԸ

Գո յու թյուն ու նի ա կանջ նե րի հետ կապ ված պրոբ լեմ ե րի չորս դա սա կար գում.

	 ՄԱՍ ՏՈԻ ԴԻՏ 

	Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա 

	Ա ԿԱՆ ՋԻ ԽՐՈ ՆԻԿ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա 

	Ա ԿԱՆ ՋԻ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա ՉԿԱ

Ս տորև բեր ված է «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե մայի ա կան ջի հետ կապ ված 

պրոբ լեմ ե րի դա սա կարգ ման ա ղյու սա կը։

•	 Ցա վոտ ու ռա ծու թյուն 
ա կան ջի ետևում ՄԱՍ ՏՈԻ ԴԻՏ

⇒	Տ վեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ
տե րիալ դե ղա մի ջո ցի ա ռա ջին դե ղա
չա փը։

⇒	Ցա վե րի դեպ քում տվեք պա րա ցե տա
մո լի ա ռա ջին դե ղա չա փը։ 

⇒	ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ու ղար կեք հի վան դա նոց։

•	 Ա կան ջից առ կա է թա րա-
խային ար տադ րու թյուն 
14 օ րից ոչ ա վել տևո ղու-
թյամբ, կամ. 

•	 Ա կան ջի ցավ

Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ 
ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա

⇒	Տ վեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ
տե րիալ դե ղա մի ջոց 5 օր.

⇒	Պատ րույ գով չո րաց րեք ա կան ջը։

⇒	Ցա վե րի դեպ քում տվեք պա րա ցե տա մոլ։ 

⇒	Հա ջորդ այ ցը 1օր հե տո (մինչև 1 տա րե-
կան ե րե խայի հա մար) կամ 2 օր հե տո 
(ե թե ե րե խան 1 տա րե կա նից մեծ է)

•	 Ա կան ջից առ կա է թա րա-
խային ար տադ րու թյուն 14 
և ա վել օր տևո ղու թյամբ։

Ա ԿԱՆ ՋԻ ՔՐՈ
ՆԻԿ ԻՆ ՖԵԿ

ՑԻ Ա

⇒	Ն շա նա կեք ցիպ րո լոք սա ցի նի ա կան ջի 
կա թիլ ներ

⇒	Պատ րույ գով չո րաց րեք ա կան ջը։ 

⇒	Ու ղար կեք ե րե խային հե տա զոտ ման։

⇒	Հա ջորդ այ ցը 5 օր հե տո։

•	 Ա կան ջի ցավ և ա կան ջից 
ար տադ րու թյուն չկա։

Ա ԿԱՆ ՋԻ ԻՆ
ՖԵԿ ՑԻ Ա ՉԿԱ

⇒	Բուժ ման կա րիք չկա

ՄԱՍ ՏՈԻ ԴԻՏ 
Ե թե ե րե խայի ա կան ջի ետևում կա ցա վոտ ու ռա ծու թյուն, դա սա կար գեք այդ հի վան-

դու թյու նը որ պես ՄԱՍ ՏՈԻ ԴԻՏ։

Բու ժու մը 

Ե րե խային ան հա պաղ ու ղար կեք հի վան դա նոց։ Նրան ան հրա ժեշտ է նե րար կել հա-

կա բի ո տիկ ներ։ Բա ցի այդ, հնա րա վոր է, որ վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյան կա րիք լի նի։ 

Ե րե խային հի վան դա նոց ճա նա պար հե լուց ա ռաջ տվեք հա մա պա տաս խան հա կա բի ո-

տիկ դե ղա մի ջո ցի ա ռա ջին դո զան։ Ե թե ե րե խան ցա վեր ու նի, տվեք նաև մեկ դո զա պա-

րա ցե տա մոլ։

Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա 
Ե թե հայտ նա բե րել եք թա րա խային ար տադ րու թյուն ե րե խայի ա կան ջից, ո րը շա րու-

նակ վում է եր կու շա բա թից պա կաս, կամ ե թե ե րե խայի ա կան ջը ցա վում է, դա սա կար գեք 

այդ հի վան դու թյու նը որ պես Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա։
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Բու ժու մը 

Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ ԱՅՈՎ ե րե խային տվեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե-

րիալ դե ղա մի ջո ցը։ Թո քա բոր բի բուժ ման հա մար կի րառ վող հա կա բի ո տիկ դե ղա մի-

ջոց ներն ար դյու նա վետ ազ դե ցու թյուն են ու նե նում նաև այն բակ տե րիա նե րի դեմ, ո րոնք 

հա րու ցում են ա կան ջի ին ֆեկ ցիա նե րի մեծ մա սը։ Ցա վը հանգս տաց նե լու հա մար (կամ 

ջեր մու թյունն ի ջեց նե լու հա մար) տվեք պա րա ցե տա մոլ։ ե թե ա կան ջից կա թա րա խային 

ար տադ րու թյուն, չո րաց րեք ա կան ջը բամ բա կե պատ րույգ նե րով։

Ա ԿԱՆ ՋԻ ԽՐՈ ՆԻԿ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա 
Ե թե հայտ նա բե րել եք թա րա խային ար տադ րու թյուն ե րե խայի ա կան ջից, ո րը շա րու-

նակ վում է եր կու շա բաթ և ա վե լի, դա սա կար գեք այդ հի վան դու թյու նը որ պես Ա ԿԱՆ ՋԻ 

ԽՐՈ ՆԻԿ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա։

Բու ժու մը 

Ա ԿԱՆ ՋԻ ԽՐՈ ՆԻԿ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա ա ռա ջաց նող բակ տե րիա նե րի մե ծա մաս նու թյու նը 

տար բեր վում է ա կան ջի սուր ին ֆեկ ցիա ա ռա ջաց նող բակ տե րիա նե րից։ Այդ պատ ճա ռով 

օ րալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րը ա կան ջի խրո նիկ ին ֆեկ ցիայի դեպ քում բարձր 

ար դյու նա վե տու թյուն չու նեն։ Ա կան ջից ար տադ րու թյան դեպ քում նշա նա կեք ցիպ րոֆ լոք-

սա ցի նի ա կան ջի կա թիլ ներ` 2 կա թի լից օ րը 3 ան գամ, ա ռն վազն 2 շա բաթ ։Ու ղար կեք հի-

վան դին հե տա զոտ ման։

Ա ԿԱՆ ՋԻ ԽՐՈ ՆԻԿ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ ԱՅԻ բուժ ման ա մե նա կարևոր և ար դյու նա վետ ե ղա նակն 

է նաև պատ րույ գով չո րաց նե լը։ Սո վո րեց րեք մո րը, թե ի նչ պես կա րե լի է պատ րույ գով չո-

րաց նել ե րե խայի ա կան ջի ար տադ րու թյու նը։

Ա ԿԱՆ ՋԻ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա ՉԿԱ 

Ե թե ե րե խան չու նի ա կան ջի ցավ, և չկա ա կան ջից թա րա խային ար տադ րու թյուն, 

գնա հա տեք նրա վի ճա կը որ պես Ա ԿԱՆ ՋԻ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա ՉԿԱ։ Ե րե խան լրա ցու ցիչ բուժ ման 

կա րիք չու նի։

 
ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Ծ

Այս վար ժու թյու նում բեր ված են ա կան ջի հետ կապ ված պրոբ լեմ եր ու նե ցող եր կու 

ե րե խայի հի վան դու թյան պատ մու թյուն ներ։ Գրան ցեք ե րե խա նե րից յու րա քան չյու րի հի-

վան դու թյան ախ տան շան նե րը և դրանց դա սա կար գում ե րը գրանց ման քար տի ա կան ջի 

պրոբ լեմ ե րին վե րա բե րող հատ վա ծում։ Ախ տան շան նե րի դա սա կարգ ման հա մար օ գտ-

վեք պա տի սխե մայից կամ ձեր բուկ լե տից։

Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 1.   Մա րի նա

Մա րի նան 3 տա րե կան է, քա շը՝ 13 կգ, ջեր մու թյու նը 37.5 oC։ Մայրն ա սաց, որ ար դեն 

եր կու օր է, ի նչ նկա տել է, որ ե րե խան հպ վե լիս տաք է։ Ան ցյալ գի շեր ե րե խան լաց է ե ղել 

և գան գատ վել ա կան ջի ցա վից։ Բու ժաշ խա տո ղը զն նեց և չհայտ նա բե րեց ե րե խայի մոտ 

վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ Մա րի նան չու նի հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն, 
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փոր լու ծու թյուն չի ու նե ցել։ Բու ժաշ խա տո ղը դա սա կար գեց ե րե խայի ջեր մու թյու նը որ պես 

ՏԵՆԴ։ 

Այ նու հետև բու ժաշ խա տո ղը հարց րեց ա կան ջի պրոբ լե մի մա սին։ Մայ րը հա մոզ ված 

էր, որ ե րե խայի ա կան ջը ցա վում է։ Ե րե խան հա մա րյա ամ բողջ գի շեր լաց է ե ղել ա կան ջի 

ցա վից։ Մա րի նայի մոր վկա յու թյամբ վեր ջին մեկ տար վա ըն թաց քում ե րե խայի ա կան ջից 

թա րա խային ար տադ րու թյու նը մեր թընդ մերթ հայտն վել է ու ան հե տա ցել։ Բու ժաշ խա-

տո ղը ե րե խայի ա կան ջից թա րա խային ար տադ րու թյուն չհայտ նա բե րեց։ Նա զն նեց ե րե-

խայի ա կանջ նե րը և հայտ նա բե րեց ցա վոտ ու ռուցք ա կանջ նե րից մե կի ետևում։ 

Գ րան ցեք ա կան ջի հետ կապ ված պրոբ լեմ ե րի ախ տան շան նե րը և դա սա կար գեք 

դրանք ստորև բեր ված Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տում։

ՈՒ ՆԻ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՆ Ա ԿԱՆՋ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ 
ՊՐՈԲ ԼԵՄ։ Այո___ Ոչ__

•	 Կա՞ ա րդյոք ա կան ջի ցավ։

•	 Կա՞ ա րդյոք ար տադ րու թյուն 
ա կան ջից։ 

•	 Ե թե այո, ա պա որ քա՞ն ժա մա նակ 
է։ ____ օր

•	 Զն նեք, կա՞ ա րդյոք թա րա խային 
ար տադ րու թուն ե րե խայի ա կան ջից։

•	 Զն նեք, կա՞ ա րդյոք ցա վոտ ու ռա ծու-
թյուն ա կան ջի ետևում։ 

Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 2.   Ի րի նա

Ի րի նան 18 ամ սա կան է, քա շը՝ 9 կգ, ջեր մու թյու նը՝ 37.0oC։ Մայրն ա սաց, որ ար դեն 

ե րեք օր է, ի նչ նկա տել է ար տադ րու թյուն ե րե խայի ա կան ջից։

Բու ժաշ խա տո ղը զն նեց և չհայտ նա բե րեց ե րե խայի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան-

ներ։ Չկար հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն, չկար փոր լու ծու թյուն և բարձր ջեր մու-

թյուն։ 

Այ նու հետև բու ժաշ խա տո ղը հարց րեց ա կան ջի պրոբ լե մի մա սին։ Մայրն ա սաց, որ 

Ի րի նայի ա կան ջը չի ցա վում, սա կայն ար տադ րու թյու նը շա րու նակ վում է ար դեն ե րեք 

թե չորս օ ր։ Բու ժաշ խա տո ղը զն նեց ե րե խայի ա կանջ նե րը և հայտ նա բե րեց թա րա խային 

ար տադ րու թյուն աջ ա կան ջից։ Նա չհայտ նա բե րեց ցա վոտ ու ռուցք ա կանջ նե րից ոչ մե կի 

ետևում։ 

Գ րան ցեք ա կան ջի հետ կապ ված պրոբ լեմ ե րի ախ տան շան նե րը և դա սա կար գեք 

դրանք ստորև բեր ված Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տում։

ՈՒ ՆԻ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՆ Ա ԿԱՆՋ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ ՊՐՈԲ ԼԵՄ։  Այո__Ոչ__

•	 Կա՞ ա րդյոք ա կան ջի ցավ։

•	 Կա՞ ա րդյոք ար տադ րու թյուն ա կան ջից։ 

•	 Ե թե այո, ա պա որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օր

•	 Զն նեք, կա՞ ա րդյոք թա րա խային ար տադ-
րու թուն ե րե խայի ա կան ջից։

•	 Զն նեք, կա՞ ա րդյոք ցա վոտ ու ռա ծու թյուն 
ա կան ջի ետևում։ 
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8.0. ՍՏՈՒԳԵՔ, ԱՐԴՅՈՔ ԿԱ ՍՆՈՒՑՄԱՆ 
ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ԵՎ ԱՆԵՄԻԱ 

Ս տու գեք այն բո լոր հի վանդ ե րե խա նե րին, ո րոնց մոտ նկա տում եք սնուց ման խան-

գար ման կամ ա նե միայի առ կա յու թյան մա սին վկայող ախ տան շան ներ։

Մայ րը կա րող է ե րե խային ամ բու լա տո րիա բե րել, ո րով հետև ե րե խան հի վան դա ցել է 

ծանր հի վան դու թյամբ։ Հնա րա վոր է, որ ե րե խան չու նե նա սնուց ման խան գար ման կամ 

ա նե միայի մա սին վկայող որևէ կոնկ րետ գան գատ։ Ե րե խան կա րող է ու նե նալ սնուց ման 

խան գա րում կամ ա նե միա, ո րը նրա ծնող նե րը կամ բու ժաշ խաո ղը, հնա րա վոր է, որ չն-

կա տեն։

Ե թե ե րե խայի մոտ ա ռա ջա ցել է սնուց ման խան գա րում, ա պա նրա մոտ կա րող են 

զար գա նալ մի շարք վտան գա վոր հի վան դու թյուն ներ՝ այդ թվում նաև մահ վա նը հան գեց-

նող։ Նույ նիսկ սնուց ման թեթև և չա փա վոր խան գա րում ե րով ե րե խա նե րը ու նեն հի վան-

դու թյան ան բա րեն պաստ ել քի վտանգ։

Ս նուց ման խան գա րում ե րով ե րե խա նե րի հայտ նա բե րում ու բու ժու մը կա րող են 

կան խել ծայ րա հեղ ծանր հի վան դու թյուն նե րը և դրան ցով պայ մա նա վոր ված մահ վան ել-

քը տնային պայ ման նե րում։ Սնուց ման խան գար ման ո րոշ դեպ քե րում ե րե խային կա րե լի է 

բու ժել տնային պայ ման նե րում։ Ծանր դեպ քե րում ան հրա ժեշտ է ե րե խային տե ղա փո խել 

հի վան դա նոց՝ հա տուկ սնուց ման, ա րյան փոխ նե րարկ ման կամ սնուց ման խան գար մա նը 

նպաս տող որևէ հի վան դու թյան (օ րի նակ, տու բեր կուլյո զի) հա տուկ բուժ ման հա մար։

Ս նուց ման խան գար ման ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը
Ս նուց ման խան գա րում կա րող է ա ռա ջա նալ մի շարք պատ ճառ նե րով։ Տար բեր ե րկր-

նե րում այդ պատ ճառ նե րը տար բեր ե ն։

Ս նուց ման խան գար ման տե սակ նե րից մե կը սնուց ման սպի տա կու ցաէ ներ գե տիկ 
խան գա րումն է։ Այն զար գա նում է այն դեպ քե րում, ե րբ ե րե խան սնն դի հետ չի ստա նում 

բա վա րար քա նա կու թյամբ է ներ գիա և սպի տա կուց ներ՝ իր օր գա նիզ մի պա հանջ նե րը 

բա վա րա րե լու հա մար։ Սնուց ման սպի տա կու ցա-է ներ գե տիկ խան գա րում կա րող է զար-

գա նալ նաև հա ճա խա կի հի վան դա ցող ե րե խա նե րի մոտ։ Ե րե խայի ա խոր ժակն ը նկ նում 

է և կե րած սնունդն էլ ար դյու նա վետ չի յու րաց վում։ Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է սնուց ման 

սպի տա կու ցա-է ներ գե տիկ խան գա րում, 

	այդ ե րե խան կա րող է խիստ հյուծ ված լի նել, ո րը մա րազ մի ախ տան շան է 

	այդ ե րե խայի մոտ կա րող է զար գա նալ հա մա տա րած այ տուց վա ծու թյուն, ո րը կվա-

շի որ կո րի ախ տան շան է 

	ե րե խայի զար գա ցու մը կա րող է ետ ը նկ նել, ի սկ ա ճը՝ դան դա ղել (չա փա զանց ցածր 

հա սակ)

Ե թե ե րե խան իր օ րա բաժ նում չի ստա նում խոր հուրդ տր վող ան հրա ժեշտ վի տա
մին նե րի ու հան քային նյու թե րի ծա վա լը, ա պա նրա մոտ կա րող է զար գա նալ սնուց-

ման խան գա րում։ Հնա րա վոր է, որ ե րե խան սնն դի հետ չի ստա նում նաև բա վա րար քա-

նա կու թյամբ սպե ցի ֆիկ վի տա մին ներ (օ րի նակ՝ վի տա մին A) ու հան քային նյու թեր (օ րի-

նակ՝ եր կաթ)։
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- Ե թե ե րե խան սնն դի հետ չի ստա նում բա վա րար քա նա կու թյամբ վի տա մին ներ, դա 

կա րող է հան գեց նել օր գա նիզ մում վի տա մին նե րի ան բա վա րա րու թյան։ A վի տա-

մի նի ան բա վա րա րու թյամբ ե րե խան են թա կա է կարմ րու կից կամ փոր լու ծու թյու նից 

մա հա նա լու վտան գին։ Բա ցի այդ, նա կա րող է կորց նել տե սո ղու թյու նը։ 

- Ե թե ե րե խան սնն դի հետ չի ստա նում բա վա րար քա նա կու թյամբ եր կաթ, դա կա րող 

է հան գեց նել օր գա նիզ մում եր կա թի ան բա վա րա րու թյան և ա նե միայի։ Ա նե միան 
հի վան դու թյուն է, ո րը բնո րոշ վում է ա րյան մեջ է րիտ րո ցիտ նե րի և հե մոգ լո բի նի ցու-

ցա նիշ նե րի ի ջե ցու մով։ Ե րե խա նե րի մոտ ա նե միայի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րից 

մե կը կա րող է լի նել ին ֆեկ ցիան։

8.1. ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԱՆԵՄԻԱՆ 

Ս տորև բեր ված է « ԿԱ ՏԱ ՐԵՔ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ» սխե մայի «Գ ՆԱ-
ՀԱ ՏԵՔ» սյու նա կից մի հատ ված, ո րը բա ցատ րում է, թե ի նչ պես է կա տար վում 
ե րե խայի գնա հա տում ը ստ սնուց ման խան գար ման և ա նե միայի ախ տան շան-
նե րի։

ԱՅ ՆՈՒ ՀԵ ՏԵՎ ՍՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ 

ԶՆ ՆԵՔ ԵՎ Ո ՐՈ ՇԵՔ. 

•	 Զն նեք, կա՞ն ա րդյոք խիստ հյուծ վա ծու թյան ա կն հայտ նշան ներ։

•	 Զն նեք, ա րդյոք կա՞ զույգ ոտ նա թա թե րի այ տուց։ 

•	 Ո րո շեք քա շի հա մա պա տաս խա նու թյու նը տա րի քին։

ԱՅ ՆՈՒ ՀԵ ՏԵՎ ՍՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ա ՆԵ ՄԻ Ա

ԶՆ ՆԵՔ ԵՎ Ո ՐՈ ՇԵՔ. 

•	 Զն նեք, ա րդյոք կա՞ ա փե րի գու նա տու թյուն։ Ե թե կա, ա պա ի նչ՞ 
աս տի ճա նի.

•	 ար տա հայտ ված

•	 չա փա վոր

Գ նա հա տեք սնուց ման խան գա րու մով և ա նե միայով ԲՈ ԼՈՐ ե րե խա նե րին։

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. Առ կա՞ են ա րդյոք ե րե խայի մոտ ա կն հայտ ծանր հյուծ
վա ծու թյան նշան ներ։



101

Ակն հայտ ծանր հյուծ վա ծու թյան ախ տան շան նե րով ե րե խան հի վանդ է մա րազ մով՝ 

սնուց ման ծանր խան գար ման տե սակ նե րից մե կը։ Այդ ախ տան շա նով ե րե խան չա փա-

զանց նի հար է, մաշ կի տակ բա ցա կա յում է ճար պային շեր տը, նրա տես քը կա րե լի է 

նկա րագ րել որ պես « կա շին ու ոս կո րը»։ Ո րոշ ե րե խա ներ նի հա րած տեսք ու նեն, սա կայն 

նրանց մոտ չկան ա կն հայտ ծանր հյուծ վա ծու թյան ախ տան շան ներ։ Գնա հատ ման այդ 

փու լը կօգ նի ձեզ հայտ նա բե րել ա կն հայտ ծանր հյուծ վա ծու թյան ախ տան շան նե րով ե րե-

խա նե րին, ո րոնց ան հրա ժեշտ է շտապ բու ժում և տե ղա փո խում հի վան դա նոց։ 

Ակն հայտ ծանր հյուծ վա ծու թյան ախ տան շան նե րը հայտ նա բե րե լու հա մար հա նեք 

ե րե խայի շո րե րը։ Փնտ րեք ու սային մկան նե րի, հե տույ քի մկան նե րի և ոտ քե րի մկան նե րի 

ծանր հյուծ վա ծու թյան նշան ներ։ Ու շադ րու թյուն դարձ րեք, ա րդյոք ե րե խայի կո ղե րը հս-

տա կո րեն ը նդ գծ վում են մաշ կի տա կից։ Նայեք ե րե խայի ա զդ րե րին. կր ծա վան դա կի կամ 

ո րո վայ նի հա մե մա տու թյամբ դրանք կա րող են փոքր երևալ։ Կող քից նայեք ե րե խային. 

ստու գեք, ա րդյոք հե տույ քի մաշ կի տակ բա ցա կա յում է ճար պային շեր տը։ Ե թե ե րե խան 

չա փից դուրս հյուծ ված է, նրա հե տույ քի և ա զդ րե րի մաշ կի վրա նկատ վում են բազ մա-

թիվ ծալ քեր։ Ե րե խան այն պի սի տեսք ու նի, կար ծես նրան հագց րել են կախ ըն կած շալ-

վար։

Ակն հայտ ծանր հյուծ վա ծու թյան ախ տան շան նե րով ե րե խայի դեմ քը կա րող է դեռևս 

նոր մալ տեսք ու նե նալ, սա կայն ո րո վայ նը մեծ է և փք ված։ 

ԶՆ ՆԵՔ. արդյոք գու նա՞տ են ե րե խայի ձեռ քե րի ա փե րը։

Գու նա տու թյու նը մաշ կի ան սո վոր գու նատ ե րանգն է։ Դա ա նե միայի ախ տան շան է ։

Ա փե րի գու նա տու թյու նը ստու գե լու հա մար նայեք ե րե խայի ա փե րի մաշ կին։ Բա ցեք 

ե րե խայի ձեռ քի ա փը՝ կող քից թեթևա կի ո րեն բռ նե լով ձեռ քը։ Մատ նե րը ետ մի ծա լեք։ Դա 

կա րող է ա ռա ջաց նել գու նա տու թյուն՝ ա րյան հոս քը փա կե լու հետևան քով։ 

Ե րե խայի ա փի գույ նը հա մե մա տեք ձեր ա փի հետ, ի նչ պես նաև այլ ե րե խա նե րի ձեռ քի 

ա փե րի հետ։ Ե թե ե րե խայի ա փի մաշ կը գու նատ է, ու րեմ ե րե խայի մոտ առ կա է ձեռ քի 

ա փե րի չա փա վոր գու նա տու թյուն։ Ե թե ե րե խայի ա փի մաշ կը շատ գու նատ է, կամ այն-

քան գու նատ, որ թվում է սպի տակ, ու րեմ ե րե խայի մոտ առ կա է ձեռ քի ա փե րի ար տա-

հայտ ված գու նա տու թյուն։

 
ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Կ

Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կդի տեք լու սան կար նե րը և կսո վո րեք հայտ նա բե րել 

ա փե րի գու նա տու թյան ախ տա նի շով ե րե խա նե րին։

Մաս 1. Դի տար կեք 38-40 (բ) լու սան կար նե րը։ Կար դա ցեք յու րա քան չյուր լու սան կա րին 

կից բա ցատ րու թյու նը։

Լու սան կար 38. Այս լու սան կա րում պատ կեր ված ե րե խայի մաշ կը նոր մալ 

գույ նի է։ Չկա ձեռ քի ա փե րի գու նա տու թյուն։

Լու սան կար 39 (ա). Այս լու սան կա րում պատ կեր ված են եր կու ե րե խա նե րի ձեռ-
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քեր։ Ձախ կող մում պատ կեր ված ե րե խայի մոտ առ կա է 

ա փե րի չա փա վոր գու նա տու թյուն։

Լու սան կար 39 (բ). Այս լու սան կա րիի աջ կող մում պատ կեր ված ե րե խայի մաշ-

կը նոր մալ գույ նի է։ Չկա ձեռ քի ա փե րի գու նա տու թյուն։

Լու սան կար 40 (ա). Այս լու սան կա րում պատ կեր ված են եր կու ե րե խա նե րի ձեռ-

քեր։ Ձախ կող մում պատ կեր ված ե րե խայի մաշ կը նոր մալ 

գույ նի է։ Չկա ձեռ քի ա փե րի գու նա տու թյուն։

Լու սան կար 40 (բ). Այս լու սան կա րում պատ կեր ված ե րե խայի մոտ առ կա է 

ա փե րի ար տա հայտ ված գու նա տու թյուն։

Մաս 2. Այժմ դի տար կեք 41-46 լու սան կար նե րը։ Յու րա քան չյուր լու սան կա րի հա մար (√) 

նշա նով նշեք, առ կա՞ է ա րդյոք ե րե խայի մոտ ա փե րի ար տա հայտ ված գու նա տու-

թյուն, ա փե րի չա փա վոր գու նա տու թյուն, կամ ա փե րի գու նա տու թյուն չկա ախ-

տան շան նե րից որևէ մե կը։ Օ գտ վեք ստորև բեր ված պա տաս խան նե րի ա ղյու սա-

կից։

Առ կա՞ է ա րդյոք ե րե խայի մոտ

Լու սան կա րի հա մա րը

Ա փե րի ար տա հայտ ված գու նա-
տու թյուն

41 42 43ա 43բ 44 45 46

Ա փե րի չա փա վոր գու նա տու թյուն

Ա փե րի գու նա տու թուն չկա

ԶՆ ՆԵՔ և ՇՈ ՇԱ ՓԵՔ, առ կա՞ է ա րդյոք ե րե խայի մոտ «եր կու ներ
բան նե րի այ տուց վա ծու թյուն» ախ տան շա նը 

Ե թե ե րե խայի մոտ եր կու ներ բան ներն էլ այ տուց ված են, դա կա րող է լի նել կվա շի որ-

կո րի՝ սնուց ման ծանր խան գար ման մեկ այլ տե սա կի ախ տան շան։5 Այ տուցն ա ռա ջա նում 

է այն ժա մա նակ, ե րբ ե րե խայի հյուս վածք նե րում կու տակ վում է ան սո վոր մեծ քա նա կու-

թյամբ հե ղուկ։ Հյուս վածք նե րը լց վում են ջրով և ստա նում են ու ռած կամ փք ված տեսք։ 

Զն նեք և շո շա փեք, այ տուց վա՞ծ են ա րդյոք ե րե խայի եր կու ներ բան նե րը։ Մի քա նի 

վայր կյան բթա մա տով սեղ մած պա հեք յու րա քան չյուր ներ բա նի վե րին մա սը։ Ե թե ձեր 

բթա մա տը բաց թող նե լուց հե տո ե րե խայի մաշ կի վրա այդ տե ղում մում է փո սիկ, ա պա 

ե րե խայի մոտ առ կա է ներ բան նե րի այ տուց վա ծու թյուն ախ տան շա նը։

 
ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Հ

Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կդի տեք բուկ լե տի լու սան կար նե րը և կսո վո րեք 

հայտ նա բե րել սնուց ման խան գա րում ե րով այն ե րե խա նե րին, ո րոնց մոտ առ կա են 

ծանր հյուծ վա ծու թյան և այ տուց վա ծու թյան ախ տան շան նե րը։

5 Îí³ßÇáñÏáñÇ ÙÛáõë ï³ñ³Íí³Í ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ý µ³ñ³Ï, Ýáëñ, ³Ý·áõÛÝ ¨ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ã³÷íáÕ Ù³½»ñÁ, 

ãáñ Ã»÷áï Ù³ßÏÁª Ñ³ïÏ³å»ë Ó»éù»ñÇ ¨ áïù»ñÇ, ¨ ³Ûïáõóí³Í Ï³Ù ÉáõëÝ³Ó¨ ¹»ÙùÁ:
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Մաս 1. Դի տար կեք 47-50 լու սան կար նե րը։ 

Լու սան կար 47. Այս լու սան կա րում պատ կեր ված է ծանր հյուծ վա ծու թյան 

օ րի նակ։ Ե րե խայի ա զդ րերն ու ոտ քե րը չա փա զանց փոքր 

ու բա րակ են ո րո վայ նի հա մե մա տու թյամբ։ Ու շադ րու թյուն 

դարձ րեք, որ ե րե խայի դեմ քի վրա դեռ պահ պան վել է են-

թա մաշ կային ճար պա շեր տը։

Լու սան կար 48. Այս լու սան կա րում պատ կեր ված է 47-րդ լու սան կա րի ե րե-

խան։ Նկա րի վրա պարզ երևում է հե տույ քի են թա մաշ կային 

ճար պա շեր տի բա ցա կա յու թյու նը։

Լու սան կար 49. Այս լու սան կա րում նույն պես պատ կեր ված է 47-րդ լու սան-

կա րի ե րե խան։ Նկա րի վրա պար զո րոշ կեր պով երևում 

են մաշ կի կախ ված ծալ քե րը (« կախ ըն կած շալ վար»)։ Այդ 

երևույթն ա ռա ջա նում է հե տույ քի են թա մաշ կային ճար պա-

շեր տի բա ցա կա յու թյան հետևան քով։ Ա նհ րա ժեշտ է նշել, 

որ այս երևույ թը չի նկատ վում սնուց ման ա կն հայտ ծանր 

խան գա րում ե րով բո լոր ե րե խա նե րի մոտ։ Սա ծայ րա հեղ 

հյուծ վա ծու թյան ախ տա նիշ է ։

Մաս 2. Այժմ դի տար կեք 51-58 լու սան կար նե րը։ Յու րա քան չյուր լու սան կա րի հա մար (√) 

նշա նով նշեք, առ կա՞ է ա րդյոք ե րե խայի մոտ սնուց ման ա կն հայտ ծանր խան-

գա րում։ Դի տար կեք նաև 59-րդ լու սան կա րը և նշեք, կա՞ ա րդյոք ե րե խայի մոտ 

այ տուց վա ծու թյուն։ Օ գտ վեք ստորև բեր ված պա տաս խան նե րի ա ղյու սա կից։ 

Առ կա՞ է ա րդյոք ե րե խայի մոտ սնուց ման ա կն հայտ ծանր խան գա րում։

Լու սան կա րի հա մա րը

51 52 53 54 55 56 57 58

ԱՅՈ

ՈՉ 

Առ կա՞ է ա րդյոք ե րե խայի մոտ այ տուց վա ծու թյուն։

ԱՅՈ Ոչ

Լու սան կար 59

Ո րո շեք, ա րդյոք ե րե խայի քա շը հա մա պա տաս խա նու՞մ է իր տա րի քին։ 

Որ պես զի ստու գեք, հա մա պա տաս խա նում է ա րդյոք տվյալ ե րե խայի քաշն իր տա րի-

քին, հա մե մա տեք այդ ե րե խայի քաշն իր տա րի քի այլ ե րե խա նե րի քա շի հետ։ 
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Երեխայի ֆիզիկական զարգացման քարտ («քաշ/տարիք» ցուցանիշ)
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Դուք պետք է հայտ նա բե րեք այն ե րե խա նե րին, ո րոնց քա շա-տա րի քային հա մա պա-

տաս խա նու թյան կո րը քա շա տա րի քային գրա ֆի կի վրա ա վե լի ցածր է, քան ստո րին կո-

րա գի ծը ։Այժմ դի տար կեք ներ կա յաց ված Ա ռող ջա պա հու թյան Հա մաշ խար հային Կազ մա-

կեր պու թյան (Ա ՀԿ) քա շա տա րի քային գրա ֆի կը։ 

Որ պես զի ստու գեք, հա մա պա տաս խա նում է ա րդյոք տվյալ ե րե խայի քաշն իր տա րի-

քին, 

1. Ե րե խայի տա րի քի հաշ վար կը կա տա րեք ա միս նե րով։

2. Կշ ռեք ե րե խային, ե թե նրան տվյալ օ րը չեն կշ ռել։ Օ գտ վեք այն պի սի կշեռ քից, ո րի 

ճշգր տու թյան մեջ հա մոզ ված ե ք։ Ե րե խայի վրա պետք է միայն թեթև հա գուստ լի նի։ 

Խնդ րեք, որ պես զի մայրն օգ նի ձեզ հա նել ե րե խայի վե րար կուն, բաճ կո նա կը կամ կո-

շիկ նե րը։

3. Որ պես զի ստու գեք, հա մա պա տաս խա նում է ա րդյոք տվյալ ե րե խայի քաշն իր տա րի-

քին, օ գտ վեք ե րե խայի քա շա տա րի քային գրա ֆի կից։

- Գ րա ֆի կի ձախ մա սում գտեք այն գի ծը, ո րը ցույց է տա լիս ե րե խայի քա շը։

- Գ րա ֆի կի ստո րին մա սում գտեք այն գի ծը, ո րը ցույց է տա լիս ե րե խայի տա րիքն 

ա միս նե րով։

- Գ րա ֆի կի վրա գտեք ե րե խայի քա շի կո րագ ծի և տա րի քի կո րագ ծի հատ ման կե տը։

4. Այժմ ո րո շեք, այդ կե տը գտն վում է մի ջին կո րագ ծից վերև, թե՞ ներքև։

- Ե թե ե րե խայի քա շի և տա րի քի կո րագ ծե րի հատ ման կե տը գտն վում է 2 ՍՇ (ս տան-

դարտ շե ղում) կո րագ ծից ներքև, ու րեմ ե րե խայի քա շը իր տա րի քի հա մե մա տու-

թյամբ ցածր է։ 

- Ե թե ե րե խայի քա շի և տա րի քի կո րագ ծե րի հատ ման կե տը գտն վում է 3 ՍՇ (ս տան-
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դարտ շե ղում) կո րագ ծից ներքև, ու րեմ ե րե խայի քա շը իր տա րի քի հա մե մա տու-

թյամբ խիստ ցածր է ։

Օ ՐԻ ՆԱԿ. 27 ամ սա կան ե րե խան կշ ռում է 9.0 կգ։ Բու ժաշ խա տո ղը հետևյալ ե ղա նա կով 

ո րո շեց, ա րդյոք ե րե խայի քա շը հա մա պա տաս խա նում է իր տա րի քին, թե ո չ։

8.2. ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՔ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԱՆԵՄԻԱՆ

Գո յու թյուն ու նի ե րե խայի սնուց ման վի ճա կի ե րեք դա սա կար գում.

	Ս ՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ 

	ՑԱԾՐ ՔԱՇ 

	Չ ԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ

•	 Ակն հայտ խիստ 
հյուծ վա ծու թյուն։

Կամ

•	 Զույգ ոտ նա թա թե րի 
այ տուց։ 

Կամ 

•	 Քա շը ը ստ տա րի քի 
ցածր է 

-3 ՍՇ (z-score)

Ս ՆՈՒՑ ՄԱՆ 
ԾԱՆՐ ԽԱՆ

ԳԱ ՐՈՒՄ 

•	 ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ու ղար կեք հի վան դա նոց։ 

•	 Տա րի քին ան հա մա-
պա տաս խան  
ցածր քաշ` քա-
շը ը ստ տա րի քի 
գտն վում է -2 ՍՇ 
(z-score) մինչև -3 
ՍՇ (z-score) մի ջա-
կայ քում։

ՑԱԾՐ ՔԱՇ ⇒	Գ նա հա տեք ե րե խայի սնու ցու մը և խոր հուրդ 
տվեք մո րը սնուց ման հար ցե րի վե րա բե րյալ՝ 
հա մա ձայն « ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ» սխե-
մայի «Ս ՆՈՒ ՑՈՒՄ» բաժ նի 

-	 Ե թե կան կե րակր ման հետ կապ ված բար-
դու թյուն ներ, հա ջորդ այ ցը պետք է կա յա նա 
5 օր հե տո։

⇒	Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ վե-
րա դառ նալ։ 

⇒	Ե թե քա շը տա րի քի հա մե մատ ցածր է, հա ջորդ 
այ ցը 14 օր հե տո։

•	 Չ կա տա րի քին 
ան հա մա պա տաս-
խան ցածր քաշ 
և չկան սնուց ման 
խան գար ման այլ 
նշան ներ։

ՑԱԾՐ ՔԱՇ 
Չ ԿԱ

⇒	Ե թե ե րե խան փոքր է եր կու տա րե կա նից, կա-
տա րեք նրա կե րակր ման գնա հա տում և խոր-
հուրդ ներ տվեք մո րը կե րակր ման հար ցե րի վե-
րա բե րյալ՝ հա մա ձայն « ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ 
ՄՈ ՐԸ» սխե մայի « ԿԵ ՐԱԿ ՐՈՒՄ» հատ վա ծի

-	 Ե թե կան կե րակր ման հետ կապ ված պրոբ-
լեմ եր, հա ջորդ այ ցը պետք է կա յա նա 5 օր 
հե տո։

⇒	Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ վե-
րա դառ նալ։
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Ա ՆԵ ՄԻ ԱՅԻ դա սա կար գում ե րը հետևյալն ե ն

	 ԾԱՆՐ Ա ՆԵ ՄԻ Ա 

	Ա ՆԵ ՄԻ Ա

	Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա 
•	 Ա փե րի ար տա-

հայտ ված գու նա-
տու թյուն 

ԾԱՆՐ Ա ՆԵ
ՄԻ Ա

•	 ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ու ղար կեք հի վան դա նոց։ 

•	 Ա փե րի չա փա վոր 
գու նա տու թյուն կամ

Ա ՆԵ ՄԻ Ա -	 ո րո շեք հե մոգ լո բի նի մա կար դա կը ա րյան 
մեջ, և ե թե այն ցածր է 100 գ/լ-ից - տվեք 
եր կա թի պրե պա րատ ներ և աս կոր բի նաթ-
թու,

-	 տվեք Մե բեն դա զոլ, ե թե ե րե խան եր կու տա-
րե կան է կամ ա վել և, ե թե վեր ջին վեց ա միս-
նե րի ըն թաց քում նա այդ դե ղա մի ջո ցը չի 
ստա ցել։

⇒	Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ վե-
րա դառ նալ։

⇒	Հա ջորդ այ ցը 14 օր հե տո։

•	 Չ կա ա փե րի գու նա-
տու թյուն

Ա ՆԵ ՄԻ Ա

Չ ԿԱ

⇒	Ե թե ե րե խան փոքր է եր կու տա րե կա նից, կա-
տա րեք նրա կե րակր ման գնա հա տում և խոր-
հուրդ ներ տվեք մո րը կե րակր ման հար ցե րի վե-
րա բե րյալ՝ հա մա ձայն « ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ 
ՄՈ ՐԸ» սխե մայի « ԿԵ ՐԱԿ ՐՈՒՄ» հատ վա ծի

-	 Ե թե կան կե րակր ման հետ կապ ված պրոբ-
լեմ եր, հա ջորդ այ ցը պետք է կա յա նա 5 օր 
հե տո։

⇒	Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ վե-
րա դառ նալ։

Ս ՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ԿԱՄ ԾԱՆՐ Ա ՆԵ ՄԻ Ա 
Ե թե ե րե խայի մոտ կա ա կն հայտ ար տա հայտ ված հյուծ վա ծու թյուն, կամ ձեռ քի ա փե րի 

ար տա հայտ ված գու նա տու թյուն, կամ եր կու ներ բան նե րի այ տուց վա ծու թյուն, ե րե խայի 

հի վան դու թյու նը դա սա կար գեք որ պես ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ԿԱՄ ԾԱՆՐ 

Ա ՆԵ ՄԻ Ա։6

Բու ժու մը

Ս ՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ԿԱՄ ԾԱՆՐ Ա ՆԵ ՄԻ Ա դա սա կարգ մամբ ե րե խա նե-

րը մե ծա պես են թա կա են թո քա բոր բից, փոր լու ծու թյու նից, կարմ րու կից և այլ ծանր հի-

վան դու թյուն նե րից մա հա նա լու վտան գին։ Այդ պի սի ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ է շտապ 

տե ղա փո խել հի վան դա նոց, որ տեղ նրանց բուժ ման պրո ցե սը ա չա լուրջ հս կո ղու թյան 

տակ կլի նի։ Այդ պի սի ե րե խա նե րին կա րող է պետք լի նել հա տուկ սնու ցում, հա կա բի ո-

տիկ ներ կամ ա րյան փոխ նե րար կում։ 

6 ºñÏáõ Ý»ñµ³ÝÝ»ñÇ ³Ûïáõóí³ÍáõÃÛ³Ùµ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Ý³¨ ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë 

ûñÇÝ³Ï, Ý»ýñáïÇÏ ëÇÝ¹ñáÙÁ: Î³ñÇù ãÏ³ ³Û¹ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É Ïí³ßÇûñÏáñÇó, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýó 

¹»åùáõÙ »ñ»Ë³ÛÇÝ ÝáõÛÝå»ë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ï»Õ³÷áË»É ëï³óÇáÝ³ñ:
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ՑԱԾՐ ՔԱՇ ԿԱՄ Ա ՆԵ ՄԻ Ա 
Ե թե ե րե խայի քաշն իր տա րի քի հա մե մատ ցածր է կամ ե րե խայի մոտ առ կա է ձեռ-

քի ա փե րի չա փա վոր գու նա տու թյուն, նրա հի վան դու թյու նը դա սա կար գեք որ պես ՑԱԾՐ 
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Բու ժու մը

ՑԱԾՐ ՔԱՇ ԿԱՄ Ա ՆԵ ՄԻ Ա դա սա կարգ մամբ ե րե խան մե ծա պես են թա կա է ծանր հի-

վան դու թյուն նե րի զար գաց ման վտան գին։ Գնա հա տեք ե րե խայի կե րակ րու մը և քն նար-

կեք մոր հետ « ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ» սխե մայի « ԿԵ ՐԱԿ ՐՈՒՄ» ա ղյու սա կում բեր-

ված ե րե խայի սնուց ման հար ցե րը։

Ձեռ քի ա փե րի չա փա վոր գու նա տու թյուն ախ տան շա նով ե րե խան կա րող է հի վանդ լի-

նել ա նե միայով։ Բու ժեք նրան եր կա թի պրե պա րատ նե րի օգ նու թյամբ։ 

Ե թե ե րե խան ու նի ա փե րի չա փա վոր գու նա տու թյուն, բա ցատ րեք մո րը, որ 14 օր հե տո 

ե րե խային ան հրա ժեշտ է բե րել հա ջորդ բու ժայ ցին։ Ե թե ե րե խան ու նի ցածր քաշ իր տա-

րի քի հա մե մա տու թյամբ, ու րեմ նրան նույն պես ան հրա ժեշտ է բե րել հա ջորդ զնն մա նը 

14 օր հե տո։ 

Չ ԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ ԵՎ ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա 
Ե թե ե րե խան իր տա րի քի հա մե մատ ցածր քաշ չու նի և նրա մոտ չկաա փե րի գու նա-

տու թյուն, ա պա դա սա կար գեք այդ ե րե խայի հի վան դու թյու նը որ պես ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ ԵՎ 

ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա։

Բու ժու մը 

Ե թե ե րե խայի տա րի քը եր կու տա րե կա նից ցածր է, գնա հա տեք նրա սնու ցու մը։ Քն-

նար կեք մոր հետ « ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ» սխե մայի « ԿԵ ՐԱԿ ՐՈՒՄ» ա ղյու սա կում 

բեր ված ե րե խայի սնուց ման հար ցե րը։ Եր կու տա րե կա նից ցածր տա րի քի ե րե խա նե րը 

են թա կա են ա ռա վել մեծ ռիս կի՝ կե րակր ման բար դու թյուն նե րի և սնուց ման խան գա րում-

նե րի ա ռա ջաց ման հար ցե րում, քան ա վե լի մեծ տա րի քի ե րե խա նե րը։

ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Ձ

Ու սում ա սի րեք ստորև բեր ված հի վան դու թյան պատ մու թյուն նե րի օ րի նակ նե րը։ 

Գրան ցեք ե րե խա նե րից յու րա քան չյու րի հի վան դու թյան ախ տան շան նե րը և դրանց դա-

սա կար գում ե րը գրանց ման քար տում։ Ախ տան շան նե րի դա սա կարգ ման հա մար օ գտ-

վեք սխե մայի դա սա կարգ ման ա ղյու սա կից։

Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 1.   Նա րի նե

7 îíÛ³É ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ·ñ³Ýó»ÉÇë, »Ã» »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï ³éÏ³ ¿ Ó»éùÇ ³÷»ñÇ ã³÷³íáñ ·áõÝ³ïáõÃÛáõÝ, ¹áõù 

Ï³ñáÕ »ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ¹³ë³Ï³ñ·»É áñå»ë ²ÜºØÆ², ÇëÏ »Ã» »ñ»Ë³Ý Çñ ï³ñÇùÇ Ñ³Ù»Ù³ï ó³Íñ ù³ß áõÝÇ, 

¹áõù Ï³ñáÕ »ù ¹³ë³Ï³ñ·»É áñå»ë ò²Ìð ø²Þ:

8 îíÛ³É ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ·ñ³Ýó»ÉÇë, »Ã» »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï ³éÏ³ ¿ Ó»éùÇ ³÷»ñÇ ã³÷³íáñ ·áõÝ³ïáõÃÛáõÝ, ¹áõù 

Ï³ñáÕ »ù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ¹³ë³Ï³ñ·»É áñå»ë ²ÜºØÆ², ÇëÏ »Ã» »ñ»Ë³Ý Çñ ï³ñÇùÇ Ñ³Ù»Ù³ï ó³Íñ ù³ß áõÝÇ, 

¹áõù Ï³ñáÕ »ù ¹³ë³Ï³ñ·»É áñå»ë ò²Ìð ø²Þ:
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Նա րի նեն 18 ամ սա կան է, քա շը՝ 8 կգ, ջեր մու թյու նը 38.5 oC։ Մայ րը նրան ամ բու լա տո-

րիա է բե րել, ո րով հետև ե րե խան հպ վե լիս տաք է և նրա մաշ կը պատ ված է ցա նով։ Բու-

ժաշ խա տո ղը զն նեց, կան ա րդյոք ե րե խայի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ Նա րի-

նեն կա րո ղա նում է խմել, փս խում եր չու նի, ցն ցում եր չի տա րել։ Ե րե խան ան գի տա կից 

կամ լե թար գիկ վի ճա կում չէ։ Ե րե խան չու նի հազ կամ դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն, փոր լու-

ծու թյուն չի ու նե ցել։ Քա նի որ Նա րի նեի մայ րիկն ա սաց, որ ե րե խան հպ վե լիս տաք է ե ղել 

և հի մա էլ նրա ջեր մու թյու նը 38.5 oC է, բու ժաշ խա տո ղը ե րե խայի հի վան դու թյան գնա-

հա տու մը կա տա րեց ը ստ բարձր ջեր մու թյան ախ տան շա նի։ Տեն դը ե րե խայի մոտ շա րու-

նակ վում էր ար դեն 5 օ ր։ Նա րի նեի մար մի նը պատ ված է հա մա տա րած ցա նով, աչ քե րը 

կարմ րած ե ն։ Ե րե խան հի վանդ է կարմ րու կով։ Ծոծ րա կային մկան նե րի կար կա մում չկա։ 

Բու ժաշ խա տո ղը գնա հա տեց կարմ րու կից ա ռա ջա ցած բար դու թյուն նե րի ախ տան-

շան նե րը։ Նա րի նեի բե րա նի խո ռո չում խո ցեր չկան։ Աչ քե րից թա րա խային ար տադ րու-

թյուն չկա։ Եղ ջե րա թա ղան թը պղ տոր ված չէ։ Նա րի նեն չու նի նաև ա կանջ նե րի կամ կո-

կոր դի հետ կապ ված պրոբ լեմ եր։ Այ նու հետև բու ժաշ խա տո ղը կա տա րեց գնա հա տում 

ը ստ սնուց ման խան գար ման կամ ա նե միայի նշան նե րի։։ Ձեռ քի ա փե րը գու նատ չեն։ 

Ներ բան նե րի այ տուց վա ծու թյուն չի նկատ վում։ Բու ժաշ խա տո ղը ստու գեց նրա քա շի հա-

մա պա տաս խա նու թյու նը տա րի քին։ (Դի տար կեք ձեր բուկ լե տի քա շա տա րի քային գրա-

ֆի կը և ո րո շեք, կա՞ ա րդյոք այս ե րե խայի մոտ Ցածր քաշ տա րի քի հա մե մա տու թյամբ 

ախ տան շա նը։ Ար դյունք նե րը լրաց րեք գրանց ման քար տում)։

Գ րան ցեք ե րե խայի մոտ առ կա ախ տան շան նե րը և դա սա կար գեք դրանք ստորև բեր-

ված գրան ցում ե րի քար տում։

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը _________________________________ Տա րի քը___________ Քա շը__________ կգ Ջեր մաս տի-
ճա նը _____՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ ___________________________ Ա ռա ջի՞ն այցն է։ ___ Հա-
ջորդ այցն 

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ ՆԵՐ Կան ա րդյոք վտան-
գի ը նդ հա նուր 
նշան ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ ԸՆ-
ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ
ԿԻՑ ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ___

Չ մո ռա նաք օ գտ վել 
վտան գի ը նդ հա նուր 
նշան նե րի առ կա յու
թյու նից հի վան դու
թյան դա սա կարգ ման 
ժա մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ ՇՆՉԱ
ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ____ Ոչ ____
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•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շնչա ռու-
թյուն, ա պա դա կրկ նա՞ կի է պի-
զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե ում շնչա ռա կան 
ակ տե րի թի վը։ ______ շնչա ռա-
կան ա կտ րո պե ում։ Շն չա ռութ. 
հա ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք կրծ քա-
վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք ա ղմ-
կոտ շնչա ռու թյուն կամ ստ րի-
դոր։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ. 
Այո ___ Ոչ ___

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	  Կա՞ ա րդյոք ա րյուն կղան քում։

•	 Նայեք ե րե խայի ը նդ հա նուր վի-
ճա կին. Ա րդյո՞ք ե րե խան
- լե թար գիկ կամ ան գի տա կից 

վի ճա կում է
- ան հան գիստ է կամ հի վան-

դա գին կեր պով գրգռ ված։

•	 Զն նեք, ա րդյո՞ք աչ քե րը փոս ըն-
կա՞ծ ե ն։ 

•	 Ա ռաջր կեք ե րե խային որևէ հե-
ղուկ։ Ե րե խան
- չի կա րո ղա նում խմել կամ 

խմում է դժ վա րու թյամբ
- խմում է ա գա հու թյամբ. ծա-

րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ-
քի ռե ակ ցիան։ Մաշ կի ծալ քը 
հարթ վում է
- շատ դան դաղ (2 վայր կյա նից 

ա վել)
- դան դաղ։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՏԵՆԴ (ա նամ ե զում/հպ վե լիս 
տաք է/ 37.5՛C կամ ա վել) Այո__Ոչ__

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օր 

•	 Ե թե 5 օ րից ա վել է, ա պա ե ղե՞լ 
է ա րդյոք բարձր ջեր մու թյուն՝ 
տենդ ա մեն օ ր։ 

•	 Ե ղել է ա րդյոք ե րե խան մա լա-
րիայի գո տում։

•	  Հի վան դա ցել է ա րդյոք ե րե խան 
կարմ րու կով վեր ջին 3 ա միս նե-
րի ըն թաց քում

•	 Զն նեք և ո րո շեք պա րա նո ցային 
մկան նե րի կար կա մու թյու նը։

Փնտ րեք կարմ րու կի նշան նե րը.

•	  Տա րա ծուն ցան և հետևյալ նշա-
նե րից որևէ մե կը՝ հազ, հար-
բուխ կամ աչ քե րի կարմ րու թյուն

•	 Զն նեք, կա ա րդյոք թա րա խային 
ար տադ րու թյուն աչ քից

•	 Զն նեք, կան ա րդյոք խո ցեր բե-
րա նի խո ռո չում։
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Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ՈՒ ՆԻ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՆ ԿՈ ԿՈՐ ԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ 
ՊՐՈԲ ԼԵՄ։

•	 Կա՞ ա րդյոք կո կոր դի ցավ։

•	  Չի կա րող խմել։

•	 Կա՞ ա րդյոք փառ նշա գեղ ձե րի 
վրա։

•	  Կա՞ ա րդյոք պա րա նո ցային 
ա ռաջ նային լիմ ֆա տիկ հան-
գույց նե րի մե ծա ցում։

Կո կոր դի պրոբ լեմ Այո___  Ոչ___

ՈՒ ՆԻ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՆ Ա ԿԱՆՋ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ 
ՊՐՈԲԼԵՄ։ Այո___  Ոչ__

•	 Կա՞ ա րդյոք ա կան ջի ցավ։

•	  Կա՞ ա րդյոք ար տադ րու թյուն 
ա կան ջից։ 

•	 Ե թե այո, ա պա որ քա՞ն ժա մա-
նակ է։ ____ օր

•	 Զն նեք, կա՞ ա րդյոք թա րա խային 
ար տադ րու թուն ե րե խայի 
ա կան ջից։

•	 Զն նեք, կա՞ ա րդյոք ցա վոտ ու-
ռա ծու թյուն ա կան ջի ետևում։ 

ԱՅ ՆՈՒ ՀԵ ՏԵՎ ՍՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱՆ Ա ՐԴՅՈՔ ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ԽԱՆ
ԳԱՐ ՄԱՆ ԵՎ Ա ՆԵ ՄԻ ԱՅԻ ՆՇԱՆ ՆԵՐ

•	 Զն նեք, կան ա րդյոք ծանր 
հյուծ վա ծու թյան ախ տան շան-
ներ։

•	 Զն նեք, կա ա րդյոք ա փե րի գու-
նա տու թյուն։ Ե թե կա, ա պա ի ՞նչ 
աս տի ճա նի. ար տա հայտ ված 
թե՞ չա փա վոր։

•	 Զն նեք, այ տուց վա՞ծ են 
ա րդյոք եր կու ոտ նա թա թե-
րը։ 

•	 Ո րո շեք, ա րդյոք ե րե խայի 
քա շը հա մա պա տաս խա նում 
է նրա տա րի քին։

Ցածր քաշ ___ Ոչ ցածր քաշ ___

Հի վան դու թյան պատ մու թյուն 2.   Ռու բիկ

Ռու բի կը 11 ամ սա կան է, քա շը՝ 8 կգ, ջեր մու թյու նը՝ 37.0oC։ Մայրն ա սաց, որ ար դեն 

ե րեք շա բաթ է, ի նչ շա րու նակ վում է ե րե խայի չոր հա զը։ Բու ժաշ խա տո ղը զն նեց և չհայտ-

նա բե րեց ե րե խայի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ Նա գնա հա տեց ե րե խայի հա զը, 

ո րն ար դեն շա րու նակ վում էր 21 օ ր։ Նա ստու գեց նաև շնչա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու-

նը և գրան ցեց 41 շնչա ռա կան ա կտ մեկ րո պե ում։ Ե րե խայի մոտ չկար կրծ քա վան դա կի 

ներ քա շում, ստ րի դոր հան դարտ վի ճա կում կամ ա սթ մոիդ շնչա ռու թյուն։ Ռու բի կը փոր լու-

ծու թյուն չի ու նե ցել։ Այս հի վան դու թյան ըն թաց քում նա չի ու նե ցել նաև բարձր ջեր մու-

թյուն կամ տենդ։ Ա կանջ ներն ու կո կոր դը չեն ցա վում։ Բու ժաշ խա տո ղը ե րե խայի գնա հա-

տու մը կա տա րեց ը ստ սնուց ման խան գար ման և ա նե միայի ախ տան շան նե րի։ Ռու բի կիի 

մոտ ա կն հայտ ծանր հյուծ վա ծու թյուն չկա։ Նրա ձեռ քի ա փե րը չա փա զանց գու նատ ե ն՝ 

հա մա րյա սպի տակ։ Ե րե խայի ոտ քե րի ներ բան նե րը այ տուց ված չեն։ Բու ժաշ խա տո ղը 

ստու գեց նրա քա շի հա մա պա տաս խա նու թյու նը տա րի քին։ (Դի տար կեք ձեր բուկ լե տի 

քա շա տա րի քային գրա ֆի կը և ո րո շեք, կա՞ ա րդյոք այս ե րե խայի մոտ Ցածր քաշ տա րի
քի հա մե մա տու թյամբ ախ տան շա նը)։

 Գ րան ցեք ե րե խայի մոտ առ կա ախ տան շան նե րը և դա սա կար գեք դրանք ստորև 

բեր ված գրան ցում ե րի քար տում։
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2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա նու նը _________________________________ Տա րի քը___________ Քա շը__________ կգ  
Ջեր մաս տի ճա նը _____՛C

ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ ______________________________Ա ռա ջի՞ն այցն է։  
___ Հա ջորդ այցն___ 

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ
ՆԵՐ

Կան ա րդյոք վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ 
ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ
ԿԻՑ ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ___

Չ մո ռա նաք օ գտ վել վտան
գի ը նդ հա նուր նշան նե րի 
առ կա յու թյու նից հի վան
դու թյան դա սա կարգ ման 
ժա մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ ՇՆՉԱ
ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ____ Ոչ ____

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 Ե	թե	կա	ա	ստ	մոիդ	շնչա	ռու	թյուն,	
ա պա դա կրկ նա՞ կի է պի զոդ է։

•	 Հաշ վեք րո պե ում շնչա ռա կան 
ակ տե րի թի վը։ ______ շնչա-
ռա կան ա կտ րո պե ում։ Շն չա-
ռութ. հա ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք կրծ քա-
վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք 
ա ղմկ ոտ շնչա ռու թյուն կամ 
ստ րի դոր։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ.  Այո ___  Ոչ 
___

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	 	Կա՞	ա	րդյոք	ա	րյուն	կղան	քում։

•	 Նայեք ե րե խայի ը նդ հա նուր 
վի ճա կին. Ա րդյո՞ք ե րե խան
- լե թար գիկ կամ ան գի տա-

կից վի ճա կում է
- ան հան գիստ է կամ հի-

վան դա գին կեր պով գրգռ-
ված։

•	 Զն	նեք,	ա	րդյո՞ք	աչ	քե	րը	փոս	
ըն կա՞ծ ե ն։ 

•	 Ա	ռաջր	կեք	ե	րե	խային	որևէ	
հե ղուկ։ Ե րե խան
- չի կա րո ղա նում խմել կամ 

խմում է դժ վա րու թյամբ
- խմում է ա գա հու թյամբ. 

ծա րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ-
քի ռե ակ ցիան։ Մաշ կի ծալ քը 
հարթ վում է
- շատ դան դաղ (2 վայր կյա-

նից ա վել)
- դան դաղ։
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ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՏԵՆԴ (ա նամ ե զում/հպ վե
լիս տաք է/ 37.5՛C կամ ա վել) Այո___  Ոչ__

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օր 

•	 Ե	թե	5	օ	րից	ա	վել	է,	ա	պա	ե	ղե՞լ	
է ա րդյոք բարձր ջեր մու թյուն՝ 
տենդ ա մեն օ ր։ 

•	 Ե	ղել	է	ա	րդյոք	ե	րե	խան	մա	լա
րիայի գո տում։

•	 	Հի	վան	դա	ցել	է	ա	րդյոք	ե	րե	խան	
կարմ րու կով վեր ջին 3 ա միս նե-
րի ըն թաց քում

•	Զն	նեք	և	ո	րո	շեք	պա	րա	նո
ցային մկան նե րի կար կա մու-
թյու նը։ 
Փնտ րեք կարմ րու կի նշան նե-
րը.

•	 	Տա	րա	ծուն	ցան	և	հետևյալ	
նշա նե րից որևէ մե կը՝ հազ, 
հար բուխ կամ աչ քե րի կարմ-
րու թյուն

•	Զն	նեք,	կա	ա	րդյոք	թա	րա
խային ար տադ րու թյուն աչ քից

•	Զն	նեք,	կան	ա	րդյոք	խո	ցեր	
բե րա նի խո ռո չում։

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ՈՒ ՆԻ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՆ ԿՈ ԿՈՐ ԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊ
ՎԱԾ ՊՐՈԲ ԼԵՄ։

•	 Կա՞ ա րդյոք կո կոր դի ցավ։

•	  Չի կա րող խմել։

•	 Կա՞	ա	րդյոք	փառ	նշա	գեղ	ձե	րի	
վրա։

•	 	Կա՞	ա	րդյոք	պա	րա	նո	ցային	
ա ռաջ նային լիմ ֆա տիկ հան-
գույց նե րի մե ծա ցում։

Կո կոր դի պրոբ լեմ Այո___  
Ոչ__ 

ՈՒ ՆԻ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՆ Ա ԿԱՆՋ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ ՊՐՈԲ ԼԵՄ։ 
Այո___  Ոչ__

•	 Կա՞ ա րդյոք ա կան ջի ցավ։

•	 	Կա՞	ա	րդյոք	ար	տադ	րու	թյուն	
ա կան ջից։ 

•	 Ե	թե	այո,	ա	պա	որ	քա՞ն	ժա	մա
նակ է։ ____ օր

• Զն նեք, կա՞ ա րդյոք թա րա-
խային ար տադ րու թուն ե րե-
խայի ա կան ջից։

•	Զն	նեք,	կա՞	ա	րդյոք	ցա	վոտ	ու
ռա ծու թյուն ա կան ջի ետևում։ 

ԱՅ ՆՈՒ ՀԵ ՏԵՎ ՍՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱՆ Ա ՐԴՅՈՔ ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ԽԱՆ
ԳԱՐ ՄԱՆ ԵՎ Ա ՆԵ ՄԻ ԱՅԻ ՆՇԱՆ ՆԵՐ

•	Զն	նեք,	կան	ա	րդյոք	ծանր	
հյուծ վա ծու թյան ախ տան շան-
ներ։

•	Զն	նեք,	կա	ա	րդյոք	ա	փե	րի	գու
նա տու թյուն։ Ե թե կա, ա պա ի ՞նչ 
աս տի ճա նի. ար տա հայտ ված 
թե՞ չա փա վոր։

•	 Զն նեք, այ տուց վա՞ծ են ա րդյոք 
եր կու ոտ նա թա թե րը։ 

•	 Ո	րո	շեք,	ա	րդյոք	ե	րե	խայի	քա
շը հա մա պա տաս խա նում է 
նրա տա րի քին։

Ցածր քաշ ___ Ոչ ցածր քաշ ___



113

9.0. ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ՍՏՈՒԳԵՔ ԵՐԵԽԱՅԻ 
ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 
ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԵՔ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ս տու գեք ԲՈ ԼՈՐ հի վանդ ե րե խա նե րի պատ վաս տում ե րի կար գա վի ճա կը։ Ստու գեք, 

ստա ցե՞լ են ա րդյոք նրանք ի րենց տա րի քի հա մար նա խա տես ված բո լոր պատ վաս տում-

նե րը։ Պատ վաս տում եր ստա նա լու՞ են ա րդյոք նրանք տվյալ օ րը։

ՕԳՏ ՎԵՔ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԱԶ ԳԱՅԻՆ Օ ՐԱ ՑՈՒՅ ՑԻՑ

Պատ վաս տում ե րի կար գա վի ճա կը գնա հա տե լիս օ գտ վեք պատ վաս տում ե րի ազ-

գային օ րա ցույ ցից։ Դի տար կեք «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե ման և գտեք 

պատ վաս տում ե րի ա ռա վել օպ տի մալ տար բե րա կը։ Որևէ ե րե խայի պատ վաս տում ե րի 

կար գա վի ճա կը գնա հա տե լիս մշ տա պես դի մեք Պատ վաս տում ե րի ազ գային օ րա ցույ-

ցին։

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒ ՄԱՅԻՆ ԿԱՐ ԳԱ ՎԻ ՃԱ ԿԸ ԵՎ Ա ՊԱ ՀՈ ՎԵՔ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒՄ ՆԵ
ՐԻ Ա ՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

ՅՈՒ ՐԱ ՔԱՆՉՅՈՒՐ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒ ՄԸ ԿԱ ՏԱ ՐԵՔ  

ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԱԶ ԳԱՅԻՆ Օ ՐԱ ՑՈՒՅ ՑԻՆ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅՆ

Ծն վե լուց հե տո 0-24 ժամ վա ըն թաց քում ՎՀԲ 

Ծն վե լուց հե տո ա ռա ջին 0-48 ժամ վա 
ըն թաց քում

ԲՑԺ

1,5 ամ սա կան (6 շա բաթ.) ԱԿԴՓ/ ՀԻԲ/ՎՀԲ-1 + Օ ՊՎ 1 + ՌՈ ՏԱ-1+ ՊՆԵՎ ՄՈ-1

3 ամ սա կան (12 շա բաթ.) ԱԿԴՓ/ ՀԻԲ/ՎՀԲ-2 + Օ ՊՎ 2+ ՌՈ ՏԱ-2+ ՊՆԵՎ ՄՈ -2

4,5 ամ սա կան (18 շա բաթ.) ԱԿԴՓ/ ՀԻԲ/ՎՀԲ-3 + Օ ՊՎ 3+ ՊՆԵՎ ՄՈ -3

12 ամ սա կան ԿԿԽ – 1

18 ամ սա կան ԱԿԴՓ 4 + Օ ՊՎ 4

Մշ տա պես պահ պա նեք պատ վաս տում եր ստա նա լու ազ գային օ րա ցույ ցի տա րի-

քային ժամկ ետ նե րը (դա է ար դյու նա վետ ը նդ գրկ ման ցու ցա նի շը)։ 

Բո լոր ե րե խա նե րի ծնող նե րը պետք է ստա նան խորհր դատ վու թյուն կա տար վող 

պատ վաս տում ե րի, կան խար գել վող հի վան դու թյուն նե րի և հետ պատ վաս տու մային 

հնա րա վոր ռե ակ ցիա նե րի վե րա բե րյալ։ Այս նպա տա կով պատ վաստ ման օ րը յու րա-

քան չյուր ե րե խայի հա մար նշա նակ վում է կոնկ րետ ժամ՝ ել նե լով հրա վիր ված նե րի թվից, 

պատ վաստ վող նե րի կու տա կում ե րից խու սա փե լու և խորհր դատ վու թյան հա մար ան-

հրա ժեշտ ժա մա նա կա մի ջոց տրա մադ րե լու նպա տա կով։ Ե թե ե րե խային ծնող նե րը չեն 

բե րել պատ վաստ ման հա մա պա տաս խան տա րի քում, ան հրա ժեշտ պատ վաս տում ե րը 

կա տա րել հնա րա վո րինս սեղմ ժամկ ետ նե րում։ Պատ վաս տում ե րի միջև ըն կած ժամկ ե-

տը կա րող եք կր ճա տել մինչև 4 շա բաթ։ Ե թե ե րե խան ստա ցել է որևէ պատ վաս տում, 
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ա պա տվյալ պատ վաստ ման դե ղա չա փը (դո զան) « կո րած» չի հա մար վում։

ՊԱՀ ՊԱ ՆԵՔ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ԿԱ ՑՈՒ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ9

Կար ժա մա նակ, ե րբ բու ժաշ խա տող նե րը հա մա րում էին, որ ե րե խայի մոտ թեթևա-

կի հի վան դու թյուն նե րի առ կա յու թյան պա հին պատ վաս տու մը հա կա ցուց ված է։ Նրանք 

ե րե խային ու ղար կում էին տուն և բա ցատ րում մո րը, որ ե րե խայի հետ ան հրա ժեշտ կլի նի 

վե րա դառ նալ պատ վաստ ման, ե րբ որ ե րե խան լիար ժեք ա պա քին վի։ Ե րե խան շա րու նա-

կա բար են թարկ վում է կա պույտ հա զով, փոր լու ծու թյամբ, թո քա բոր բե րով և մե նին գիտ-

նե րով հի վան դա նա լու վտան գին, քա նի որ այս հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե րը դեռևս 

լայ նո րեն տա րած ված են և հի վան դու թյուն ներ են ա ռա ջաց նում։ Հի վանդ ե րե խա նե րին, 

ի նչ պես նաև սնուց ման խան գա րում ե րով ե րե խա նե րին խիստ կարևոր է պատ վաս տել 

նշ ված հի վան դու թյուն նե րի դեմ։ Մե զա նում ցուց ված է թեթևա կի հի վանդ ե րե խա նե րին 

պատ վաս տել 1-2 շա բաթ հե տո։ ե թե ե րե խան տվյալ պատ վաս տու մը չի ստա նում հա մա-

պա տաս խան տա րի քում, ե րե խայի մոտ այդ հի վան դու թյան զար գաց ման հա վա նա կա-

նու թյու նը մե ծա նում է ։

Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան ա ռա ջար կու թյան հա մա-

ձայն, այ սօր գո յու թյուն ու նեն միայն ե րեք պատ ճառ ներ (բա ցար ձակ հա կա ցու ցում եր), 

ո րոնք կա րող են կանգ նեց նել պատ վաս տու մը և ըն դուն ված են մեր հան րա պե տու թյու-

նում.

Չի կա րե լի ե րե խային կա տա րել պատ վաս տում, ե թե առ կա է.

	ի մու նո դե ֆի ցի տային վի ճակ (ՁԻ ԱՀ և այլն), այդ թվում հոր մո նալ և ճա ռա գայ թային 

բուժ ման ըն թաց քում։ Այս դեպ քում չեն կա տար վում կեն դա նի պատ վաս տա նյու թե-

րը /ԲՑԺ, Օ ՊՎ, ԿԿԽ/ 

	նա խորդ պատ վաս տու մից հե տո զար գա ցած ծանր ա լեր գիկ ռե ակ ցիա և ա նա ֆի-

լաք սիա (տա րա ծուն ե ղն ջա ցան, սու լող շնչա ռու թյուն, բե րա նի և կո կոր դի այ տուց, 

դժ վա րա ցած շնչա ռու թյուն, հի պո թեն զիա և շոկ)

	 նա խորդ պատ վաս տու մից հե տո ծանր նյար դա բա նա կան բար դու թյուն ներ (կո-

մա, գի տակ ցու թյան մթագ նում, եր կա րատև` 15 րո պեից ա վե լի ցն ցում եր) նա խորդ 

պատ վաս տու մից հե տո` 7 օր վա ըն թաց քում)

Բո լոր այլ դեպ քե րում հետևեք ստորև բեր ված կա նոն նե րին.

	 սուր հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում պատ վաս տու մը կա տա րել ա պա քի նու մից հե տո` 

կի րա ռե լով ան հա տա կան մո տե ցում,

	ք րո նի կա կան հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում՝ կա յուն ռե մի սիայի շր ջա նում,

	 խոր հուրդ չի տր վում պատ վա սում կա տա րել ման կա պար տեզ գնա լուց 1-2 օր ա ռաջ։ 

Նպա տա կա հար մար է պատ վաս տու մը կա տա րել 3-4 շա բաթ ա ռաջ՝ լիար ժեք 

պաշտ պա նու թյուն ա պա հո վե լու հա մար։

Հի վանդ ե րե խայի պատ վաս տում ե րի հա մար չկան հա կա ցու ցում եր, ե թե ե րե
խան բա վա կա նա չափ ա ռողջ է տուն վե րա դառ նա լու հա մար։

Ե թե ե րե խային ու ղեգ րում եք հի վան դա նո ցային բուժ ման` մի՛ կա տա րեք որևէ պատ-

վաս տում։ 

9 Օգտվել նաև երկրում գործող ՀՀ ԱՆ հրամանով հաստատված հակացուցումների վարման 
ուղեցույցից 
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Ո րո շե լու հա մար, ա րդյոք ե րե խային ան հրա ժեշտ է կա տա րել պատ վաս տում տվյալ 

օ րը, ե րե խայի ամ բու լա տոր քար տում ՆԱՅԵՔ ե րե խայի տա րի քը։ 

Ե թե չգի տեք ե րե խայի տա րի քը, պար զեք այն։

ՀԱՐՑ ՐԵՔ ՄՈ ՐԸ. ու նի՞ ա րդյոք ե րե խան ամ բու լա տոր քարտ։

Ե թե մայ րը պա տաս խա նում է, որ ու նի, 

	ամ բու լա տոր քար տում գտեք պատ վաս տում ե րի գրա ֆի կը

	 պատ վաս տում ե րի գրա ֆի կում կա տար ված գրան ցում ե րը հա մե մա տեք պատ-

վաս տում ե րի խոր հուրդ տր վող ժա մա նա կա ցույ ցի հետ, ո րո շեք, ա րդյոք ե րե խան 

ստա ցել է իր տա րի քի հա մար նա խա տես ված բո լոր պատ վաս տում ե րը

	 Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տում նշեք ե րե խայի ստա ցած բո լոր պատ-

վաս տում ե րը, գրան ցեք ե րե խայի ստա ցած վեր ջին պատ վաստ ման ամ սա թի վը, 

ը նդ գծեք այն պատ վաս տում ե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ է կա տա րել տվյալ օ րը 

	ե թե ե րե խային չեն ու ղար կում հի վան դա նոց և ե րե խան բա վա կա նա չափ ա ռողջ 

է, բա ցատ րեք մո րը, որ ե րե խայի պատ վաս տում(ներ)ն ան հրա ժեշտ է ան ցկաց նել 

տվյալ օ րը։

Ե թե մայ րը չի բե րել ե րե խայի ամ բու լա տոր քար տը.

	 հարց րեք մո րը, թե ի նչ պատ վաս տում եր է ստա ցել իր ե րե խան, կա տար ված պատ-

վաս տում ե րի մա սին գրան ցում ե րը ստու գեք կան խար գե լիչ պատ վաս տում ե րի 

քար տում (ձև No. 63) և պատ վաս տում ե րի գրան ցա մա տյա նում 

	Ե թե առ կա չէ, ա պա մո րը տվեք « Մոր հու շա թեր թի կը» « Կան խար գե լիչ պատ վաս-

տում ե րի վկա յա կա նը» հու շա տետ րը, գրան ցեք այն տեղ պատ վաստ ման ամ սա թի-

վը և, ե թե ան հրա ժեշտ է, ու ղար կեք ե րե խային պատ վաստ ման՝ հա մա ձայն պատ-

վաս տում ե րի ազ գային օ րա ցույ ցի։

ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒՄՆ Ա ՆՑ ԿԱՑ ՆԵ ԼԻՍ Ա ՊԱ ՀՈ ՎԵՔ ԴՐԱ Ա ՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Բուժ հիմ ար կու թյու նում պատ վաս տա նյու թեր (վակ ցի նա ներ) պա հե լիս և պատ վաս-

տում ան ցկաց նե լիս հետևեք հա մա պա տաս խան կա նոն նե րին՝ ան ցան կա լի հետևանք-

նե րից խու սա փե լու հա մար։

ԱՆՎ ՏԱՆԳ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՏԱՐ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐՆ ՈՒ Ա ՌԱ
ՋԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

1.  Պատ վաս տու մից ա ռաջ ՄՇ ՏԱ ՊԵՍ ՍՏՈՒ ԳԵՔ ե րե խայի ա ռող ջա կան վի ճա կը և 

կա տա րեք հա մա պա տաս խան գրան ցում ե րը։

2.  Պատ վաս տա նյու թե րը ՊԱ ՀԵՔ սառ նա րա նում՝ դրանք ստա նա լու պա հից մինչև 

օգ տա գոր ծե լու պա հը։ Պատ վաստ ման օր վա ամ բողջ ըն թաց քում պատ վաս տա-

նյու թը ՊԱ ՀԵՔ սառ նա րա նում՝ 2-80C պայ ման նե րում։ Մշ տա պես ՀԵ ՏԵ ՎԵՔ սառ-

նա րա նի ջեր մային ռե ժի մին։

3. Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, չի՞ փոխ վել ա րդյոք սր վա կի ջեր մային ին դի կա տո րի գույ նը։ Գույ նի փո-

փո խու թյան դեպ քում ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ պատ վաս տա նյու թի կի րառ ման հնա րա վո րու-

թյու նը՝ ը ստ ե րկ րում գոր ծող ստան դարտ պա հանջ նե րի։

4. Ս ՏՈՒ ԳԵՔ պատ վաս տա նյու թի, լու ծի չի, նե րար կի չի և ա սե ղի օգ տա գործ ման ժամ-

կետ նե րը։ Ժամկ ե տանց լի նե լու դեպ քում ո չն չաց րեք դրանք։

5.  Պատ վաս տա նյու թը օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ ան պատ ճառ ԿԱՐ ԴԱ ՑԵՔ դրան կից 
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ցու ցում ե րը։

6. Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ա րդյո՞ք ձեր տրա մադ րու թյան տակ ե ղած լու ծի չը պատ վաս տա նյու թը 

ար տադ րող նույն գոր ծա րա նի ստան դարտ լու ծիչն է, այ սինքն, ար տադր ված է 

հա տուկ այդ պատ վաս տա նյու թի հետ որ պես լու ծիչ օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով։ 

Պատ վաս տա նյու թը լու ծե լու հա մար մի՛ օգ տա գոր ծեք այլ լու ծիչ ներ, դե ղա մի ջոց ներ 

կամ թո րած ջուր։ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾԵՔ միայն միան վագ օգ տա գործ ման նե րար կիչ ներ և 

ա սեղ ներ պատ վաս տա նյու թը լու ծե լու հա մար։

7. Ս ՏՈՒ ԳԵՔ պատ վաս տա նյու թե րի քա նա կի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ստան-

դարտ լու ծի չի քա նա կին և ԱՐ ՏԱ ՑՈ ԼԵՔ դրանց շար ժը ա մե նամ սյա հաշ վետ վու-

թյուն նե րի ձևում։

8.  Պատ վաս տա նյու թի լու ծիչն ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾԵՔ այն քա նա կու թյամբ, ո րը ցուց ված է 

ար տադ րո ղի ցու ցում ե րում։

9. Ե րե խայի մաշ կը ման րէ ա զեր ծե լու հա մար ՄԻ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾԵՔ հա կա սեպ տիկ նյու-

թով թա թախ ված այն նույն բամ բա կի խծու ծը, ո րով մաք րել եք պատ վաս տա նյու-

թի կամ լու ծի չի սր վա կի ռե տի նե կա փա րի չը։ Պատ վաստ ման դաշ տը մաք րեք 700 

սպիր տով և սպա սեք, որ չո րա նա, խծու ծը ան մի ջա պես գցեք ա րկ ղի մեջ և մի 

տրո րեք սրսկ ման տե ղը։

10. Ա մե նայն ա չալր ջու թյամբ ՊԱՀ ՊԱ ՆԵՔ ստե րի լու թյան կա նոն նե րը։ Ա սեղ նե րի հետ 

ան փույթ մի վար վեք։

11. ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾԵՔ միայն ի նք նար գե լա փակ վող նե րար կիչ ներ և ա սեղ ներ։ ՄԻ՛ Օ ԳՏ-

ՎԵՔ այն պի սի նե րար կիչ նե րից կամ ա սեղ նե րից, ո րոնց օգ տա գործ ման ժամկ ե տը 

լրա ցել է, կամ ո րոնց փա թե թը վնաս ված է ։

12.  ՄԻ՛ ԹՈ ՂԵՔ ա սե ղը պատ վաս տա նյու թի կամ լու ծի չի սր վա կի ռե տի նե կա փա րի չի 

մեջ խր ված ամ բողջ օ րը։

13.  ՆԵ ՐԱՐ ԿԵՔ միայն պատ վաս տա նյու թի սահ ման ված քա նա կու թյու նը, ո րը սո վո րա-

բար կազ մում է 0.05 մլ ԲՑԺ-ի և 0.5 մլ մյուս պատ վաս տա նյու թե րի հա մար։

14.  ՄԻ ՆԵ ՐԱՐ ԿԵՔ պատ վաս տա նյու թը հե տույ քին կամ թիա կի տակ, այլ նե րար կեք 

դել տաձև մկա նի մեջ տե ղի մա սում /են թա մաշ կային/ կամ ա զդ րի վե րին հատ վա-

ծի դի մա կո ղային մա սում / խո րը միջմկ ա նային/։ 

15.  ՊԱՀ ՊԱ ՆԵՔ բաց սր վակ նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը։ Լուծ վող (վե րա կանգն վող) 

կամ կոն սեր վանտ չպա րու նա կող պատ վաս տա նյու թե րը սր վա կը բա ցե լուց հե տո 

6 ժամ հե տո կամ պատ վաստ ման օր վա ա վար տին Ո ՉՆ ՉԱՑ ՐԵՔ (ԿԿԽ, հն գա վա-

լենտ, պնև մա կո կային, ԲՑԺ՝ ա ռա վե լա գույ նը 2ժ, ե թե սր վա կը ռե տի նե գլ խի կով չէ)։ 

16. ԽՍ ՏԻՎ ԱՐ ԳԵԼ ՎՈՒՄ Է պատ վաս տա նյու թը հա վա քել նե րար կիչ նե րի մեջ մինչ 

պատ վաստ վող ե րե խայի ժա մա նու մը։ Պատ վաս տա նյու թը լուծ վում է կամ բաց վում 

է միայն ա ռա ջին ե րե խայի ժա մա նե լուց հե տո։

17.  Պատ վաս տա նյու թը լու ծե լուց հե տո միան վագ նե րար կի չը և պատ վաս տու մից հե տո 

ի նք նար գե լա փակ վող նե րար կի չը ԱՆ ՄԻ ՋԱ ՊԵՍ ԳՑԵՔ ան վտանգ այր ման տու փի 

մեջ։ ԽՈՒ ՍԱ ՓԵՔ հագց նել նե րար կիչ նե րի ա սեղ նե րի կա փա րիչ նե րը։ Լուծ ման հա-

մար օգ տա գործ ված ա սե ղով պատ վաս տում չի կա տար վում և նույն ա սե ղից այլ 

նե րար կի չով պատ վաս տա նյութ չի հա վաք վում։ 

18. Ար տագ նա կամ տու րային պատ վաս տում ե րի ժա մա նակ բաց ված պատ վաս տա-

նյու թի սր վա կը ՉԻ ԹՈՒՅ ԼԱՏՐ ՎՈՒՄ տե ղա փո խել մի բնա կա վայ րից մյու սը՝ Ո ՉՆ-

ՉԱՑ ՐԵՔ ԱՆ ՄԻ ՋԱ ՊԵՍ պատ վաս տու մը կա տա րե լուց հե տո։

19.  Պատ վաստ ման օր վա ա վար տին բազ մա դե ղա չափ կոն սեր վանտ պա րու նա կող 

հե ղուկ պատ վաս տա նյու թե րի /ԱԴՓ-Մ, ԱՓ, Օ ՊՎ/ բաց ված սր վակ նե րը ՊԱ ՀԵՔ 

սառ նա րա նում (2-8oC)՝ պահ պա նե լով դրանց ստե րի լու թյու նը, (սր վա կի վրա նշեք 
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բաց ման ամ սա թի վը) և օգ տա գոր ծեք 4 շա բաթ տևո ղու թյամբ, ե թե սր վա կի վրա 

առ կա է ին դի կա տոր։ Պատ վաս տա նյու թի շշիկ նե րի կամ սր վակ նե րի գլ խիկ նե րը 

/ կա փա րիչ նե րը / միշտ ՊԱՀ ՊԱ ՆԵՔ չոր և մա քուր՝ կոն տա մի նա ցիայից խու սա-

փե լու հա մար։

20.  Պատ վաս տա նյու թի բաց ված սր վակն օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ ՍՏՈՒ ԳԵՔ ախ տոտ-

ման տե սա նե լի նշան նե րի առ կա յու թյու նը, օ րի նակ՝ ար տա քին տես քի փո փո խու-

թյու նը, փա թիլ նե րի առ կա յու թյու նը և այլն։

21. Օգ տա գործ ված նե րար կիչ ներն ու ա սեղ նե րը ՀԱ ՎԱ ՔԵՔ Ա ռող ջա պա հու թյան Հա-

մաշ խար հային Կազ մա կեր պու թյան և Ի մու նա կան խար գել ման ազ գային ծրագ րի 

պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան՝ ան վտանգ այր ման տու փե րում, հե տա գա-

յում հր կիզ ման ե ղա նա կով ո չն չաց նե լու նպա տա կով / պա հանջ վում է բժշ կա կան 

թա փոն նե րի ո չն չաց ման պայ մա նա գիր հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թյան 

հետ/։

22.  ՏԵ ՂԵ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ՀԱ ՂՈՐ ԴԵՔ մայ րե րին հետ պատ վաս տու մային տե ղային 

բնույ թի և ը նդ հա նուր ռե ակ ցիա նե րի մա սին, և դրանց բուժ ման մե թոդ նե րի մա-

սին։
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10.0. ՍՏՈՒԳԵՔ, ԱՐԴՅՈՔ ՄԻՆՉԵՎ 1 ՏԱՐԵԿԱՆ 
ԵՐԵԽԱՆ ՍՏԱՑԵԼ Է ՎԻՏԱՄԻՆ Դ

Ե րե խան կյան քի ա ռա ջին օ րե րից մինչև 1 տա րե կա նը պետք է ստա նա վի տա
մին Դի կան խար գե լիչ դե ղա չա փը` օ րա կան 400500 ՄՄ։ 

11.0. ԿԱՏԱՐԵՔ ԱՅԼ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԻ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ս խե մայի «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ» հատ վա ծի վեր ջին շր ջա նա կը հի շեց նում է նաև այլ պրոբ լեմ-

նե րի գնա հատ ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, ո րոնք կա րող են ի հայտ գալ ե րե խայի 

մոտ։

Քա նի որ «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե ման չի նկա րագ րում հի վանդ ե րե-

խայի բո լոր պրոբ լեմ ե րը, դուք այժմ պետք է գնա հա տեք այն պրոբ լեմ ե րը, ո րոնց մա-

սին ձեզ պատ մել է ե րե խայի մայ րը։ Օ րի նակ, մայ րը կա րող է ձեզ տե ղե կաց նել, որ ե րե-

խայի մոտ նկա տել է մաշ կային ին ֆեկ ցիա, քոր կամ մաշ կի ու աչ քե րի եղ ջե րա թա ղան թի 

դեղ նու թյուն։ Հնա րա վոր է, նաև, որ գնա հատ ման ըն թաց քում դուք հայտ նա բե րեք մեկ այլ 

հի վան դու թյուն։ Բա ցա հայ տեք և բու ժեք ցան կա ցած այլ պրոբ լեմ եր՝ ել նե լով ձեր գի-

տե լիք նե րից, փոր ձից և հա մա ձայն բուժ հիմ ար կու թյան կա նոն նե րի։ Ե թե ե րե խայի մոտ 

կա ցան կա ցած այլ պրոբ լեմ, ո րն ամ բու լա տո րիայի պայ ման նե րում բու ժել հնա րա վոր չէ, 

ուղար կեք ե րե խային հի վան դա նոց։

•	•	•

Ս խե մայի « ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» հատ վա ծի վեր ջին շր ջա նա կը պա րու նա կում է հետևյալ 

կարևո րա գույն նա խազ գու շա ցու մը.

Ե ԹԵ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ԱՌ ԿԱ ԵՆ ՎՏԱՆ ԳԻ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ԱՅԼ ԱԽ ՏԱՆ ՇԱՆ ՆԵՐ, Ա ՆՀ ՐԱ-

ԺԵՇՏ Է Ա ՊԱ ՀՈ ՎԵԼ ՆՐԱ ՏԵ ՂԱ ՓՈ ԽՈՒ ՄԸ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈՑ՝ հա մա պա տաս խան հա կա-

բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցի ա ռա ջին դե ղա չա փը տա լուց և այլ ան հե տաձ գե լի օգ նու թյուն 

ցու ցա բե րե լուց հե տո։

ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆ. Պ լան Գ-ով ի րա կա նաց ված ռե հիդ րա տա ցիան կա րող է թեթևաց նել 

ե րե խայի մոտ առ կա վտան գի ը նդ հա նուր նշան նե րը և, հետևա բար, հի վան դա նոց տե-

ղա փո խե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ 
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Այս ծա նո թագ րու թյու նը հի շեց նում է ձեզ այն հան գա ման քի մա սին, որ վտան գի ցան-

կա ցած այլ ախ տան շան նե րով ե րե խային ան հրա ժեշտ է շտապ բու ժում և տե ղա փո խում 

հի վան դա նոց։ Հնա րա վոր են հազ վա գյուտ դեպ քեր, ե րբ վտան գի ը նդ հա նուր նշան նե րի 

առ կա յու թյան դեպ քում ե րե խայի մոտ առ կա չլի նի հիմ ա կան ախ տան շան նե րին հա մա-

պա տաս խա նող ոչ մի ծանր դա սա կար գում։ «Ն շա նա կեք բու ժում» ու սում ա կան մո դու-

լում դուք կսո վո րեք ո րո շել և պլա նա վո րել վտան գի ը նդ հա նուր նշան նե րով, բայց ա ռանց 

ծանր դա սա կարգ ման ե րե խայի տե ղա փո խու մը հի վան դա նոց։





 ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ՎԱՐՈՒՄ

ՄԱՍ 2
 

Նշանակեք բուժում և բուժեք 
երեխային հետագա բժշկական 

հսկողություն
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ԲԱԺԻՆ 1. ՆՇԱՆԱԿԵՔ ԲՈՒԺՈՒՄ

ՈՒ ՍՈՒ ՑՈ ՂԱ ԿԱՆ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԸ

 

Այս ու սում ա կան մո դու լում դուք կսո վո րեք ստորև բեր ված հմ տու թյուն նե րը և կվարժ-

վեք դրանց գործ նա կան կի րառ ման մեջ.

 

•	 ո րո շել, ա րդյոք ե րե խային ան հրա ժեշտ է ու ղար կել հի վան դա նոց;

 

•	 ո րո շել, թե ի նչ բու ժում է ան հրա ժեշտ ե րե խային;

 

•	 այն հի վանդ նե րի հա մար, ո րոնք կա րիք ու նեն ան հա պաղ հի վան դա նո ցային բուժ ման 

ան հրա ժեշտ է`

- ո րո շել, թե ի նչ կար գի շտապ բու ժում է ան հրա ժեշտ՝ հի վան դա նոց ու ղար կե լուց 

ա ռաջ;

- բա ցատ րել ե րե խայի մո րը, թե ին չու է ան հրա ժեշտ ե րե խային ու ղար կել հի վան դա-

նոց;

- կազ մել հի վան դա նո ցի ու ղե գիր-քար տը, պար տա դիր նշե լով կա տա րած մի ջո ցա-

ռում ե րը։
Այս մո դու լում հիմ ա կան ու շադ րու թյու նը դարձր վե լու է ան հրա ժեշտ բուժ ման նշա

նակ մա նը։ 

Ս տորև բեր ված սխե մա յում ցու ցադր ված են բուժ ման փու լե րը։ Այդ փու լե րից յու րա-

քան չյու րին այս մո դու լում նվիր ված է մի ա ռան ձին գլուխ։ Մեծ մա սամբ, հի վանդ նե րին 

կա րիք չի լի նում շտապ ու ղար կել հի վան դա նոց։ Այդ պի սի հի վանդ նե րի բուժ ման նշա-

նակ ման հար ցե րը կքն նարկ վեն են գլուխ 2.0-ում։ 
Թե ի նչ բու ժում է պետք նշա նա կել այն հի վանդ ե րե խա նե րին, ո րոնց ան հրա ժեշտ է 

շտապ ու ղար կել հի վան դա նոց, դուք կի մա նաք՝ ըն թեր ցե լով գլուխ 3.0-ը։ 

2.0 Ո րո շեք բու ժու-
մը այն հի վանդ նե-
րի հա մար, ո րոնք 
կա րիք չու նեն սա-
ցի ո նար բուժ ման

3.0 Ո րո շեք ան հրա-
ժեշտ շ տապ բու-
ժու մը ստա ցի ո նար 
ու ղեգ րե լուց ա ռաջ

4.0 Ա նց կաց րեք 
հա մա պա տաս խան 
բու ժում ստա ցի ո-
նար ու ղեգ րե լուց 
ա ռաջ

5.0 Ու ղեգ րեք ստա-
ցի ո նար

1.0 Ո րո շեք, ա րդյ ՞ոք 
կա րիք կա ան հա-
պաղ ս տա ցի ո նար 
 բուժ ման

ՈՉ

ԱՅՈ

Այս մո դու լում դուք հա ճախ օ գտ վե լու եք ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ սխե մայի 

«Ն շա նա կեք բու ժում» սյու նա կից։ Ե թե ե րե խայի մոտ հայտ նա բեր վել է հի վան դու թյան 
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միայն մեկ դա սա կար գում, ա պա այդ ե րե խայի հա մար բու ժում նշա նա կե լը բա վա կան 

հեշտ է։ Սա կայն, ե րե խա նե րից շա տե րի մոտ հայտ նա բեր վում է միա ժա մա նակ մի քա նի 

դա սա կար գում։ Օ րի նակ, ե րե խայի մոտ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐ ԲԸ կա րող է ըն թա նալ Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ 

ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ ԱՅԻ հա մակ ցու թյամբ։ 
Ե թե ե րե խայի մոտ հայտ նա բեր վել են հի վան դու թյան մի քա նի դա սա կար գում եր, 

ա պա բուժ ման ե ղա նակ նե րի ը նտ րու թյու նը կա տա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ կլի նի դի-

տար կել ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ սխե մայի մի քա նի հատ ված ներ։ 
Բուժ ման մի քա նի տե սակ ներ կա րող են միան ման լի նել։ Օ րի նակ, թո քա բոր բը և 

ա կան ջի սուր ին ֆեկ ցիան պա հան ջում են բու ժում հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րով։ 
Դուք պետք է նշեք, թե բուժ ման ո ՛ր տե սակ ներն են միան ման և կա րող են կի րառ վել եր-

կու հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման պրո ցե սում, և թե բուժ ման ո ՛ր տե սակ ներն են տար բեր։
Ե թե ե րե խային ան հրա ժեշտ է շտապ ու ղար կել հի վան դա նոց,ա պա պետք է ա րագ 

ա վար տել ե րե խայի վի ճա կի գնա հա տու մը, ո րո շել, թե ի նչ պի սի բու ժում պետք է ստա նա 

ե րե խան, կա տա րել այն և ու ղեգ րել հի վան դա նոց։

1.0. ՈՐՈՇԵՔ, ԿԱ ԱՐԴ՞ՈՔ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵԽԱՅԻՆ 
ԱՆՀԱՊԱՂ ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ 

 ԾԱՆՐ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐԳ ՄԱՄԲ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈՑ ՈՒ ՂԱՐ ԿԵ ԼԸ 

Դի տար կեք ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ սխե մա յում բեր ված ծանր դա սա կար գում-

նե րը։ Դրանք ցույց են տր ված վար դա գույն գույ նով և նե րա ռում են հետևյալ դա սա կար-

գում ե րը.

•	  ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ

•	  ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ, Ա ՍՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆ-

ՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ

•	  ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ

•	  ՀԵ ՄՈ ԿՈ ԼԻՏ

•	  ԾԱՆՐ ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

•	  ԾԱՆՐ ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄ ՐՈՒԿ

•	  ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ 

•	 ԸՆ ՊԱ ՆԻ Ա ԲՍ ՑԵՍ

•	  ՄԱՍ ՏՈԻ ԴԻՏ

•	 Ս ՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ԿԱՄ ԾԱՆՐ Ա ՆԵ ՄԻ Ա

 

Ու շադ րու թյուն դարձ րեք այդ դա սա կարգ ման հի վան դու թյուն նե րի հա մար խոր հուրդ 

տր վող ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ու ղար կեք հի վան դա նոց ցուց մա նը։, ո րը նշա նա կում է, որ ե րե խային 

պետք է ան հա պաղ ու ղար կել հի վան դա նոց, նա խօ րոք ան ց կաց նե լով ան հրա ժեշտ բու-

ժում` տալ հա կա բի տի կի ա ռա ջին դո զան, պա րա ցե տա մոլ և այն։ 

 ԲԱ ՑԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ`  Ե թե ե րե խայի մոտ կա ԾԱՆՐ ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ և չկա այլ 

ծանր դա սա կար գում, ա պա հի վան դա նոց ու ղար կելն ան հրա ժեշտ է, սա կայն ոչ ան հե-

տաձ գե լի։ Հետևա բար, մինչ հի վան դա նոց ու ղար կե լը ան հրա ժեշտ է բու ժել ջրազր կու մը։
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 Գո յու թյուն ու նի ևս մեկ հնա րա վոր բա ցա ռու թյուն` կա րե լի է ե րե խային բու ժել ամ բու-

լա տո րիա յում, ե թե նրա մոտ կա միայն մեկ դա սա կար գում՝ ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ, և ե թե 

ձեր ամ բու լա տո րիա յում կան բո լոր ան հրա ժեշտ սար քա վո րում ե րը ե րե խային բու ժե-

լու հա մար։ Ե րե խայի մոտ կա րող է լի նել ջրազրկ մա նը վե րագր վող վտան գի ը նդ հա նուր 

նշան։ Օ րի նակ, նա կա րող է գտն վել լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում, ի վի ճա կի 

չլի նել խմել:

 ԾԱՆՐ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՄԲ Ե ՐԵ ԽԱ

Հետևյալ նշան նե րից եր կու սը.

•	  լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի-
ճա կում է 

•	 աչ քե րը նե րըն կած են 

•	 չի կա րո ղա նում խմել կամ խմում 
է դժ վա րու թյամբ

•	  մաշ կի ծալ քը հարթ վում  
է շատ դան դաղ.

ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ
ԿՈՒՄ

⇒	Շ ՏԱՊ ու ղեգ րեք հի վան դա նոց։ 
Ճա նա պար հին մայ րը պետք է 
հա ճա խա կի կու մե րով տա Օ ՌԱ 
լու ծույթ։ Խոր հուրդ տվեք մո րը 
շա րու նա կել կրծ քով կե րակ րու-
մը։ 

⇒	Ե թե հնա րա վո րու թյուն չկա ե րե-
խային շտապ ու ղեգ րել հի վան-
դա նոց, գոր ծեք ը ստ Գ պլա նի։

Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է միակ ծանր դա սա կար գում ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ, ա պա 

օ գտ վեք Պլան Գ-ից և ո րո շեք, ա րդյ ՞ոք ե րե խային ան հրա ժեշտ է ու ղար կել հի վան դա-

նոց, թե ո չ։ Պլան Գ-ն բեր ված է ԲՈՒ ԺԵՔ սխե մա յում։ Այն ձեզ կօգ նի ո րո շել, հնա րա վոր է 

ա րդյ ՞ոք ծանր ջրազրկ մամբ ե րե խային լիար ժեք կեր պով բու ժել ձեր ամ բու լա տո րիա յում։ 
Պ լան Գ-ի ձախ մա սը, որ տեղ նկա րագր վում են հնա րա վոր լու ծում ե րը, ներ կա յաց-

ված է ստոև։ Սխե մայի աջ մա սը պար զեց ված է քայլ առ քայլ։ 
Հե ղուկ նե րի օգ նու թյամբ ե րե խային բու ժե լու մի ջոց նե րին դուք կծա նո թա նաք ԲՈՒ ԺԵՔ 

Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ ու սում ա կան մո դու լում։ 

Ե թե ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒ ՄԻՑ բա ցի ե րե խայի մոտ առ կա է նաև որևէ այլ ծանր դա սա-

կար գում, ա պա ե րե խային ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ու ղար կեք հի վան դա նոց։ Այդ ե րե խային բու ժե լու 

հա մար ան հրա ժեշտ են հա տուկ գի տե լիք ներ ու հմ տու թյուն ներ, քա նի որ կարճ ժա մա-

նա կա հատ վա ծում հե ղու կի չա փա զանց մեծ քա նա կու թյուն նե րի ներ մու ծու մը կա րող է 

լուրջ վտանգ ներ կա յաց նել ե րե խայի կյան քի հա մար։
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Պ ԼԱՆ ԳԻ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅՆ ԸՆ ԴՈՒՆ ՎՈՂ Ո ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵ ՐԸ  
ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ԲՈՒ ԺԵՔ ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒ ՄԸ

êÎêºø ²ÚêîºÔÆò

²ÝÑ³å³Õ ëÏë»É Ý/» Ý»ñ³ñÏáõÙÁ  
Ó»ñ ³ÙµáõÉ³ïáñÇ³ÛáõÙ

²ÜÐ²ä²Ô áõÕ³ñÏ»ù 
ÑÇí³Ý¹³Ýáó

¼áÝ¹Ç Ï³Ù ËÙ»Éáõ ÙÇçáóáí

Î³ñá±Õ »ù ³ñ¹Ûáù ³ÝÙÇç³å»ë 
ëÏë»É Ñ»ÕáõÏÇ Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ 

Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÁ:

ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ï³± ³ñ¹Ûáù 
Ñ»ÕáõÏÇ Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ 

Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »ñ»Ë³ÛÇÝ 
ï³Ý»É ÙáïÇÏ ·ïÝíáÕ áñ¨¿ ï»Õ 

(30 ñáå. ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ)

Ò»½ ëáíáñ»óñ»±É »Ý ³ñ¹Ûáù û·ïí»É 
Ý³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹Çóª 

é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³ÛÇ Ýå³ï³Ïáí: 

ºñ»Ë³ÛÇÝ ³ÝÑå³Õ áõÕ³ñÏ»ù 
ÑÇí³Ý¹³Ýáóª Ñ»ÕáõÏÇ 

Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ï³Ù Ý³½á·³ëïñ³É 
»Õ³Ý³Ïáí Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

àâ

²Úà

²Úà

²Úà

àâ

àâ

àâ

Î³ñáÕ³Ýáõ±Ù ¿ ³ñ¹Ûáù »ñ»Ë³Ý 
ËÙ»É:

Ա վե լի ման րա մասն 

Պ լան Գ-ն կու սում ա սի րեք հա ջորդ ու սում ա կան մո դու լում։
Ե թե դուք կա րո ղա նաք հա ջո ղու թյամբ կա տա րել ե րե խայի ռե հիդ րա տա ցիան, ա պա 

նրան ստա ցի ո նար տե ղա փո խե լու ան հրա ժեշ տու թյունն այլևս չի լի նի։ 

ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ ՆԵ ՐՈՎ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈՑ ՈՒ ՂԱՐ ԿԵ ԼԸ

Վ տան գի ը նդ հա նուր նշան ներ դրսևո րող ե րե խա նե րի մոտ ան պայ ման առ կա է նաև 

որևէ ծանր դա սա կարգ ման հի վան դու թյուն։ Նման ե րե խա նե րին ու ղար կում են հի վան-

դա նոց ը ստ հի վան դու թյան ծանր դա սա կարգ ման (բա ցա ռու թյուն է կազ մում վե րը նշ ված 

է ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒ ՄԸ /։

Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ սխե մայի ստո րին շր ջա նա կը հի շեց նում է`

Ա ՊԱ ՀՈ ՎԵՔ ՎՏԱՆ ԳԻ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ ՆԵ ՐՈՎ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ 

ՏԵ ՂԱ ՓՈ ԽՈՒ ՄԸ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈՑ՝ հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցի 

ա ռա ջին դե ղա չա փը տա լուց և ան հրա ժեշտ բու ժում ե րը կա տա րե լուց հե տո։
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 ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆ. Պ լան Գ-ի հա մա ձայն կա տար վող ռե հիդ րա տա ցիան կա րող է վե րաց-

նել վտան գի ը նդ հա նուր նշան նե րը, ուս տի և ե րե խային հի վան դա նոց տե ղա փո խե լու ան-

հրա ժեշ տու թյու նը։ 

 ԱՅԼ ԾԱՆՐ ԱԽ ՏԱՆ ՇԱՆ ՆԵ ՐՈՎ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈՑ ՈՒ ՂԱՐ ԿԵ ԼԸ

 Հազ վա գյուտ դեպ քե րում ե րե խայի մոտ կա րող են լի նել վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ՝ 

ա ռանց ծանր դա սա կարգ ման, այ սինքն` ե րե խայի մոտ կա րող են լի նել նաև այլ պրոբ լեմ-

ներ։ Այդ պի սի ե րե խային ան հրա ժեշտ է ան հա պաղ տե ղա փո խել հի վան դա նոց։ 
Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ սխե ման չի կա րող ը նդ գր կել այն բո լոր հնա րա վոր 

բար դու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են ա ռա ջա նալ ե րե խա նե րի մոտ։ Ո ւս տի մի մո ռաեք 

գնա հա տել նաև այլ պրոբ լեմ ե րը, և ե թե վեր ջին ներս առ կա են, ան հրա ժեշտ է տալ 

ծան րու թյան գնա հա տա կան, ո րո շել ի նչ պի սի բու ժում կա տա րել մինչ հի վան դա նոց հաս-

նե լը։ 
Օ րի նակ` ե րե խայի մոտ կա րող է լի նել սխե մա յում չընգրկ ված այն պի սի ծանր ախ-

տան շան, ի նչ պի սին է ու ժեղ փո րա ցա վը։ Ե թե դուք չեք կա րող բու ժել ծանր պրոբ լե մը, 

դուք պար տա վոր եք ե րե խային ու ղար կել ստա ցի ո նար։

ԱՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ Է ՀԻ ՇԵԼ` Ե րե խա նե րի մե ծա մաս նու թյու նը չի տա ռա պում ծանր դա սա-

կարգ ման հի վան դու թյուն նե րով և նրանց մոտ չկան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ 

Ե թե ե րե խայի մոտ չկա վե րը թվարկ ված բար դու թյուն նե րից և ոչ մե կը, նրան կա
րիք չկա ան հա պաղ ու ղար կել ստա ցի ո նար։ Այդ ե րե խայի բու ժու մը դուք պետք է 

նշա նա կեք՝ օ գտ վե լով սույն մո դու լի 2.0 բաժ նից։ 

ՕՐԻՆԱԿ 1 

Գա յա նեն եր կու տա րե կան է։ Ե րե խայի մոտ չկան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ 
Մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը 37.5oC է։ Ե րե խային ան հանգս տաց նում է ա կան ջի ցա վը։ Բու-

ժաշ խա տո ղը հայտ նա բե րել է թա րա խային ար տադ րու թյուն ե րե խայի ա կան ջից։ Մայրն 

ա սում է, որ մինչ այ սօր չի տե սել թա րա խային ար տադ րու թյուն իր ե րե խայի ա կան ջից։ 
Գա յա նեի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վում է որ պես Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա։ Ե րե-

խայի բարձր ջեր մու թյու նը բու ժաշ խա տո ղը դա սա կար գեց որ պես ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ-

ԱԼ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա։
 Գա յա նեի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ 

ՔԱՇ։ Որևէ այլ դա սա կար գում ե րե խայի մոտ չկա։ Նրան ան հրա ժեշտ չէ փե ղա փո խել 

հի վան դա նոց, քա նի որ չկան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ և ծանր դա սա կար գում։

 ՕՐԻՆԱԿ 2

 Վա հա նը 4 ամ սա կան է։ Տղայի մոտ չկան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ, սա կայն ե րե-

խան հա զում է և նրա մոտ նկատ վում է կրծ քա վան դա կի ներ քա շում։ Ե րե խայի հի վան-

դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ-

ԴՈՒՅ ԹՈՒՆ։ Բա ցի այդ, ե րե խան ու նի բարձր ջեր մու թյուն, ո րը դա սա կարգ վել է որ պես 

ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա։ Կաս կած չկա, որ Վա հա նին ան հրա ժեշտ է տե ղա-

փո խել հի վան դա նոց՝ ծանր դա սա կարգ մամբ։
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 ՕՐԻՆԱԿ 3

 Նա րի նեն 7 ամ սա կան է։ Ե րե խայի մոտ կա վտան գի միայն մեկ ը նդ հա նուր նշան` 

ե րե խան լե թար գիկ վի ճա կում է։ Նա րի նեն ու նի փոր լու ծու թյուն՝ ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՄԲ։ 
Որևէ այլ ծանր դա սա կար գում ե րե խայի մոտ չկա, ուս տի բու ժաշ խա տո ղը ո րո շեց ը նտ-

րել բուժ ման Պլան Գ-ն։ Քա նի որ բու ժաշ խա տո ղը կա րող է ան ցկաց նել նե րե րա կային 

բու ժում, նա ե րե խային պետք է բու ժի նե րե րա կային հե ղուկ նե րի օգ նու թյամբ՝ ի րենց ամ-

բու լա տո րիա յում։ Ե թե հա ջող վի ռե հիդ րա տա ցիայի մի ջո ցով ե րե խային հա նել լե թար գիկ 

վի ճա կից, ա պա ար դեն պետք չի լի նի ե րե խային ու ղար կել հի վան դա նոց։

 ՕՐԻՆԱԿ 4

 Լի դան 3 տա րե կան է։ Ա ղջ նակն ան գի տա կից վի ճա կում է։ Նրա մոտ չկան ԳՆԱ ՀԱ-

ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ սխե մա յում թվարկ ված ըն հա նուր ախ տան շան ներ։ Լի դային ան-

հրա ժեշտ է տե ղա փո խել հի վան դա նոց՝ ը ստ վտան գի ը նդ հա նուր նշա նի։

 
ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Ա 

Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք պետք է ո րո շեք, ա րդյոք կա րիք կա ե րե խային ան-

հա պաղ ու ղար կել հի վան դա նոց։ Նշեք ճիշտ պա տաս խա նը։
1.  Սա ռան 11 ամ սա կան է։ Վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ չու նի։ Ե րե խայի մոտ առ կա են 

հետևյալ դա սա կար գում ե րը.

 ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ 

Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա

Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ

և չկա ոչ մի այլ դա սա կար գում։

 Կա րիք կա՞ ա րդյոք ե րե խային ան հա պաղ ու ղար կել հի վան դա նոց։ __ ԱՅՈ __ Ո Չ

2.  Կա տյան 6 ամ սա կան է։ Վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ չու նի։ Ե րե խայի մոտ առ կա են 

հետևյալ դա սա կար գում ե րը.

 ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ

և չկա ոչ մի այլ դա սա կար գում։
 Կա րիք կա՞ ա րդյոք ե րե խային ան հա պաղ ու ղար կել հի վան դա նոց։ __ ԱՅՈ __ Ո Չ

3.  Նա րի նեն 7 ամ սա կան է։ Վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ չու նի։ Ե րե խայի մոտ առ կա են 

հետևյալ դա սա կար գում ե րը.

 ՄԱՍ ՏՈԻ ԴԻՏ

Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա

Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ
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և չկա ոչ մի այլ դա սա կար գում։
 Կա րիք կա՞ ա րդյոք ե րե խային ան հա պաղ ու ղար կել հի վան դա նոց։ __ ԱՅՈ __ Ո Չ

4.  Վա հա նը 2 տա րե կան է։ Այս ա ռա վոտ ե րե խան ցն ցում եր է ու նե ցել և շատ վատ է ու-

տում։ Ե րե խայի մոտ առ կա են հետևյալ դա սա կար գում ե րը.

Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ

և չկա ոչ մի այլ դա սա կար գում։

 Կա րիք կա՞ ա րդյոք ե րե խային ան հա պաղ ու ղար կել հի վան դա նոց։ __ ԱՅՈ __ Ո Չ

5.  Ար մե նը 9 ամ սա կան է։ Ե րե խան գտն վում է լե թար գիկ վի ճա կում։ Ե րե խայի մոտ առ կա 

են հետևյալ դա սա կար գում ե րը.

 ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՄԲ

Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ

և չկա ոչ մի այլ դա սա կար գում։

Տ վյալ բուժ հաս տա տու թյու նում հնա րա վոր է կա տա րել ն/ե և նա զո գաստ րալ ճա նա-

պար հով հե ղուկ նե րի նե րար կում։

 Կա րիք կա՞ ա րդյոք ե րե խային ան հա պաղ ու ղար կել հի վան դա նոց։ __ ԱՅՈ __ Ո Չ

6.  Սեր գեյը 15 ամ սա կան է։ Ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել։ Նրա մոտ առ կա են հետևյալ 

դա սա կար գում ե րը.

ԸՄ ՊԱ ՆԻ Ա ԲՍ ՑԵՍ

Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ

և չկա ոչ մի այլ դա սա կար գում։

 Կա րիք կա՞ ա րդյոք ե րե խային ան հա պաղ ու ղար կել հի վան դա նոց։ __ ԱՅՈ __ Ո Չ

7.  Կա րի նեն 2 տա րե կան է։ Ե րե խայի մոտ չկան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ Ե րե խայի 

մոտ առ կա են հետևյալ դա սա կար գում ե րը.

 ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՄԲ

Ս ՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ԿԱՄ ԾԱՆՐ Ա ՆԵ ՄԻ Ա

և չկա ոչ մի այլ դա սա կար գում։

 Կա րիք կա՞ ա րդյոք ե րե խային ան հա պաղ ու ղար կել հի վան դա նոց։ __ ԱՅՈ __ Ո Չ
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2.0. ՈՐՈՇԵՔ, ԹԵ ԻՆՉ ԲՈՒԺՈՒՄ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՅՆ 
ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻՆ, ՈՐՈՆՑ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱ 

Ամ բու լա տո րիա դիա մած ա մեն մի հի վանդ ե րե խայի հա մար լրաց վում է

« Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քարտ»։

 Ձեր դա սա խո սը կծա նո թաց նի « Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տի» հետ, կբա-

ցատ րի և ցույց կտա, թե ի նչ պես է պետք օ գտ վել, ի նչ պես է ան հրա ժեշտ`

-  ծա լել « Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քարտն» այն պես, որ միա ժա մա նակ երևան 

Դա սա կար գեք սյու նա կը և քար տի հա կա ռակ կող մը, 

- օգտ վե լով ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱԿՐ ԳԵՔ սխե մայից՝ նշա նա կել այն բու ժու մը, ո րն ան-

հրա ժեշտ է ե րե խայի յու րա քան չյուր դա սա կար գու մը բու ժե լու հա մար,

- թ վար կել բուժ ման բո լոր ան հրա ժեշտ տե սակ նե րը « Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի 

քար տի» հա կա ռակ կող մում

« Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տի» ե րե սի կող մի վրա թվարկ ված յու րա քան-

չյուր դա սա կարգ ման հա մար դուք պետք է գրան ցեք ան հրա ժեշտ բու ժու մը՝ քար տի հա-

կա ռակ կող մում։ 
Օգտ վե լով «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱԿՐ ԳԵՔ» սխե մայի «Ն շա նա կեք բու ժում» սյու նա կով, 

դուք պետք է գրան ցեք միայն այն ցու ցում ե րը, ո րոնք վե րա բե րում են տվյալ կոնկ րետ 

դա սա կարգ մա նը։ 

 Կարևոր են նաև այն ցու ցում ե րը, ո րոնք սկս վում են « Հա ջորդ այց» բա ռե րից։ 
Դա նշա նա կում է, որ մայ րը պետք է ե րե խային կր կին բուժ հաս տա տու թյուն բե րի ի նչ-

որ ո րո շա կի ժամկ ե տից հե տո։ Հե տա գա հս կո ղու թյու նը` հա ջորդ այ ցը, խիստ կարևոր է 

ո րո շե լու նշա նակ ված բուժ ման ար դյու նա վե տու թյու նը և, ե թե ան հրա ժեշտ է, նշա նա կե լու 

այլ բու ժում։ 
Ըստ ԱՆ գոր ծող հրա հանգ նե րի հ/ա մինչև մեկ տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար պետք 

է լի նի մեկ օր հե տո, մեկ տա րե կա նից բարձր` եր կու օր հե տո։ 
Ե թե հա ջորդ այ ցի հա մար նշա նակ ված են մի քա նի ժամկ ետ ներ, ան հրա ժեշտ է ը նտ-

րել ա ռա վել վաղ՝ « պար տա դիր» այ ցը։ 
Օ րի նակ.` « Հա ջորդ այ ցը կկա յա նա 2 օր հե տո» նշա նա կում է, որ ար դեն ի սկ նշ ված է 

հա ջորդ այ ցի ճշգ րիտ օ րը։
 

Ե թե մեկ այ ցի ժա մա նակ դա սա կարգ վում են մի քա նի դա սա կար գում, ո րոնք պա-

հան ջում են տար բեր ժամկ ետ նե րի հա ջորդ այ ցեր` 2, 5,14 օր, ա պա ը նտ րում ե նք ա ռա վել 

վաղ պար տա դիր բու ժայ ցի օ րը։ Բա ցատ րեք մո րը, թե ին չի հա մար է ան հրա ժեշտ հա-

ջոր դա կան բու ժայ ցը։

 

Ու շադ րու թյուն դարձ րեք նաև այն պրոբ լեմ ե րի վրա, ո րոնք պա հան ջում են հե տա զո-

տու թյուն հի վան դա նո ցում, սա կայն ոչ ան հա պաղ։ Օ րի նակ` ե թե ե րե խայի մոտ հա զը շա-

րու նակ վում է 30 օ րից ա վել, կամ ե թե տեն դը պահ պան վում է 5 օր և ա վել, դուք պետք է 

գրան ցեք հետևյալ ցու ցու մը. «Ու ղեգ րել հի վան դա նոց հե տա զոտ ման հա մար»։
Հի վան դա նոց ու ղար կե լուց ա ռաջ ան հրա ժեշտ մա ցած այլ բու ժում ե րը կա րե լի է ան-

ցկաց նել տե ղում։
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Գ րան ցում ե րի քար տում « Բա ցատ րեք մո րը, թե ո ՛ր դեպ քե րում է ան հրա ժեշտ վե րա-

դառ նալ» դուք ուղ ղա կի պետք է բա ցատ րեք մո րը, թե հատ կա պես ո ՛ր ախ տան շան նե րի ի 

հայտ գա լու դեպ քում նա պետք է ե րե խային ան հա պաղ բե րի բժշ կի մոտ։ Այդ ախ տան-

շան նե րի հետ դուք կծա նո թա նաք մի քիչ ուշ։

 Ծա նո թագ րու թյուն.   Կարևոր է նաև « ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ» գրան ցում-

նե րի քար տի կե րակր մա նը վե րա բե րող բա ժին նե րը։ Ե թե ան հրա ժեշտ է կա տա րել կե-

րակր ման գնա հա տում, ա պա ե րե խայի ան հե տաձ գե լի կա րիք նե րը բա վա րա րե լուց հե տո 

կա րե լի է բու ժայ ցի ըն թաց քում կա տա րել նաև կե րակր ման գնա հա տում։

Ի դեպ` կե րակր ման գնա հա տա կան պար տա դիր պետք է տալ ի նչ պես այն բո լոր դեր-

քե րում, ե րբ դա սա կարգ վել է Ա ՆԵ ՄԻ Ա, ՑԱԾՐ ՔԱՇ ՏԱ ՐԻ ՔԻ ՀԱ ՄԵ ՄԱՏ, այն պես այն 

դեպ քե րում, ե րբ ե րե խան փոքր է 2 տա րե կա նից։

 Հա ջորդ է ջում տր վում է « Հի վանդ ե րե խայի գնա հատ ման քար տի» օ րի նակ։

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ

Ա նու նը Ան տոն Տա րի քը_ 30 ամ սա կան Քա շը_ 10 կգ Ջեր մաս տի ճա նը 37 ՛C

 ՀԱՐՑ ՐԵՔ. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ լուծ, ա կան ջից թա րա խային ար տադ րու թյուն 

Ա ռա ջի՞ն այցն է։ ü Հա ջորդ այցն է ____ Ամ սա թիվ _____________________________

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ ՆԵՐ Կան ա րդյոք վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ 
ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ ԿԻՑ 
ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչ__ü_

Չ մո ռա նաք օ գտ վել վտան գի ը նդ հա նուր 
նշան նե րի առ կա յու թյու նից հի վան դու թյան 
դա սա կարգ ման ժա մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ ՇՆ ՉԱ
ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ____ Ոչ ü

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

 

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շն չա ռու-
թյուն, ա պա դա կրկ նա՞ կի  
է պի զոդ է _______:

•	 Հաշ վեք 1 րո պե ում շն չա ռա-
կան ակ տե րի թի վը։ ______ 
շն չա ռա կան ա կտ րո պե ում։ 
Շն չա ռութ. հա ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք կրծ քա-
վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք 
ա ղմկ ոտ շն չա ռու թյուն կամ 
ստ րի դոր։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ.  Այո ü Ոչ ___
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•	Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ 4 օ ր

•	 Կա՞ ա րդյոք ա րյուն կղան քում։

•	Նայեք	ե	րե	խայի	ը	նդ	հա	նուր	
վի ճա կին. Ա րդյո՞ք ե րե խան
- լե թար գիկ կամ ան գի տա-

կից վի ճա կում է
- ան հան գիստ է կամ հի վան-

դա գին կեր պով գրգռ ված։

•	Զն	նեք,	ա	րդյո՞ք	աչ	քե	րը	փոս	
ըն կա՞ծ ե ն։ 

•	Ա	ռաջր	կեք	ե	րե	խային	որևէ	
հե ղուկ։ Ե րե խան
- չի կա րո ղա նում խմել կամ 

խմում է դժ վա րու թյամբ
- խմում է ա գա հու թյամբ. ծա-

րա՞վ է ։

•	 Ս	տու	գեք	փո	րի	մաշ	կի	ծալ
քի ռե ակ ցիան։ Մաշ կի ծալ քը 
հարթ վում է 
- շատ դան դաղ (2 վայր կյա-

նից ա վել)
- դան դաղ։

 ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ
Ջ ՐԱԶՐ ԿՈՒՄ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՏԵՆԴ (ա նամ ե զում/հպ վե լիս տաք 
է/ 37.5՛C կամ ա վել) Այո___ Ոչü

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օր 

•	 Ե թե 5 օ րից ա վել է, ա պա ե ղե՞լ 
է ա րդյոք բարձր ջեր մու թյուն՝ 
տենդ ա մեն օ ր։

•	 Ե ղել է ա րդյոք ե րե խան մա լա-
րիայի գո տում։

•	  Հի վան դա ցել է ա րդյոք ե րե-
խան կարմ րու կով վեր ջին 3 
ա միս նե րի ըն թաց քում

•	 Զն նեք և ո րո շեք պա րա նո-
ցային մկան նե րի կար կա մու-
թյու նը։

 
Փնտ րեք կարմ րու կի նշան-
նե րը.

•	  Տա րա ծուն ցան և հետևյալ 
նշա նե րից որևէ մե կը՝ հազ, 
հար բուխ կամ աչ քե րի կարմ-
րու թյուն

•	 Զն նեք, կա ա րդյոք թա րա-
խային ար տադ րու թյուն աչ-
քից

•	 Զն նեք, կան ա րդյոք խո ցեր 
բե րա նի խո ռո չում։

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ՈՒ ՆԻ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՆ ԿՈ ԿՈՐ ԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ 
ՊՐՈԲ ԼԵՄ։

•	 Կա՞ ա րդյոք կո կոր դի ցավ։

•	  Չի կա րող խմել։

•	 Կա՞ ա րդյոք փառ նշա գեղ ձե րի 
վրա։

•	  Կա՞ ա րդյոք պա րա նո ցային 
ա ռաջ նային լիմ ֆա տիկ հան-
գույց նե րի մե ծա ցում։

Կո կոր դի պրոբ լեմ Ոչ ü

ՈՒ ՆԻ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՆ Ա ԿԱՆՋ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ ՊՐՈԲ ԼԵՄ։ 
Այո__  Ոչü
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•	 Կա՞ ա րդյոք ա կան ջի ցավ։

•	  Կա՞ ա րդյոք ար տադ րու թյուն 
ա կան ջից։

•	 Ե թե այո, ա պա որ քա՞ն ժա մա-
նակ է։ ___ օր

•	 Զն նեք, կա՞ ա րդյոք թա րա-
խային ար տադ րու թուն  
ե րե խայի ա կան ջից։

•	 Զն նեք, կա՞ ա րդյոք ցա վոտ 
ու ռա ծու թյուն ա կան ջի  
ետևում։ 

ԱՅ ՆՈՒ ՀԵ ՏԵՎ ՍՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱՆ Ա ՐԴՅՈՔ ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ԽԱՆ ԳԱՐ
ՄԱՆ ԵՎ Ա ՆԵ ՄԻ ԱՅԻ ՆՇԱՆ ՆԵՐ

•	 Զն նեք, կան ա րդյոք ծանր 
հյուծ վա ծու թյան ախ տան շան-
ներ։

•	 Զն նեք, կա ա րդյոք ա փե րի գու-
նա տու թյուն։ Ե թե կա, ա պա ի ՞նչ 
աս տի ճա նի. ար տա հայտ ված 
թե՞ չա փա վոր։

•	 Զն նեք, այ տուց վա՞ծ են ա րդյոք 
եր կու ոտ նա թա թե րը։

•	 Ո րո շեք, ա րդյոք ե րե խայի քա-
շը հա մա պա տաս խա նում է 
նրա տա րի քին։

Ցածր քաշ ___ Ոչ ցածր քաշ ü

Չ ԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ 
 ԿԱՄ Ա ՆԵ ՄԻ Ա

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒ ՄԱՅԻՆ ԿԱՐ ԳԱ ՎԻ ՃԱ ԿԸ

Ն շեք այն պատ վաս տում ե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ է կա տա րել 
տվյալ օ րը։ 

ԱԿԴՓ/ ՎՀԲ/ ՀԻԲ 2 ______ Պնև մո 2______ Օ ՊՎ 2_____ Ռո տա2_____ 

ԱԿԴՓ/ ՎՀԲ/ ՀԻԲ 3 ______ Պնև մո 3______ Օ ՊՎ 3 _____ ԿԿԽ________ 
Ա ԿԴՓ4_______ Օ ՊՎ 4______

Հա ջորդ պատ վաստ ման 
այ ցը (ամ սա թիվ)

____________________

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ ՌԱ ԽԻ ՏԻ ՊՐՈ ՖԻ ԼԱԿ ՏԻ ԿԱՆ Տ վեք պրոֆ դե ղա չափ __________

Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԿԵ ՐԱԿ ՐՈՒ ՄԸ, ե թե նրա մոտ կա 
Ա ՆԵ ՄԻ Ա, կամ ՑԱԾՐ ՔԱՇ ՏԱ ՐԻ ՔԻ ՀԱ ՄԵ ՄԱՏ կամ ե թե 

ե րե խան 2 տա րե կա նից փոքր է։

•	 Ե րե խան կրծ քո՞վ է կե րակր վում։ Այո____ Ոչ ____ 

	 Ե թե այո, ա պա օր վա ըն թաց քում քա նի՞ ան գամ. _______ ան գամ։ 

	 Ե րե խան կուրծք ու տու՞մ է գի շե րը։ Այո____ Ոչ ____

•	 Ս տա նու՞մ է ա րդյոք ե րե խան այլ տե սա կի սնունդ կամ հե ղուկ ներ։ 
Այո____ Ոչ ____ 

	 Ե թե այո, ա պա ի ՞նչ տե սա կի սնունդ և հե ղուկ ներ է ստա նում ե րե-
խան։  
  

	 Օր վա ըն թաց քում քա նի՞ ան գամ։ _______ ան գամ։ Ին չի՞ց եք օ գտ-
վում ե րե խային կե րակ րե լիս: ________Ե թե ե րե խայի քա շը ցածր 
է, ի ՞նչ ծա վա լով սնունդ է նա ու տում։ ______________ Կշ տա նու՞մ է 
ա րդյոք ե րե խան։ ___  
Ո՞վ է կե րակ րում ե րե խային և ի նչ պե՞ս։  ___

	  Հի վան դու թյան ըն թաց քում փոխ վե՞լ է ա րդյոք ե րե խայի սնու ցու մը։ 
Այո _____ Ոչ _____ 

	 Ե թե այո, ա պա ի նչ պե՞ս։

ԿԱ ՏԱ ՐԵՔ ԱՅԼ ՊՐՈԲ ԼԵՄ ՆԵ ՐԻ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ
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ԲՈՒ ԺԵՔ

 Հի շեք ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ ՆԵՐ ու նե ցող ե րե խայի հոս պի տա լաց ման 
անհրա ժեշ տու թյան մա սին

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 հե ղուկ նե րը և սնուն դը ը ստ Բ պլա նի ________________________ 
հա ջորդ այ ցը՝ 2 օր հե տո____________________________________  
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Հա ջորդ այ ցը __2_______օր հե տո

Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ վե րա դառ նալ

Կա տա րեք ան հրա ժեշտ պատ վաս տում ե րը  
____________________________________________________________

Խոր հուրդ ներ տվեք մո րը կե րակր ման հար ցե րի վե րա բե րյալ

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Բու ժող բժշ կի ա նուն, ազ գա նու նը, ստո րագ րու թյու նը  
____________________________________________________________

____________________________________________________________



134

Մի շարք ցու ցում եր կա րող են լի նել միան գա մից մի քա նի պրոբ լեմ ե րի հա մար։ 
Ե թե նշա նակ վող հա կա բի ո տիկն ան հրա ժեշտ է մի քա նի պրոբ լեմ ե րի բուժ ման հա-

մար, ա պա դուք պար տա վոր եք նշել բո լոր այդ պրոբ լեմ ե րը և նշել հա մա պա տաս խան 

բու ժու մը։ 
ԵՎ ե թե միև նույն հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցը կա րող է օգ տա գործ վել եր կու տար-

բեր հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման հա մար, ա պա կա րե լի է նշա նա կել միայն այդ հա կա-

բի ո տի կը։ Սա կայն հնա րա վոր է նաև, որ եր կու տար բեր հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման 

հա մար ան հրա ժեշտ լի նի եր կու տար բեր հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց։ Այդ մա սին 

ա վե լի ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ կի մա նաք « Բու ժեք ե րե խային» մո դու լից։
 Բեր ված ցու ցում ե րի մեծ մա սը պարզ են և հաս կա նա լի։

 ՕՐԻՆԱԿ

 Դի տար կեք հի վանդ ե րե խա Վե րո նի կի գրան ցում ե րի քար տը, ո րը ներ կա յաց ված է 

հա ջորդ է ջում։ Բու ժաշ խա տողն օ գտ վում է ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱԿՐ ԳԵՔ սխե մայի Նշա-

նա կեք բու ժում սյու նա կից և թվար կում ան հրա ժեշտ բուժ ման բո լոր տե սակ նե րը՝ քար տի 

հա կա ռակ կող մում։ 
Վե րո նի կին ան հրա ժեշտ չէ շտապ տե ղա փո խել հի վան դա նոց, քա նի որ նրա մոտ առ-

կա չեն վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ և չկա որևէ ծանր դա սա կար գում։ Ե րե խան պետք է 

բու ժում ստա նա տվյալ բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում։
Ու շադ րու թյուն դարձ րեք այն փաս տի վրա, որ բու ժաշ խա տողն ը նտ րել է ա մոք սի ցի լի-

նը թո քա բոր բի բուժ ման հա մար։ Ի սկ ա ռա վել վաղ պար տա դիր հա ջորդ այ ցի օ րը գր ված 

է դրա հա մար հատ կաց ված տե ղում։

2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱ ՐՈՒՄ

Ա նու նը _ Վե րո նի կա Տա րի քը_ 17 ամ սա կան Քա շը_11 կգ Ջեր մաս տի ճա նը 38.5 ՛C

 Հարց րեք. ի ՞նչ գան գատ ներ ու նի ե րե խան։ հազ, ջեր մու թյուն, Ա ռա ջի՞ն այցն է։ ü Հա ջորդ այցն 
է___ Ամ սա թիվ__________

ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱ՞Ն Ա ՐԴՅՈՔ ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ ՆԵՐ Կան ա րդյոք վտան գի 
ը նդ հա նուր նշան ներ։

ՉԻ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԽՄԵԼ ԿԱՄ 
ԿՈՒՐԾՔ ԾԾԵԼ

ՓՍ ԽՈՒՄ ՑԱՆ ԿԱ ՑԱԾ ՍՆՈՒՆԴ 
ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼԻՍ

ՑՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԵ ԹԱՐ ԳԻԿ ԿԱՄ ԱՆ ԳԻ ՏԱ ԿԻՑ 
ՎԻ ՃԱԿ

Այո ___ Ոչü

Չ մո ռա նաք օ գտ վել վտան գի ը նդ հա նուր 
նշան նե րի առ կա յու թյու նից հի վան դու թյան 
դա սա կարգ ման ժա մա նակ

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՀԱԶ ԿԱՄ ԴԺ ՎԱ ՐԱ ՑԱԾ ՇՆ
ՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ü Ոչ ____

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ 6 օ ր

 

•	 Ե թե կա ա ստ մոիդ շն չա ռու-
թյուն, ա պա դա կրկ նա՞ կի  
է պի զոդ է _______:

•	 Հաշ վեք 1 րո պե ում շն չա ռա-
կան ակ տե րի թի վը 46 շն չա-
ռա կան ա կտ րո պե ում։ Շն չա-
ռութ. հա ճա խա ցա՞ծ է ։

•	 Փնտ րեք, կա՞ ա րդյոք կրծ քա-
վան դա կի ներ քա շում։

•	 Զն նեք և լսեք, կա՞ ա րդյոք 
ա ղմկ ոտ շն չա ռու թյուն կամ 
ստ րի դոր։

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ
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ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ. Այո ___ Ոչ ü

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ ____ օ ր

•	  Կա՞ ա րդյոք ա րյուն կղան քում։

•	 Նայեք ե րե խայի ը նդ հա նուր 
վի ճա կին. Ա րդյո՞ք ե րե խան
-	 լե թար գիկ կամ ան գի տա-

կից վի ճա կում է
-	 ան հան գիստ է կամ հի վան-

դա գին կեր պով գրգռ ված։

•	 Զն նեք, ա րդյո՞ք աչ քե րը փոս 
ըն կա՞ծ ե ն։

•	 Ա ռաջր կեք ե րե խային որևէ 
հե ղուկ։ Ե րե խան

-	 չի կա րո ղա նում խմել կամ 
խմում է դժ վա րու թյամբ

-	 խմում է ա գա հու թյամբ. ծա-
րա՞վ է ։

•	 Ս տու գեք փո րի մաշ կի ծալ-
քի ռե ակ ցիան։ Մաշ կի ծալ քը 
հարթ վում է 

-	 շատ դան դաղ (2 վայր կյա նից 
ա վել)

-	 դան դաղ։

ԿԱ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՄՈՏ ՏԵՆԴ (ա նամ ե զում/հպ վե
լիս տաք է/ 37.5՛C կամ ա վել) Այոü Ոչ__

•	 Որ քա՞ն ժա մա նակ է։ 2 օր 

•	 Ե թե 5 օ րից ա վել է, ա պա ե ղե՞լ 
է ա րդյոք բարձր ջեր մու թյուն՝ 
տենդ ա մեն օ ր։

•	 Ե ղել է ա րդյոք ե րե խան մա լա-
րիայի գո տում։

•	  Հի վան դա ցել է ա րդյոք ե րե-
խան կարմ րու կով վեր ջին 3 
ա միս նե րի ըն թաց քում

•	 Զն նեք և ո րո շեք պա րա նո-
ցային մկան նե րի կար կա մու-
թյու նը։

 
Փնտ րեք կարմ րու կի նշան-
նե րը.

•	  Տա րա ծուն ցան և հետևյալ 
նշա նե րից որևէ մե կը՝ հազ, 
հար բուխ կամ աչ քե րի կարմ-
րու թյուն

•	 Զն նեք, կա ա րդյոք թա րա-
խային ար տադ րու թյուն աչ-
քից

•	 Զն նեք, կան ա րդյոք խո ցեր 
բե րա նի խո ռո չում։

Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ԲԱԿ ՏԵ
ՐԻ ԱԼ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ՈՒ ՆԻ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՆ ԿՈ ԿՈՐ ԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊ
ՎԱԾ ՊՐՈԲ ԼԵՄ։

•	 Կա՞ ա րդյոք կո կոր դի ցավ։

•	  Չի կա րող խմել։

•	 Կա՞ ա րդյոք փառ նշա գեղ ձե րի 
վրա։

•	  Կա՞ ա րդյոք պա րա նո ցային 
ա ռաջ նային լիմ ֆա տիկ հան-
գույց նե րի մե ծա ցում։

Կո կոր դի պրոբ լեմ Ոչ ü

ՈՒ ՆԻ՞ Ա ՐԴՅՈՔ Ե ՐԵ ԽԱՆ Ա ԿԱՆՋ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ 
ՊՐՈԲ ԼԵՄ։ Այո___  Ոչü
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•	 Կա՞ ա րդյոք ա կան ջի ցավ։

•	  Կա՞ ա րդյոք ար տադ րու թյուն 
ա կան ջից։

•	 Ե թե այո, ա պա որ քա՞ն ժա մա-
նակ է։ ____ օր

•	 Զն նեք, կա՞ ա րդյոք թա րա-
խային ար տադ րու թուն  
ե րե խայի ա կան ջից։

•	 Զն նեք, կա՞ ա րդյոք ցա վոտ 
ու ռա ծու թյուն ա կան ջի  
ետևում։ 

ԱՅ ՆՈՒ ՀԵ ՏԵՎ ՍՏՈՒ ԳԵՔ, ԿԱՆ Ա ՐԴՅՈՔ ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ 
ԽԱՆ ԳԱՐ ՄԱՆ ԵՎ Ա ՆԵ ՄԻ ԱՅԻ ՆՇԱՆ ՆԵՐ

•	 Զն նեք, կան ա րդյոք ծանր 
հյուծ վա ծու թյան ախ տան շան-
ներ։

•	 Զն նեք, կա ա րդյոք ա փե րի գու-
նա տու թյուն։ Ե թե կա, ա պա ի ՞նչ 
աս տի ճա նի. ար տա հայտ ված 
թե՞ չա փա վոր։

•	 Զն նեք, այ տուց վա՞ծ են ա րդյոք 
եր կու ոտ նա թա թե րը։

•	 Ո րո շեք, ա րդյոք ե րե խայի քա-
շը հա մա պա տաս խա նում է 
նրա տա րի քին։

Ցածր քաշ ___ Ոչ ցածր քաշ ü

Չ ԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ
 ԿԱՄ Ա ՆԵ ՄԻ Ա

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒ ՄԱՅԻՆ ԿԱՐ ԳԱ ՎԻ ՃԱ ԿԸ

Ն շեք այն պատ վաս տում ե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ է կա տա րել 
տվյալ օ րը։ 

ԱԿԴՓ/ ՎՀԲ/ ՀԻԲ 2 ______ Պնև մո 2______ Օ ՊՎ 2_____ Ռո տա2_____  
ԱԿԴՓ/ ՎՀԲ/ ՀԻԲ 3 ______ Պնև մո 3______ Օ ՊՎ 3 _____ ԿԿԽ________ 
Ա ԿԴՓ4_______ Օ ՊՎ 4______

Հա ջորդ պատ վաստ ման 
այ ցը (ամ սա թիվ)

____________________

Ս ՏՈՒ ԳԵՔ ՌԱ ԽԻ ՏԻ ՊՐՈ ՖԻ ԼԱԿ ՏԻ ԿԱՆ Տ վեք պրոֆ դե ղա չափ __________

Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԿԵ ՐԱԿ ՐՈՒ ՄԸ, ե թե նրա մոտ կա 
Ա ՆԵ ՄԻ Ա, կամ ՑԱԾՐ ՔԱՇ ՏԱ ՐԻ ՔԻ ՀԱ ՄԵ ՄԱՏ կամ ե թե 
ե րե խան 2 տա րե կա նից փոքր է։

•	 Ե րե խան կրծ քո՞վ է կե րակր վում։ Այո____ Ոչ ____  
Ե թե այո, ա պա օր վա ըն թաց քում քա նի՞ ան գամ. _______ ան գամ։  
Ե րե խան կուրծք ու տու՞մ է գի շե րը։ Այո____ Ոչ ____

•	 Ս տա նու՞մ է ա րդյոք ե րե խան այլ տե սա կի սնունդ կամ հե ղուկ ներ։ 
Այո____ Ոչ ____  
Ե թե այո, ա պա ի ՞նչ տե սա կի սնունդ և հե ղուկ ներ է ստա նում ե րե-
խան։  
 

	 Օր վա ըն թաց քում քա նի՞ ան գամ։ _______ ան գամ։ Ին չի՞ց եք օ գտ-
վում ե րե խային կե րակ րե լիս: ________Ե թե ե րե խայի քա շը ցածր 
է, ի ՞նչ ծա վա լով սնունդ է նա ու տում։ ______________ Կշ տա նու՞մ է 
ա րդյոք ե րե խան։ ___  
Ո՞վ է կե րակ րում ե րե խային և ի նչ պե՞ս։  ___

	  Հի վան դու թյան ըն թաց քում փոխ վե՞լ է ա րդյոք ե րե խայի սնու ցու մը։ 
Այո _____ Ոչ _____ 

	 Ե թե այո, ա պա ի նչ պե՞ս։

ԿԱ ՏԱ ՐԵՔ ԱՅԼ ՊՐՈԲ ԼԵՄ ՆԵ ՐԻ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ
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ԲՈՒ ԺԵՔ

 Հի շեք ՎՏԱՆ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՇԱՆ ՆԵՐ ու նե ցող ե րե խայի հոս պի տա լաց ման ան
հրա ժեշ տու թյան մա սին

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

ա մոք սի ցի լին թո քա բոր բի բուժ ման հա մար 5 օր______________ 

ան վտանգ մի ջոց նե րով փափ կեց րեք կո կոր դը և______________ 

թեթևաց րեք հա զը,__________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցը՝ տես վերևում________________

պա րա ցե տա մո լի մեկ դե ղա չափ ամ բու լա տո րիա յում__________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Հա ջորդ այ ցը 2 օր հե տո

Բա ցատ րեք մո րը, ե րբ է պետք ան հա պաղ վե րա դառ նալ

Կա տա րեք ան հրա ժեշտ պատ վաս տում ե րը  
____________________________________________________________

Խոր հուրդ ներ տվեք մո րը կե րակր ման հար ցե րի վե րա բե րյալ

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Բու ժող բժշ կի ա նուն, ազ գա նու նը, ստո րագ րու թյու նը  
____________________________________________________________

____________________________________________________________
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 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Բ

 Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք պետք է նշա նա կեք բու ժում այն ե րե խա նե րի հա-

մար, ո րոնց ան հրա ժեշ տու թյուն չկա շտապ ու ղար կել ստա ցի ո նար։ Ա ռա ջին եր կու դեպ-

քե րում դուք պետք է ու սում ա սի րեք հի վան դու թյան պատ մու թյուն նե րը և հա մա ռո տա կի 

թվար կեք նշա նակ վող բուժ ման ե ղա նակ նե րը հատ կաց ված տե ղում։ Հա ջորդ եր կու դեպ-

քե րում դուք պետք է լրաց նեք Հի վանդ ե րե խայի գրան ցումն ե րի քար տը։ Ա նհ րա ժեշտ 

բու ժու մը նշա նա կե լու հա մար օ գտ վեք ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱԿՐ ԳԵՔ սխե մայի Նշա նա-

կեք բու ժում սյու նա կից։

1.  Հաս մի կը 15 ամ սա կան է։ Նրա մոտ չկան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ Ե րե խայի մոտ 

առ կա են հետևյալ դա սա կար գում ե րը.

 ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ

Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ

և չկա որևէ այլ դա սա կար գում։
 

Ե րե խան ստա ցել է ԲՑԺ, ՎՀԲ, Ա ԿԴՓ/ ՀԻԲ / ՎՀԲ 1, Ա ԿԴՓ/ ՀԻԲ / ՎՀԲ 2, Ա ԿԴՓ/ ՀԻԲ/

ՎՀԲ 3, Օ ՊՎ-1, Օ ՊՎ-2, Օ ՊՎ-3, ՌՈ ՏԱ 1, ՌՈ ՏԱ 2։
ա. Ո րո՞նք են ձեր ցու ցում ե րը ԹՈ ՔԱ ԲՈՐ ԲԻ բուժ ման հա մար։
բ.  Դի տար կեք Նշա նա կեք բու ժում սյու նա կի ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ տո ղը։ 

Կա րիք կա՞ ա րդյոք գնա հա տե լու ե րե խայի կե րակ րու մը։____________________

գ. Ստա ցել է ա րդյո՞ք իր հա սա կին հա մա պա տաս խան պատ վաս տում ե րը։________

դ. Ի ՞նչ պատ վաս տում եր պետք է ե րե խան ստա նա այ սօր։______________

ե. Ե՞րբ պետք է վե րա դառ նա ե րե խան ամ բու լա տո րիա՝ ա ռա վել վաղ հա ջոր դա կան 

պար տա դիր բու ժայ ցի հա մար։_____________________

2.  Զա քա րը եր կու տա րե կան է։ Նրա մոտ չկան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ Ե րե խայի 

մոտ առ կա են հետևյալ դա սա կար գում ե րը.

 Փոր լու ծու թյուն՝ ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՄԲ

ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ

Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ

և ոչ մի այլ դա սա կար գում։
 

Ե րե խան ստա ցել է ան հրա ժեշտ բո լոր պատ վաս տում ե րը։ 
ա. Ո րո՞նք են ձեր ցու ցում ե րը ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՆ բուժ ման հա մար։

բ. Ո րո՞նք են ձեր ցու ցում ե րը ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻ ՏԻ բուժ ման հա մար։

գ.  Դի տար կեք Նշա նա կեք բու ժում սյու նա կի ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ տո ղը։ 

Կա րիք կա՞ ա րդյոք գնա հա տե լու ե րե խայի կե րակ րու մը։_____________

դ. Ե՞րբ պետք է վե րա դառ նա ե րե խան ամ բու լա տո րիա՝ ա ռա վել վաղ հա ջոր դա կան 

պար տա դիր բու ժայ ցի հա մար։_________________
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 Ե՞ՐԲ Է Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ՎԵ ՐԱ ԴԱՌ ՆԱԼ ԲՈՒԺ ՀԻՄ ՆԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 Տուն վե րա դար ձող բո լոր մայ րե րին ան հրա ժեշտ է բա ցատ րել, թե ե րբ է պետք ան հա
պաղ վե րա դառ նալ բուժ հիմ նար կու թյուն։ Դա նշա նա կում է` բա ցատ րել, թե հատ կա-

պես ո ՛ր ախ տան շան նե րի ի հայտ գա լու դեպ քում մայ րը պետք է ե րե խային ան հա պաղ 

բե րի բուժ հիմ նար կու թյուն բու ժու մը շա րու նա կե լու նպա տա կով։ 
Վե րո հի շյալ ախ տան շան նե րը թվարկ ված են ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ սխե մայի 

Ե ՐԲ Է Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ՎԵ ՐԱ ԴԱՌ ՆԱԼ բաժ նում։ Օգ տա գոր ծեք մոր հա մար հաս կա նա լի 

բա ռեր և բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ։

Ե ՐԲ Է Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ՎԵ ՐԱ ԴԱՌ ՆԱԼ ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ

Մո րը խոր հուրդ տվեք ան հա պաղ վե րա դառ նալ բժշ կի մոտ, ե թե 
ե րե խայի մոտ նկատ վում է ստորև բեր ված ախ տան շան նե րից որևէ 
մե կը

Ցան կա ցած ե րե խա, ե թե. •	 չի կա րո ղա նում խմել, կուրծք ու տել

•	  վի ճա կը վա տա նում է

•	  հայտն վում է բարձր ջեր մու թյուն

Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ, ՀԱԶ կամ ՄՐ-
ՍԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կար-

 գում.

•	 հա ճա խա ցած շն չա ռու թյուն

•	 դժ վա րա ցած շն չա ռու թյուն

Ե թե ե րե խան փոր լու ծու թյուն ու նի,  
վե րա դառ նալ ե թե.

•	 կ ղան քի մեջ կան ա րյան հետ քեր

•	 դժ վա րու թյամբ է խմում

ԵՎ այս պես`

 

Ա/ ցան կա ցած հի վան դու թյան ժա մա նակ, ե թե` 

ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել կամ կուրծք ծծել, 
ե րե խայի վի ճա կը վատ թա րա ցել է, 
ե րե խան ու նի բարձր ջեր մու թյուն 

անհ րա ժեշտ Ա ՆՀ ՊԱՂ վե րա դառ նալ բուժ.հիմ ար կու թյուն

 ԲԱ ՑԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ` ե թե ե րե խան ար դեն ի սկ ջեր մում է, դուք չպետք է մո րը պատ վի րեք 

նրան ան հա պաղ բե րել բուժ հիմ ար կու թյուն, ե թե ջեր մու թյու նը բարձր է, կամ շա րու նակ-

վում է ։

Բ/ Ե թե ե րե խան ու նի հազ և մր սա ծու թյուն, բա ցատ րեք մո րը, որ նա պետք է հետևի 

այն ներ քո հի շյալ ախ տան շան նե րի հայտն վե լուն, ո րոնք կա րող են խո սել այն մա-

սին, որ ե րե խայի մոտ զար գա նում է թո քա բորբ`

 հա ճա խա ցած շն չա ռու թյուն,
դժ վա րա ցած շն չա ռու թյուն։

 Հան գա մա նո րեն պատ մեք մո րը թո քա բոր բի մա սին վկայող ախ տան շան նե րի մա սին։ 
Ե թե մայ րը չգի տակ ցի այդ ախ տան շան նե րի կարևո րու թյու նը, նա կա րող է ե րե խային 

չբե րել բժշ կի և, թո քա բոր բի զար գաց ման ար դյուն քում, ե րե խան կա րող է մա հա նալ։
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 Փոր լու ծու թյամբ տա ռա պող ե րե խա նե րի մայ րե րին բա ցատ րեք, որ նրանք պետք 
է հետևեն ներ քո հի շյալ ախ տան շան նե րի հայտն վե լուն.

կ ղան քի մեջ ա րյուն, 
ե րե խան վատ է խմում։

 
 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Գ

 Այս վար ժու թյան ըն թաց քում, հի վան դու թյան մի քա նի պատ մու թյուն նե րի օ րի նա կի 

վրա դուք պետք է ո րո շեք, թե ե րբ է ան հրա ժեշտ ե րե խայի հետ ան հա պաղ վե րա դառ նալ 

բուժ հիմ ար կու թյուն։ Դուք պետք է թվար կեք այն ախ տան շան նե րը, ո րոնց հայտն վե լուն 

պետք է հետևի մայ րը։
 

1. Ե րե խայի մոտ առ կա են հետևյալ դա սա կար գում ե րը.

 չ կան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ 

 Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա

 Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ

 և ոչ մի այլ դա սա կար գում։
 

Ո՞ր ախ տան շան նե րի ի հայտ գա լու դեպ քում է ան հրա ժեշտ ան հա պաղ վե րա դառ նալ 

բուժ հիմ ար կու թյուն։

2. Ե րե խայի մոտ առ կա են հետևյալ դա սա կար գում ե րը.

 չ կան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ

  ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ

 ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ

 և ոչ մի այլ դա սա կար գում։
 

Ո՞ր ախ տան շան նե րի ի հայտ գա լու դեպ քում է ան հրա ժեշտ ան հա պաղ վե րա դառ նալ 

բուժ հիմ ար կու թյուն։

3. Ե րե խայի մոտ առ կա են հետևյալ դա սա կար գում ե րը.

 չ կան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ

  ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ

 և ոչ մի այլ դա սա կար գում։

Ո՞ր ախ տան շան նե րի ի հայտ գա լու դեպ քում է ան հրա ժեշտ ան հա պաղ վե րա դառ նալ 

բուժ հիմ ար կու թյուն։

4. Ե րե խայի մոտ առ կա են հետևյալ դա սա կար գում ե րը.

 չ կան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ

  ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ
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 Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ

 և ոչ մի այլ դա սա կար գում։
 

Ո՞ր ախ տան շան նե րի ի հայտ գա լու դեպ քում է ան հրա ժեշտ ան հա պաղ վե րա դառ նալ 

բուժ հիմ ար կու թյուն։

5. Ե րե խայի մոտ առ կա են հետևյալ դա սա կար գում ե րը.

 չ կան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ

  ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ

 Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա

 Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ

 և ոչ մի այլ դա սա կար գում։
 

Ո՞ր ախ տան շան նե րի ի հայտ գա լու դեպ քում է ան հրա ժեշտ ան հա պաղ վե րա դառ նալ 

բուժ հիմ ար կու թյուն։

3.0. ՈՐՈՇԵՔ, ԹԵ ԻՆՉՊԻՍԻ ՇՏԱՊ ԲՈՒԺՈՒՄ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 
ՆՇԱՆԱԿԵԼ

Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈՑ ՈՒ ՂԱՐ ԿԵ ԼՈՒՑ Ա ՌԱՋ 

Ե թե ե րե խային ան հրա ժեշտ է շտապ ու ղար կել հի վան դա նոց, դուք պետք է ան հա-

պաղ ը նտ րեք և սկ սեք տվյալ ե րե խայի հա մար ա ռա վել ան հե տաձ գե լի բու ժու մը։ Ստորև 

բեր ված է շտապ բուժ ման տե սակ նե րի ցան կը։ 
Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱԿՐ ԳԵՔ սխե մայի վրա դրանք ար տա հայտ ված են մգաց ված շե-

ղա տա ռե րով։ Հի վան դա նոց ու ղար կե լուց ա ռաջ դուք պետք է ե րե խային տաք միայն դե-

ղո րայ քի ա ռա ջին դո զան։ 

•	 Տ վեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց։
•	 Ե թե ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել, հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցը տվեք միջմկ ա-

նային ե ղա նա կով։
•	 Տ վեք բենզ զա տին-պե նի ցի լին՝ ըմ պա նի ա բս ցե սի դեպ քում։
•	 Տ վեք ա րագ ազ դող բրոն խո լայ նիչ, ե թե ե րե խայի մոտ կա ա սթ մոիդ շն չա ռու թյուն։
•	 Տ վեք պա րա ցե տա մոլ՝ բարձր ջեր մու թյան (38.5oC) դեպ քում կամ մաս տոի դի տի ցա-

վե րի ժա մա նակ։
•	 Տ վեք մո րը օ րալ ռե հիդ րա տա ցի ոն ա ղե րի (Օ ՌԱ) լու ծույթ և ցույց տվեք, թե ի նչ պես 

այն պետք է տալ ե րե խային՝ հի վան դա նոց գնա լու ճա նա պար հին։
 

Ա ռա ջին եր կու ցու ցում ե րը հա մար վում են շտապ ցու ցում եր, քա նի որ դրանք կա րող 

են կան խել այն պի սի լուրջ բար դու թյուն նե րի զար գա ցու մը, ի նչ պի սին է, օ րի նակ, բակ տե-

րիալ մե նին գի տը։ Թվարկ ված մա ցած ցու ցում ե րը նույն պես կարևոր են բար դու թյուն-

նե րի զար գաց ման կանխ ման տե սան կյու նից։ 
Մի՛ ձգձ գեք ե րե խայի հի վան դա նոց տե ղա փո խու մը ան հա պաղ կա տա րում չպա հան-

ջող այն պի սի մի ջո ցա ռում ե րի պատ ճա ռով, ի նչ պի սիք են ա կան ջի ար տադ րու թյան չո-

րա ցու մը կամ եր կա թի պրե պա րատ ներ տա լը։ 
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ՕՐԻՆԱԿ

 Լիա նան 15 ամ սա կան է։ Նրա մոտ չկան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։ Ե րե խայի մոտ 

կա ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ։ Ե րե խայի ջեր մու թյու նը հաս նում է 39.0oC-ի, կա ծոծ րա-

կային մկան նե րի կար կա մում, այն պես որ նրա հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես 

ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ և բա ցի այդ նաև ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ 

ՑԱԾՐ ՔԱՇ։ Որևէ այլ դա սա կար գում չկա։
 Լիա նային ան հրա ժեշտ է շտապ ու ղար կել հի վան դա նոց։ Նախ քան հի վան դա նոց ու-

ղար կե լը ե րե խան պետք է ստա նա`

-  հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց,

-  պա րա ցե տա մոլ (ա ռա ջին դե ղա չա փը)։

Ն ման դեպ քե րում բու ժաշ խա տո ղը չպետք է ժա մա նակ վատ նի մո րը բա ցատ րե լու, 

թե ի նչ պես պետք է ե րե խայի կո կոր դը փափ կաց նել կամ թեթևաց նել հազն ան վտանգ 

տնային մի ջոց նե րով։ Բու ժաշ խա տո ղը չպետք է ժա մա նակ կորց նի նաև կե րակր ման 

գնա հատ ման կամ կե րակր ման հար ցե րով մո րը խոր հուրդ ներ տա լու վրա։

ՀԻ ՇԵՔ` խս տո րեն կա տա րեք ծանր դա սա կար գում ե րի  

ԲՈՒ ժԵՔ ՍԽԵ ՄԱՅԻ բո լոր ցու ցում ե րը։

 
 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Դ

Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կվարժ վեք հի վան դա նոց ու ղար կե լուց ա ռաջ ե րե-

խային շտապ բու ժում նշա նա կե լու գոր ծըն թա ցում։ Հի շեք, որ «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱԿՐ-

ԳԵՔ» սխե մա յում այդ ցու ցում ներն ա ռանձ նաց ված են մգաց ված շե ղա տա ռե րով։ 
1.  Լի լի թը 15 ամ սա կան է։ Ե րե խայի մոտ չկան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ, սա կայն առ-

կա են հետևյալ դա սա կար գում նե րը.

  ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

  ՄԱՍ ՏՈԻ ԴԻՏ

 Չ ԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ

 և ոչ մի այլ դա սա կար գում։

 Լի լի թին ան հրա ժեշտ է շտապ տե ղա փո խել հի վան դա նոց՝ ՄԱՍ ՏՈԻ ԴԻ ՏԻ բուժ ման 

հա մար։ Ստորև բեր ված են այն բո լոր ցու ցում նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ե րե խայի բո-

լոր հի վան դու թյուն նե րը բու ժե լու հա մար։ (ü) նշա նով նշեք այն ցու ցում(ներ)ը, որ(ո նք) 

ան հրա ժեշտ է կա տա րել շտապ՝ ե րե խային հի վան դա նոց տե ղա փո խե լուց ա ռաջ։

 

ա. _____ Փափ կաց րեք կո կոր դը և թեթևացևեք հազն ան վտանգ մի ջոց նե րով։

բ. _____ Բա ցատ րեք մո րը, թե ի նչ հան գա մանք նե րում է ան հրա ժեշտ շտապ վե րա-

դառ նալ բուժ հիմ նար կու թյուն։
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գ. _____ Հա ջորդ այ ցը կկա յա նա 5 օր հե տո, ե թե ե րե խայի վի ճա կը չբա րե լավ վի։

դ. _____ Տվեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցի ա ռա ջին դե ղա-

չա փը։

ե. _____ Ցա վե րի դեպ քում տվեք պա րա ցե տա մո լի ա ռա ջին դե ղա չա փը։

զ. __ü__ Շտապ ու ղար կեք հի վան դա նոց։ 

է. _____ Գնա հա տեք ե րե խայի կե րակ րու մը և խոր հուրդ ներ տվեք մո րը կե րակր ման 

հար ցե րով։ Ե թե լի նեն կե րակր ման հետ կապ ված պրոբ լեմ եր, ու րեմ հա-

ջորդ այ ցը կկա յա նա 5 օր հե տո։ 

2. Օք սա նան 18 ամ սա կան է։ Ե րե խայի մոտ չկան վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ, սա կայն 

առ կա են հետևյալ դա սա կար գում ե րը.

 Ջ ՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ

 ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Ս ՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ԿԱՄ ԾԱՆՐ Ա ՆԵ ՄԻ Ա

 և ոչ մի այլ դա սա կար գում։ 

Օք սա նային ան հրա ժեշտ է շտապ տե ղա փո խել հի վան դա նոց՝ ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ 

ԽԱՆ ԳԱՐ ՄԱՆ ԿԱՄ ԾԱՆՐ Ա ՆԵ ՄԻ ԱԻ բուժ ման հա մար։ Ստորև բեր ված են այն բո լոր 

ցու ցում ե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ե րե խայի բո լոր հի վան դու թյուն նե րը բու ժե լու հա-

մար։ (ü) նշա նով նշեք այն ցու ցում(ներ)ը, որ(ո նք) ան հրա ժեշտ է կա տա րել շտապ՝ ե րե-

խային հի վան դա նոց տե ղա փո խե լուց ա ռաջ։ 

ա. _____ Տվեք սնունդ և հե ղուկ ներ՝ ջրազր կու մը կան խե լու նպա տա կով (Պ լան Ա)։

բ. _____ Բա ցատ րեք մո րը, թե ի նչ հան գա մանք նե րում է ան հրա ժեշտ շտապ վե րա-

դառ նալ բուժ հիմ ար կու թյուն։

գ. _____ Խոր հուրդ ներ տվեք մո րը ձգձգ վող փոր լու ծու թյամբ հի վանդ ե րե խայի կե-

րակր ման մա սին։

դ. _____ Հա ջորդ այ ցը կկա յա նա հինգ օր հե տո։

ե. __ü__ Շտապ ու ղար կեք հի վան դա նոց 

3. Օ լե գը եր կու տա րե կան է։ Տղան լե թար գիկ վի ճա կում է։ Մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը 

39.0oC է։ Բու ժաշ խա տո ղը դա սա կար գել է ե րե խայի հի վան դու թյու նը որ պես ԾԱՅ ՐԱ-

ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ և Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա։ Ե րե խայի մոտ 

նկատ վում է ձեռ քի ա փե րի չա փա վոր գու նա տու թյուն, այդ պատ ճա ռով բու ժաշ խա-

տողն այդ ախ տան շա նը դա սա կար գել է որ պես Ա ՆԵ ՄԻ Ա։ Չնա յած այդ հան գա ման-

քին, ե րե խայի քա շը չի կա րե լի հա մա րել ցածր՝ իր տա րի քի հա մե մա տու թյամբ։ 

Օ լե գին ան հրա ժեշտ է շտապ տե ղա փո խել հի վան դա նոց՝ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ 

ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒ ՆԸ բու ժե լու հա մար։ Ստորև բեր ված են այն բո լոր ցու ցում ե րը, ո րոնք 

ան հրա ժեշտ են ե րե խայի բո լոր հի վան դու թյուն նե րը բու ժե լու հա մար։ (ü) նշա նով նշեք 

այն ցու ցում(ներ)ը, որ(ո նք) ան հրա ժեշտ է կա տա րել շտապ՝ ե րե խային հի վան դա նոց տե-

ղա փո խե լուց ա ռաջ։

ա. _____ Տվեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցի ա ռա ջին  

 դե ղա չա փը։ 
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բ. _____ Ամ բու լա տո րիա յում տվեք պա րա ցե տա մո լի ա ռա ջին դե ղա չա փը, ե թե ջեր-

մու թյու նը բարձր է (38.5oC և ա վել)։

գ. __ü__ Շտապ ու ղար կեք հի վան դա նոց։ 

դ. _____ Ա կան ջի ար տադ րու թյու նը չո րաց րեք պատ րույ գով։

ե. _____ Գնա հա տեք ե րե խայի կե րակ րու մը և խոր հուրդ ներ տվեք մո րը կե րակր-

ման հար ցե րով։ Ե թե լի նեն կե րակր ման հետ կապ ված պրոբ լեմ եր, ու րեմ 

հա ջորդ այ ցը կկա յա նա 5 օր հե տո։

զ. _____ Տվեք եր կա թի պրե պա րատ ներ։

է. _____ Բա ցատ րեք մո րը, թե ի նչ հան գա մանք նե րում է ան հրա ժեշտ շտապ վե րա-

դառ նալ բուժ հիմ ար կու թյուն։

ը. _____ Հա ջորդ այ ցը կկա յա նա 14 օր հե տո, ե թե ա փե րի գու նա տու թյու նը պահ-

պան վի։

4.  Մար գա րի տան 4 տա րե կան է։ Ե րե խան փոր լու ծու թյուն ու նի և նրա հի վան դու թյու նը 

դա սա կարգ վում է որ պես ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ԵՎ ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ։ 
Որևէ այլ դա սա կար գում ե րե խայի մոտ չկա։ Ե րե խան կա րո ղա նում է խմել։ Մար գա րի-

տան ապ րում է այն պի սի տե ղան քում, որ տեղ գրանց վել են խո լե րայի դեպ քեր։

 Մար գա րի տային ան հրա ժեշտ է շտապ տե ղա փո խել հի վան դա նոց։ Ստորև բեր ված են 

այն բո լոր ցու ցում ե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ե րե խայի բո լոր հի վան դու թյուն նե րը բու ժե-

լու հա մար։ (ü) նշա նով նշեք այն ցու ցում(ներ)ը, որ(ո նք) ան հրա ժեշտ է կա տա րել շտապ՝ 

ե րե խային հի վան դա նոց տե ղա փո խե լուց ա ռաջ։ 

ա. _____ Տվեք մո րը Օ ՌԱ-ի լու ծույթ և ցույց տվեք, թե ի նչ պես պետք է այն տալ ե րե-

խային՝ հի վան դա նոց գնա լու ճա նա պար հին։

բ. __ü__ Շտապ ու ղար կեք հի վան դա նոց։

4.0. ԱՆՑԿԱՑՐԵՔ ՇՏԱՊ ԲՈՒԺՈՒՄ՝ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ 
ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ 

 Շատ ծանր դեպ քե րում ան հրա ժեշտ է լի նում ե րե խային տալ հա կա բակ-

տե րիալ դե ղա մի ջո ցի ա ռա ջին դե ղա չա փը հի վան դա նոց տե ղա փո խե լուց ա ռաջ։ 
Սա կայն, ե թե ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել, փս խում է ցան կա ցած ու տե լուց, 

կամ խմե լուց հե տո, ցն ցում ե րի մեջ է, կամ չի ա րթ նա նում, ա պա այդ ե րե խային 

օ րալ ե ղա նա կով հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց, այլ դե ղո րայք, Օ ՌԱ-ի լու ծույթ 

կամ կրծ քի կաթ տալ հնա րա վոր չէ։ Այդ դեպ քե րում ան հրա ժեշտ է ամ բու լա տո-

րիա յում կա տա րել մ/մ ամ պի ցի լին+ գեն տա մի ցին և հե տո ու ղար կել հի վան դա-

նոց։
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5.0. ՈՒՂԱՐԿԵՔ ԵՐԵԽԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ 

Ե րե խային հի վան դա նոց ու ղար կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է կա տա րել հետևյալ չորս 

փու լե րը։

1. Բա ցատ րեք մո րը ե րե խային հի վան դա նոց տե ղա փո խե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
և ստա ցեք նրա հա մա ձայ նու թյու նը։ Ե թե զգում եք, որ մայ րը չի ու զում, որ իր 
ե րե խան տե ղա փոխ վի հի վան դա նոց, պար զեք պատ ճա ռը։ 

 / Ձեր դա սա խո սի հետ մեկ տեղ քն նար կեք հնա րա վոր բո լոր պատ ճառ նե րը/։

2.  Հանգս տաց րեք մո րը և փոր ձեք լու ծել ա ռաջ ե կած պրոբ լեմ ե րը։

3. Լ րաց րեք հի վան դա նո ցի ու ղե գի րը և տվեք մո րը։ 

4.  Մո րը տվեք բո լոր ան հրա ժեշտ ցու ցում երն ու դե ղո րայ քը՝ հի վան դա նո ցի ճա
նա պար հին ե րե խայի բու ժու մը շա րու նա կե լու հա մար։
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ԲԱԺԻՆ 2. ԲՈՒԺԵՔ ԵՐԵԽԱՅԻՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Այս մո դու լում դուք կօգտ վեք ներ կա յաց ված բուժ ման սխե մա նե րից և կսո վո րեք, թե 

ի նչ պես պետք է ան ցկաց նել բուժ ման ե ղա նակ նե րից յու րա քան չյու րը։ 
Դուք կսո վո րեք նաև, ի նչ պես պետք է ու սու ցա նել մո րը՝ ե րե խայի բու ժու մը շա րու նա-

կել տա նը։ 

 ՄՈ ԴՈՒ ԼԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈ ՂԱ ԿԱՆ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԸ

Այս մո դու լում նկա րագր վում են ստորև բեր ված հմ տու թյուն նե րը և հնա րա վո րու թյուն է 

ըն ձեռն վում վարժ վել դրանց գործ նա կան կի րառ ման մեջ։ 

•	 Ո րո շել ե րե խայի հի վան դու թյա նը հա մա պա տաս խա նող օ րալ դե ղա մի ջոց նե րը և 

դրանց հա մա պա տաս խան դո զա նե րը;

•	 Տալ օ րալ դե ղա մի ջոց ներ, այդ թվում՝ հա կա բակ տե րիալ, պա րա ցե տա մոլ, եր կա թի 

պրե պա րատ ներ, մե բեն դա զոլ և այլն, սո վո րեց նել մո րը, թե ե րբ և ի նչ պես է ան հրա-

ժեշտ տալ օ րալ դե ղա մի ջոց նե րը տա նը;

•	  Բու ժել տե ղային ին ֆեկ ցիա նե րը` աչ քի, ա կան ջի, բե րա նի խո ռո չի խո ցե րը և սո վո-

րեց նել մո րը, թե ի նչ պես և ե րբ է ան հրա ժեշտ կա տա րել նման բու ժու մը տա նը;

•	 Ս տու գել, թե ի նչ պես է մայ րը հաս կա ցել ձեր բա ցատ րու թյուն նե րը;

•	  Տալ դե ղա մի ջոց ներ, ո րոնք նշա նակ վում են միայն բուժ հաս տա տու թյուն նե րում;

•	 Պ րո ֆի լակ տիկ կար գով բու ժել հի պոգ լի կե միան;

•	  Բու ժել ջրազրկ ման զա նա զան դա սա կար գում ե րը և սո վո րեց նել մո րը, թե ի նչ պես 

պետք է տալ լրա ցու ցիչ հե ղուկ ներ տնային պայ ման նե րում;

 

•	 Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կա տա րել պատ վաս տում ե րը։
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1.0. ԸՆՏՐԵՔ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՕՐԱԼ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑԸ, ՈՐՈՇԵՔ 
ԴԵՂԱՉԱՓԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿԸ 

 Հա մա պա տաս խան պրե պա րատն ը նտ րե լու հա մար, ի նչ պես նաև դրա դո զան ու նշա-

նա կում ե րի գրա ֆի կը ո րո շե լու հա մար օ գտ վեք ԲՈՒ ԺԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ սխե մայից։ Յու րա-

քան չյուր օ րալ դե ղա մի ջո ցը կի րա ռե լիս դուք պետք է հի շեք մի քա նի կա նոն։

1.1. Տ ՎԵՔ ՀԱ ՄԱ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱՆ ՀԱ ԿԱ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ ԴԵ ՂԱ ՄԻ ՋՈ ՑԸ 

Ս տորև բեր ված դա սա կար գում ե րով ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ է բու ժում հա կա բակ-

տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րով.

	 ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ

	 ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԱՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆ ՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ

	 ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ

	 ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ (ե թե շր ջա պա տում կա խո լե րա)

	 ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ

	 ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄ ՐՈՒԿ

	ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ 

	ԸՄ ՊԱ ՆԻ Ա ԲՍ ՑԵՍ

	 ՄԱՍ ՏՈԻ ԴԻՏ 

	Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա

 Մի շարք բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում օ գտ վում են մի քա նի տե սա կի հա կա-

բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րից։ Դուք պետք է սո վո րեք ը նտ րել ե րե խայի հի վան դու թյու-

նը բու ժե լու հա մար ա ռա վել հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցը։ Ե թե 

ե րե խան ի վի ճա կի է խմել, տվեք նրան օ րալ հա կա բակ տե րիալ դե ղո րայք։
Որևէ հի վան դու թյան բուժ ման հա մար ա ռա վել հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե

րիալ դե ղա մի ջո ցը տար բեր ե րկր նե րում տար բեր է։ Մեր ե րկ րում խոր հուրդ տր վող հա-

կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րը թվարկ ված են ԲՈՒ ԺԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ սխե մա յում։
Ու սում ա սի րեք ստորև ցու ցադր ված սխե ման։ 

⇒	Տ վեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցը

⇒	  ԹՈ ՔԱ ԲՈՐ ԲԻ, ՄԱՍ ՏՈԻ ԴԻ ՏԻ, Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ ԱՅԻ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ 
ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊ ՔՈՒՄ.

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՇԱՐ ՔԻ ՀԱ ԿԱ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ ԴԵ ՂԱ ՄԻ ՋՈՑ - Ա ՄՈՔ ՍԻ ՑԻ ԼԻՆ 

Ա ՄՈՔ ՍԻ ՑԻ ԼԻՆ 

Տ վեք օ րա կան 3 ան գամ՝ 
5 օ ր 

80-90մգ/կգ/օ րա կան 

ԵՐԿ ՐՈՐԴ ՇԱՐ ՔԻ ՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԻ-
ԱԼ ԴԵ ՂԱ ՄԻ ՋՈՑ`

բուժ ման ա նար դյու նա վե տու թյան դեպ-
քում կամ ե թե ե րե խան վեր ջին շա բաթ-

նե րի ըն թաց քում ստա ցել է ա ռա ջին 
շար քի դե ղա մի ջո ցը

 ՏԱ ՐԻ ՔԸ ԿԱՄ 
ՔԱՇԸ 

ՀԱ ԲԵՐ

250 մգ

Օ ՇԱ ՐԱԿ

125 մգ 
5 մլ-ուն

Ա մոք սի ցի լին Կլա վու լա նատ` - 
հաշվարկն ը ստ ա մօք սի ցի լի նի

 Ցե ֆա լոս պո րին ներ` 2-րդ սերն դի

 Ցե ֆու րոք սիմ 20-40 մգ/կգ/օ րա-
կան, օ րը 2-3 ան գամ, 

 Ցեֆ ակ լոր 20-40 մգ/կգ/օ րա կան, 
օ րը 2-3 ան գամ։

2 ամ սա կա նից մինչև 12 
ամ սա կան (4-10 կգ)

1/2 5 մլ

12 ամ սա կա նից մինչև 5 
տա րե կան (10-19 կգ) 1 10 մլ
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Տ վեք ա ռա ջին շար քի հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցը, ե թե ձեր բուժ հաս տա տու թյու-

նում կա այդ պի սին։ Այդ դե ղա մի ջոցն ը նտր վել է այն պատ ճա ռով, որ այն ար դյու նա վետ 

է,1 ու նի պարզ կի րա ռում և է ժան է։ 
Երկ րորդ շար քի հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց կա րե լի է տալ միայն այն դեպ քում, 

ե թե ձեր բուժ հիմ ար կու թյու նում չկա ա ռա ջին շար քի հա կա բի ո տի կը կամ, ե թե ե րե խայի 

հի վան դու թյու նը բուժ ման են թա կա չէ ա ռա ջին կար գի հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցով։
 

Ո րոշ ե րե խա նե րի մոտ կա րող են առ կա լի նել մի քա նի հի վան դու թյուն ներ, ո րոնց բու-

ժու մը պա հան ջում է հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րի կի րա ռում։ 
Ե թե հնա րա վոր է, միշտ փոր ձեք ը նտ րել մեկ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց, ո րը հա-

մա պա տաս խա նում է ե րե խայի մոտ առ կա բո լոր հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման հա մար։
 

•	 Եր բեմ հի վան դու թյուն(ներ)ը բու ժե լու հա մար կա րող է նշա նակ վել մեկ հա կա
բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց։

 

 Օ րի նակ` ե րե խայի մոտ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐ ԲԸ և Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ ԱՆ բու ժե լու հա-

մար կա րե լի է օգ տա գոր ծել մեկ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց։ 
 Այ սինքն, ե րե խային կա րե լի է բու ժել ա մոք սի ցի լի նով, քա նի որ Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ-

ՖԵԿ ՑԻ ԱՅԻ բուժ ման ա ռա ջին շար քի հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցը ա մոք սի ցի լի-

նը` հան դի սա նում է նաև ա ռա ջին շար քի հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց ԹՈ ՔԱ ԲՈՐ-

ԲԻ դեպ քում։ 

 Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա են մի քա նի հի վան դու թյուն ներ, ո րոնց բու ժու մը պա հան-

ջում է օգ տա գոր ծել միև նույն հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցը, չի կա րե լի կրկ նա-

պատ կել դե ղա մի ջո ցի դե ղա չա փը և չի կա րե լի եր կա րաձ գել հա կա բի ո տի կի օգ-

տա գործ ման ժամկ ե տը։ 

•	 Եր բեմ հի վան դու թյուն(ներ)ը բու ժե լու հա մար ան հրա ժեշտ է լի նում նշա նա կել 
մի քա նի հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց։

 ԲՈՒ ԺԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ սխե մա յում ներ կա յաց ված է հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րի 

նշա նակ ման գրա ֆի կը և դրանց ճշգ րիտ դո զա վո րու մը։ 

 Դե ղա մի ջոց նե րի նշա նակ ման գրա ֆի կում ցուց ված է, թե քա նի օր և օր վա մեջ քա-

նի ան գամ պետք է տալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցը։ Հա կա բի ո տիկ նե րի մեծ մա սը 

նշա նակ վում է հինգ օ րով, ի սկ օր վա ըն թաց քում դրանց ըն դուն ման հա ճա խա կա նությւ նը 

տար բեր է (2 ան գամ, 3 ան գամ կամ 4 ան գամ)։ 

 Հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցի ճշգ րիտ դո զա վո րու մը ո րո շե լու հա մար. 
•	 օգտ վեք այն սյու նա կից, որ տեղ ցույց են տր ված այն հա բե րի կամ օ շա րակ նե րի տե-

սակ նե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում են ե րկ րում; 

•	 ընտ րեք այն շար քը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է ե րե խայի քա շին ու տա րի քին։ 
Ճիշտ դո զա վո րում ը նտ րե լիս շեշ տը դրեք ե րե խայի քա շի, և ոչ թե տա րի քի վրա։

1 ²é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ ß³ñùÇ ËáñÑáõñ¹ ïñíáÕ Ñ³Ï³µ³Ïï»ñÇ³É ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷á÷áË»Éª, »ÉÝ»Éáí 

ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇó ¨ ïíÛ³É »ñÏñÇ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ ÏÇñ³éíáÕ 

å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó:
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Վար ժու թյուն Ե 

Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կաշ խա տեք « ԲՈՒ ԺԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ» սխե մայի «Տ վեք 

հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց» շր ջա նա կի հետ։ Ը նտ րեք հա կա բակ-

տե րիալ դե ղա մի ջո ցի ճշգ րիտ դո զա վո րու մը և ստորև բեր ված դեպ քե րից յու րա քան չյու րի 

հա մար լրաց րեք դո զան ու նշա նա կում ե րի գրա ֆի կը։ 

 Պատ կե րաց րեք, թե տվյալ հի վան դու թյամբ ձեզ մոտ ե կած յու րա քան չյուր ե րե խա բու-

ժում է ստա նում ա ռա ջին ան գամ, և որ ե րե խան այլ հի վան դու թյուն նե րով դա սա կար գում 

չու նի։ Ձեր պա տաս խան նե րը գրան ցեք պա տաս խան նե րի հա մար հատ կաց ված տե ղում։

1.  Վեց ամ սա կան (7 կգ) ե րե խային ան հրա ժեշտ է տալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց՝ 

ՄԱՍ ՏՈԻ ԴԻ ՏԻ դեմ։

2. Ե րե խային (10 կգ) ան հրա ժեշտ է տալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց՝ ԾԱՆՐ ԹՈ-

ՔԱ ԲՈՐ ԲԻ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՆ դեմ։
 

3. Եր կու տա րե կան ե րե խային (11 կգ) ան հրա ժեշտ է տալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի-

ջոց՝ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐ ԲԻ և Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ ԱՅԻ դեմ։
 

4. Ե րե խային (5 կգ) ան հրա ժեշտ է տալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց՝ Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ 

ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ ԱՅԻ դեմ։

5. 36 ամ սա կան (15 կգ) ե րե խային ան հրա ժեշտ է տալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց՝ 

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐ ԲԻ և ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՆ դեմ, քա նի որ տվյալ տե ղան քում գրանց վել են 

խո լե րայի դեպ քեր։ 

1.2. Տ ՎԵՔ Օ ՐԱԼ ԲՐՈՆ ԽՈ ԼԱՅԱ ՆԻՉ

Բ րոն խո լայ նիչ դե ղա մի ջոցն այն դեղն է, ո րը նպաս տում է շն չա ռա կան ու ղի նե րի լայ-

նաց մանն այն դեպ քե րում, ե րբ բրոնխ նե րի սպազ մը ե րե խայի մոտ ա ռաջ է բե րում ա սթ-

մոիդ շն չա ռու թյուն։ Ա ռա վել ար դյու նա վետ և լայն տա րա ծում գտած բրոն խո լայ նիչ դե ղա-

մի ջոցն է սալ բու տա մո լը՝ օ րալ և աէ րո զո լային։
 

Օ րալ բրոն խո լայ նի չի դե ղա չա փը և նշա նա կում ե րի գրա ֆի կը ո րո շե լու հա մար օ գտ-

վեք ԲՈՒ ԺԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ սխե մայից, ի նչ պես ա նում էիք հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց-

նե րի դեպ քում։ 

⇒	Ասթ մոիդ շն չա ռու թյան դեպ քում տվեք օ րալ բրոն խո լայ նիչ

⇒	 Տվեք մինչև ա սթ մոիդ շն չա ռու թյան դա դա րե լը
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ՏԱ ՐԻ ՔԸ 
ԿԱՄ ՔԱ ՇԸ

Օ ՐԱԼ ՍԱԼ ԲՈՒ ՏԱ ՄՈԼ

Տ վեք օ րա կան 3 ան գամ՝  
5 օր շա րու նակ

ԱԷ ՐՈ ԶՈ ԼԱՅԻՆ  
ՍԱԼ ԲՈՒ ՏԱ ՄՈԼ 

ՀԱ ԲԵՐ  
4 մգ

ԻՆ ՀԱԼՅԱ ՏՈՐ

1 դե ղա չափ = 1 սեղ մում գլ խի
կի վրա՝ օ րա կան 3 ան գամ

2 ամ սա կա նից մինչև 
12 ամ սա կան (4-10 կգ)

1/4 1 դե ղա չափ

12 ամ սա կա նից մինչև 
5 տա րե կան (10-19 կգ)

1/2 2 դե ղա չափ

1.3. ՏՎԵՔ ՊԱ ՐԱ ՑԵ ՏԱ ՄՈԼ ՏԵՆ ԴԻ ԴԵՊ ՔՈՒՄ 
(ՋԵՐ ՄՈՒԹՅՈՒ ՆԸ > 38.5OC) ԿԱՄ Ա ԿԱՆ ՋԻ ՑԱ ՎԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ 

 Պա րա ցե տա մոլն ի ջեց նում է ջեր մու թյու նը և հանգս տաց նում ցա վը։
⇒	Տ վեք պա րա ցե տա մոլ տեն դի (ջեր մու թյու նը> 38.5՛C) կամ ցա վե րի ժա մա նակ

⇒	 Տ վեք պա րա ցե տա մոլ յու րա քան չյուր 6 ժա մը մեկ ան գամ՝ մինչև ջեր մու թյունն իջ նի 

կամ ցա վը թեթևա նա

ՊԱ ՐԱ ՑԵ ՏԱ ՄՈԼ

ՏԱ ՐԻ ՔԸ ԿԱՄ ՔԱ ՇԸ ԴԵ ՂԱ ՀԱ ԲԵՐ (100 մգ) ԴԵ ՂԱ ՀԱ ԲԵՐ (500 մգ)

2 ամ սա կա նից մինչև  
3 տա րե կան (4-<14 կգ)

1 1/4

3 տա րե կա նից մինչև 
5 տա րե կան (14-<19 կգ)

2 1/2 1/2

Ե թե ե րե խան ու նի տենդ, ամ բու լա տոր հաս տա տու թյու նում տվեք նրան մեկ դե ղա չափ 

պա րա ցե տա մոլ։
Ե թե ե րե խայի ա կան ջը ցա վում է, տվեք մո րը պա րա ցե տա մո լի մեկ օր վա պա շար, այ-

սինքն՝ 4 դե ղա չափ։ Բա ցատ րեք, որ նա պետք է յու րա քան չյուր 6 ժա մը մեկ ե րե խային 

տա մեկ դե ղա չափ՝ մինչև ա կան ջի ցա վը հանգս տա նա։

Տ ՎԵՔ ՊՈ ԼԻՎՒ ՏԱ ՄԻՆ

 Պո լի վի տա մի նը տր վում է կարմ րու կով հի վանդ ե րե խա նե րին (ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄ-

ՐՈՒԿ կամ ԿԱՐՄ ՐՈՒԿ)։ Պո լի վի տա մի նը` հատ կա պես նրա մեջ պա րու նակ վող վի տա մին 

A-ն օգ նում է ե րե խային պայ քա րել կարմ րու կի վի րու սի դեմ։

1.4. Տ ՎԵՔ ԵՐ ԿԱԹ ՊԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿՈՂ ԴԵ ՂԱ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵՐ 

Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է ձեռ քե րի ա փե րի չա փա վոր գու նա տու թյուն կամ հե մոգ լո-

բի նի մա կար դա կը ցածր է 100 գ/լ ախ տան շա նը, տվեք եր կաթ պա րու նա կող դե ղա մի-

ջոց ներ և աս կոր բի նաթ թու։



151

⇒	 Տ վեք եր կա թի դե ղա մի ջոց ներ

⇒	 Տ վեք օ րա կան մեկ դե ղա չափ՝ 14 օր շա րու նակ

 ՏԱ ՐԻ ՔԸ 
 ԿԱՄ ՔԱ ՇԸ

ՀԱ ԲԵՐ. ԵՐ ԿԱԹ/ ՖՈ ԼԱՏ 
Եր կա թի սուլ ֆատ 200 մգ +

 Ֆո լատ 250 մկգ
(60 մգ տար րա կան եր կաթ)

ԵՐ ԿԱ ԹԻ Օ ՇԱ ՐԱԿ 
Եր կա թի ֆու մա րատ՝ 100 մգ
5 մլ-ին (20 մգ տար րա կան 

եր կաթ՝ մլ-ե րով)

2 ամ սա կա նից մինչև 
4 ամ սա կան  

(4-<6 կգ)
1.00 մլ (< 1/4 թեյի գդալ)

4 ամ սա կա նից մինչև 
12 ամ սա կան  

(6-<10 կգ)
1.25 մլ (1/4 թեյի գդալ)

12 ամ սա կա նից մինչև 
3 տա րե կան  
(10-<14 կգ)

1/2 հաբ 2.00 մլ (<1/2 թեյի գդալ)

3 տա րե կա նից մինչև 
5 տա րե կան  
(14-<19 կգ)

1/2 հաբ 2.5 մլ (1/2 թեյի գդալ)

 Մինչև 12 ամ սա կան ե րե խա նե րին տվեք օ շա րակ (սի րոպ), ի սկ 12 ամ սա կա նից բարձր 

տա րի քի ե րե խա նե րին տվեք եր կա թի հա բեր։
 Մո րը տվեք եր կա թի դե ղա մի ջո ցի 14 օր վա պա շար։ Բա ցատ րեք, որ նա պետք է ե րե-

խային տա օ րա կան մեկ դո զա՝ 14 օր շա րու նակ։ Խնդ րեք, որ 14 օր հե տո մայ րը վե րա-

դառ նա ամ բու լա տո րիա՝ եր կա թի լրա ցու ցիչ դե ղա մի ջոց ներ ստա նա լու հա մար։ Չմո ռա-

նաք զգու շաց նել մո րը, որ եր կա թի դե ղա մի ջոց նե րից ե րե խայի կղան քը կա րող է մուգ 

գույն ստա նալ։ 
Զ գու շաց րեք մո րը եր կա թի դե ղա մի ջոց նե րը ե րե խայի հա սա նե լի ու թյու նից դուրս պա-

հե լու մա սին, քա նի որ դրանց գեր դո զա վո րու մը կա րող է ե րե խայի լուրջ հի վան դու թյան 

կամ նույ նիսկ մահ վան պատ ճառ դառ նալ։
Ե թե ձեռ քի ա փե րի չա փա վոր գու նա տու թյամբ ե րե խան ստա նում է հա կա մա լա րիային 

դե ղա մի ջոց` սուլ ֆա դոք սին-պի րի մե տա մին (Ֆան սի դար), ա պա մինչև հա ջորդ այ ցը, ո րը 

կա յա նա լու է եր կու շա բաթ հե տո, չի կա րե լի նրան տալ եր կաթ-ֆո լա տի հա բեր։ 
 Ե թե ձեր բուժ հաս տա տու թյու նում եր կա թի օ շա րա կը ֆո լատ չի պա րու նա կում, դուք 

կա րող եք ե րե խային նշա նա կել եր կա թի օ շա րակ՝ սուլ ֆա դոք սին-պի րի մե տա մի նի հա-

մակ ցու թյամբ։

1.5. Տ ՎԵՔ ԱՍ ԿՈՐ ԲԻ ՆԱԹ ԹՈՒ

 Ե թե ե րե խան ստա նում է եր կա թի դե ղա մի ջոց ներ, դրա հետ միա սին տվեք նրան աս-

կոր բի նաթ թու։

⇒	Տ վեք աս կոր բի նաթ թու
⇒	 Եր կա թի դե ղա մի ջոց նե րի հետ միա սին՝ ա նե միայի ժա մա նակ
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ՏԱ ՐԻ ՔԸ ԿԱՄ ՔԱ ՇԸ
ԱՍ ԿՈՐ ԲԻ ՆԱԹ ԹՈՒ

 ՀԱ ԲԵՐ 25 մգ
Տ վեք օ րա կան 2 ան գամ՝ 

4 ամ սա կա նից մինչև 12 ամ սա կան 
(6-10 կգ)

1/2

12 ամ սա կա նից մինչև 3 տա րե կան 
(10-14 կգ)

1

3 տա րե կա նից մինչև 5 տա րե կան 
(14-19 կգ)

2

1.6. Տ ՎԵՔ ՄԵ ԲԵՆ ԴԱ ԶՈԼ 

Տ վեք մե բեն դա զոլ

⇒	Տ վեք Մե բեն դա զոլ
Տ վեք 100 մգ մե բեն դա զոլ միան վագ.
 

•	 ե թե ե րե խան 2 տա րե կան և ա վե լի է, 

•	 ե թե ե րե խան չի ստա ցել մե բեն դա զոլ վեր ջին 6 ա մս վա ըն թաց քում։

 Ներ կա յումս ա ռա ջարկ վում է տալ մե բեն դա զո լը ցու ցում ե րի դեպ քում նույ նիսկ, սկ-

սած 12 ամ սա կա նից։ 
Ե թե ե րե խան վեր ջին 6 ա միս նե րի ըն թաց քում ստա ցել է մե բեն դա զոլ, ա պա կրկ նա կի 

ան գամ դե ղա մի ջո ցը նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տությոին չկա։

1.7. Տ ՎԵՔ ՎԻ ՏԱ ՄԻՆ Դ

⇒	Տ վեք վի տա մին “D”
Տ վեք 400 - 500 ՄՄ վի տա մին “Դ” յու ղային կամ ջրային լու ծույ թի մեկ կա թիլ` կյան քի 

ա ռա ջին օ րե րից, մինչև 1 տա րե կան բո լոր ե րե խա նե րին, ով քեր չեն ստա ցել վի տա մին 

”Դ” -ի կան խար գե լիչ դե ղա չա փը։

 
 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Զ

Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կվարժ վեք ԲՈՒ ԺԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ սխե մայի օգ տա-

գործ ման մեջ՝ հա մա պա տաս խան օ րալ դե ղա մի ջո ցը, դրա ճշգ րիտ դո զա վո րում ը նտ-

րե լու և նշա նա կում ե րի ճիշտ գրա ֆի կը ո րո շե լու նպա տա կով։ Օ գտ վեք ԲՈՒ ԺԵՔ Ե ՐԵ-

ԽԱՅԻՆ սխե մայից։ Ը նտ րեք ձեր բուժ հաս տա տու թյու նում կի րառ վող յու րա քան չյուր դե-

ղա մի ջո ցի ճշգ րիտ խտու թյու նը։ 
 Պատ կե րաց րեք, թե տվյալ հի վան դու թյամբ ձեզ մոտ ե կած յու րա քան չյուր ե րե խա բու-

ժում է ստա նում ա ռա ջին ան գամ, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ ցու ցում ե րում։ Ձեր 

պա տաս խան նե րը գրան ցեք պա տաս խան նե րի հա մար հատ կաց ված տե ղում։
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1. 6 կգ քա շով ե րե խային ան հրա ժեշտ է տալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց՝ ԹՈ ՔԱ-

ԲՈՐ ԲԻ դեմ։

2.  Չորս ամ սա կան ե րե խային ան հրա ժեշտ է տալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց՝ ԹՈ-

ՔԱ ԲՈՐ ԲԻ և Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ ԱՅԻ դեմ

3. 12 կգ քա շով ե րե խային ան հրա ժեշտ է տալ բրոն խո լի տիկ դե ղա մի ջոց՝ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ 

ՉԿԱ. Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆ ՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կարգ ման դեմ և պա րա ցե տա մոլ՝ տեն դի 

դեմ։

4. Եր կու տա րե կան (11 կգ) ե րե խայի մոտ առ կա Է Ա ՆԵ ՄԻ ԱՅԻ ախ տան շան՝ ա փե րի 

գու նա տու թյուն, և նրան ան հրա ժեշտ է տալ եր կա թի դե ղա մի ջոց ներ և մե բեն դա զոլ։ 
Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար տում ցուց ված է, որ նա ստա ցել է մե բեն դա-

զոլ՝ 3 ա միս ա ռաջ։

5. 6 ամ սա կան (7 կգ) ե րե խայի մոտ առ կա է Ա ՆԵ ՄԻ ԱՅԻ ախ տան շան՝ ա փե րի գու նա-

տու թյուն, և նրան ան հրա ժեշտ է տալ եր կա թի դե ղա մի ջոց ներ, աս կոր բի նաթ թու ու 

մե բեն դա զոլ։

6. 6 ամ սա կան ե րե խան չի ստա ցել վի տա մին Դ։

2.0. ՕԳՏՎԵՔ ՃԻՇՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

 Բուժ հաս տա տու թյու նում բու ժում ստա ցող ե րե խայի բու ժում ան հրա ժեշտ է շա րու նա-

կել տա նը։ Մայ րը պետք է գի տակ ցի տնային պայ ման նե րում բուժ ման կարևո րու թյու նը և 

պետք է ի մա նա, թե ի նչ պես է պետք ան ցկաց նել այդ բու ժու մը։
  Ճիշտ հա ղոր դակ ցու թյու նը չա փա զանց կարևոր է մորն ու սու ցա նե լիս, թե ի նչ պես 

պետք է նա շա րու նա կի ե րե խայի բու ժու մը տնային պայ ման նե րում։ 
•	 Հար ցեր տվեք, պար զե լու, թե ի նչ է մայրն ար դեն ա նում ե րե խայի բուժ ման հա մար։
•	  Գո վես տի խոս քեր ուղ ղեք մո րը, ե թե նա ի նչ-որ բան ճիշտ է կա տա րել։
•	  Բա ցատ րեք նրան, թե ի նչ պես է պետք բու ժել ե րե խային տա նը։
•	 Ս տու գեք, թե որ քան լավ է մայ րը հաս կա ցել ձեր բա ցատ րու թյուն նե րը։
Վեր ջին եր կու հմ տու թյուն նե րի ա վե լի հան գա մա նա լից նկա րագ րու թյու նը բեր ված է 

ստորև։

2.1.  ԲԱ ՑԱՏ ՐԵՔ ՄՈ ՐԸ, ԹԵ Ի ՆՉ ՊԵՍ ԿԱ ՐԵ ԼԻ Է ԲՈՒ ԺԵԼ Ե ՐԵ
ԽԱՅԻՆ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ 

Ո րոշ խոր հուրդ ներ պարզ են ու հաս կա նա լի։ Օ րի նակ, դուք կա րող եք խոր հուրդ տալ 

մո րը ե րե խային բե րել հա ջոր դա կան բու ժայ ցի եր կու շա բաթ հե տո։ Դա բա վա կան պարզ 

է։ Մեկ այլ դեպ քում ձեզ կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել սո վո րեց նել մո րը, թե ի նչ պես է 

պետք կա տա րել այս կամ այն գոր ծո ղու թյու նը։ Դա կա րե լի է կա տա րել մի քա նի փու լով։ 
Sո վո րեց նել մո րը, թե ի նչ պես է ան հրա ժեշտ բու ժել ե րե խային տնային պայ ման նե-

րում, օ գտ վեք ու սուց ման ե րեք հիմ ա կան փու լե րից.

1. տ վեք տե ղե կու թյուն ներ; 

2. օ րի նակ ցույց տվեք;

3.  թույլ տվեք, որ մայ րը կա տա րի և վարժ վի։



154

Տ ՎԵՔ ՏԵ ՂԵ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ. Բա ցատ րեք մո րը, թե ի նչ պես է պետք կա տա րել այս կամ 

այն գոր ծո ղու թյու նը։ Օ րի նակ, բա ցատ րեք մո րը, թե ի նչ պես է պետք.

•	  պատ րաս տել օ րալ ռե հիդ րա տա ցի ոն ա ղե րի (Օ ՌԱ) լու ծույ թը,

•	  փափ կաց նել կո կոր դը։

 ՕՐԻՆԱԿ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ.  Ցույց տվեք, թե ի նչ պես է պետք կա տա րել այս կամ այն 

գոր ծո ղու թյու նը։ Օ րի նակ, ցույց տվեք մո րը.

•	 Օ ՌԱ-ի փա թե թը և թե ո րն է լու ծույ թը պատ րաս տե լու ճիշտ ե ղա նա կը, կամ

•	  կո կոր դը փափ կաց նե լու հա մար ան վտանգ մի ջո ցը և թե ի նչ պես կա րող է մայրն այն 

պատ րաս տել տա նը։

 ԹՈՒՅԼ ՏՎԵՔ, ՈՐ ՄԱՅ ՐԸ ԿԱ ՏԱ ՐԻ ՈՒ ՎԱՐԺ ՎԻ. Խնդ րեք, որ պես զի մայրն այդ գոր-

ծո ղու թյու նը կա տա րի ձեր ներ կա յու թյամբ։ Օ րի նակ, թույլ տվեք, որ նա.

•	  պատ րաս տի Օ ՌԱ-ի լու ծույթ, կամ

•	 ն կա րագ րի, թե ի նչ պես պետք է պատ րաս տի ան վտանգ մի ջոց նե րից որևէ մե կը՝ 

ե րե խայի կո կոր դը փափ կաց նե լու հա մար։
 

Եր բեմ բա վա կան է խնդ րել, որ մայրն ուղ ղա կի նկա րագ րի, թե ի նչ պես է նա կա տա-

րե լու այս կամ այն գոր ծո ղու թյու նը տա նը։

 ՄՈՐՆ ՈՒ ՍՈՒ ՑԱ ՆԵ ԼԻՍ.
 

•	 Օգ տա գոր ծեք այն պի սի բա ռեր, ո րոնք ե րե խայի մոր հա մար հաս կա նա լի ե ն։
•	 Ու սուց ման պրո ցե սում օ գտ վեք այն պի սի ի րե րից, ո րոնք ե րե խայի մորն ար դեն ծա-

նոթ են, օ րի նակ, Օ ՌԱ-ի լու ծույթ պատ րաս տե լիս օ գտ վեք այն պի սի տա րա նե րով, 

ո րոնք ըն դուն ված են և օգ տա գործ վում են տվյալ տե ղան քում։
•	 Ու շադ րու թյամբ հետևեք, թե ի նչ պես է մայ րը կա տա րում գոր ծո ղու թյու նը։ Քա ջա լե-

րեք նրան, ե թե նա ճիշտ է կա տա րում և ա րեք ան հրա ժեշտ դի տո ղու թյուն ներ։ 
•	 Ոգևո րեք, որ մայ րը հար ցեր տա։ Պա տաս խա նեք բո լոր հար ցե րին։

2.2. Ս ՏՈՒ ԳԵՔ, ԹԵ ՄԱՅՐՆ Ի ՆՉ ՊԵՍ Է ՀԱՍ ԿԱ ՑԵԼ ՁԵՐ ԲԱ ՑԱՏ
ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

Մո րը սո վո րեց նե լուց հե տո, թե ի նչ պես է պետք ե րե խային բու ժել տա նը, դուք պետք է 

հա մոզ վեք, որ մայրն ա մեն ի նչ հաս կա ցել է։ Ստու գո ղա կան հար ցե րը ձեզ կօգ նեն ո րո շել, 

թե որ քա նով է մայ րը յու րաց րել ձեր բա ցատ րու թյուն նե րը։
Ե րե խայի մոր հետ շփ ման կարևո րա գույն պա հե րից մե կը ճիշտ ստու գո ղա կան հար-

ցեր տա լու հմ տու թյունն է։ Ճիշտ կազմ ված ստու գո ղա կան հար ցը պա հան ջում է, որ պա-

տաս խա նե լիս մայ րը նկա րագ րի, թե ին չու, ի նչ պես և ե րբ պետք է ի նքն ան ցկաց նի բու-

ժու մը։
 Մոր պա տաս խա նից դուք կա րող եք եզ րա կաց նել, հաս կա ցել է ա րդյ ՞ոք նա ձեր բա-

ցատ րա ծը և յու րաց րել է ա րդյ ՞ոք բուժ ման ե ղա նա կը։ 
Ե թե մայ րը չի կա րո ղա նում ճիշտ պա տաս խա նել, տվեք լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ 

կամ ճշ տեք ձեր ցու ցում ե րը։
 Օ րի նակ, դուք սո վո րեց րել եք մո րը, թե ի նչ պես է պետք տալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա-

մի ջո ցը։ Դրա նից հե տո դուք պետք է հարց նեք.
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« Գի տե՞ք ա րդյոք, թե ի նչ պես պետք է տաք ձեր ե րե խային այդ դե ղը»։

 Մայրն, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, կպա տաս խա նի «այո», ան կախ նրա նից, հաս-

կա ցել է ձեր բա ցատ րու թյուն նե րը, թե ո չ։ Սա կայն, ե թե դուք տաք մի քա նի ճիշտ կազմ-

ված ստու գո ղա կան հար ցեր, ի նչ պես օ րի նակ,

«Ե՞րբ պետք է ձեր ե րե խային տաք այդ դե ղը»։
« Քա նի՞ դե ղա հաբ պետք է տաք ա մեն օր»։
« Քա նի՞ օր պետք է տաք այդ դե ղա հա բե րը»։

 Դուք, փաս տո րեն, կդր դեք, որ մայ րը կրկ նի այն ցու ցում ե րը, ո րոնք դուք նրան տվել 

ե ք։ Ճիշտ կազմ ված ստու գո ղա կան հար ցե րը կօգ նեն ձեզ հա վաս տիա նալ, որ մայ րը սո-

վո րել է և հի շում է, թե ի նչ պես պետք է բու ժի իր ե րե խային։
Ս տորև բեր ված ստու գո ղա կան հար ցե րը կօգ նեն ձեզ ստու գել, թե ի նչ պես է մայ րը 

հաս կա ցել ձեր բա ցատ րու թյուն նե րը։ Ճիշտ կազմ ված ստու գո ղա կան հար ցե րը պա հան-

ջում են, որ պես զի մայ րը նկա րագ րի, թե ի նչ պես է ին քը բու ժե լու ե րե խային։ Նրանք սկս-

վում են ին չու, ի նչ, ի նչ պես, ե րբ, որ քան հա ճախ կամ որ քան բա ռե րով։ Սխալ կազմ ված 

ստու գո ղա կան հար ցե րը պա հան ջում են միայն,»այո», կամ «ոչ» պա տաս խան, ի սկ դա 

ձեզ հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս գնա հա տե լու մոր ստա ցած գի տե լիք նե րը։

ՃԻՇՏ ԿԱԶՄ ՎԱԾ ՍՏՈՒ ԳՈ ՂԱ ԿԱՆ ՀԱՐ-
ՑԵՐ

Ս ԽԱԼ ԿԱԶՄ ՎԱԾ ՍՏՈՒ ԳՈ ՂԱ ԿԱՆ ՀԱՐ-
ՑԵՐ

Ինչ պե՞ս պետք է տա նը պատ րաս տեք 
Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը։

Հի շու՞մ եք, թե ի նչ պես պետք է տա նը 
պատ րաս տեք Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը։

Որ քա՞ն հա ճախ պետք է կե րակ րեք ե րե-
խային կրծ քով։

Անհ րա ժե՞շտ է ա րդյոք ե րե խային կե-
րակ րել կրծ քով։

Ի՞նչ քա նա կու թյամբ լրա ցու ցիչ հե ղուկ-
ներ պետք է տաք ե րե խային յու րա քան-
չյուր ջրիկ կղան քից հե տո։

Գի տե՞ք ա րդյոք որ քան լրա ցու ցիչ հե-
ղուկ ներ պետք է տաք ե րե խային յու րա-
քան չյուր ջրիկ կղան քից հե տո։

Ին չու՞ է կարևոր, որ դուք լվա նաք ձեր 
ձեռ քե րը։

Հի շու՞մ եք ա րդյոք, որ դուք պետք է լվա-
նաք ձեր ձեռ քե րը։

 Հար ցը տա լուց հե տո դա դար տվեք։ Հնա րա վո րու թյուն տվեք ե րե խայի մո րը մտա ծել և 

հե տո միայն պա տաս խա նել հար ցին։ Նրա փո խա րեն մի՛ պա տաս խա նեք։ Մեկ հար ցից 

ան մի ջա պես հե տո մյու սը, մի՛ տվեք։ 
Ե թե մայ րը սխալ է պա տաս խա նում կամ ա սում է, որ հար ցի պա տաս խա նը չի հի շում, 

աշ խա տեք նրան ան հար մար դրու թյան մեջ չդ նել։ Կր կին ան գամ բա ցատ րեք, թե ի նչ պես 

պետք է ան ցկաց նել բու ժու մը։ Բե րեք ա վե լի շատ օ րի նակ ներ, տվեք ա վե լի շատ ին ֆոր-

մա ցիա, հնա րա վո րու թյուն տվեք ա վե լի շատ վարժ վել, որ պես զի հա մոզ ված լի նեք, որ նա 

ա մեն ի նչ հաս կա ցել է։ Այ նու հետև կր կին տվեք ստու գո ղա կան հար ցե րը։
 

Օգ նեք մո րը գտ նե լու պրոբ լեմ ե րի հնա րա վոր լու ծում ե րը և համ բե րու թյամբ պա-

տաս խա նեք նրա բո լոր հար ցե րին, ա ռա ջար կու թյուն նե րին և, ի հար կե, ա ռար կու թյուն նե-

րին։
 Ձեր բո լոր ա ռա ջար կու թյուն նե րը, խոր հուրդ նե րը, կապ ված ե րե խայի բուժ ման հետ, 

բա ցատ րեք հաս կա նա լի լեզ վով և օ րի նակ նե րով։ 
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Շատ կարևոր է, որ մայ րը, և ին չու չէ՞ ըն տա նի քի բո լոր ան դամ ե րը, լի նեն ձեր թի մա-

կիցն այդ կարևոր հար ցում։
 

ԵՐԲ ՍՏՈՒ ԳՈՒՄ ԵՔ, ԹԵ Ի ՆՉ ՊԵՍ Է ՄԱՅ ՐԸ ՀԱՍ ԿԱ ՑԵԼ ՁԵՐ ԲԱ ՑԱՏ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ
ՐԸ,

•	 տ վեք այն պի սի հար ցեր, ո րոնց պա տաս խա նե լիս մայ րը ստիպ ված կլի նի բա ցատ-

րել, թե որ քան, ե րբ կամ ի նչ պես պետք է կա տա րել այս կամ այն գոր ծո ղու թյու նը ;

•	 հ նա րա վո րու թյուն տվեք մո րը մտա ծե լու, ի սկ այ նու հետև միայն պա տաս խա նե լու 

ձեր հար ցին;

•	  գո վեք մո րը ճիշտ պա տաս խա նի հա մար;

 

•	 անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում բե րեք ա վե լի շատ օ րի նակ ներ, տվեք ա վե լի շատ տե-

ղե կու թյուն ներ և վարժ վե լու հնա րա վո րու թյուն։

3.0. ՍՈՎՈՐԵՑՐԵՔ ՄՈՐԸ ՏԱԼ ՕՐԱԼ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՏՆԱՅԻՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ս խե մա յում թվարկ ված օ րալ դե ղա մի ջոց նե րը նշա նակ վում են զա նա զան դեպ քե րում, 

տար բեր դո զա վոր մամբ և նշա նակ ման տար բեր գրա ֆիկ նե րով։ Սա կայն դրանց նշա-

նակ ման ու ղին նույնն է։ 
Այս բաժ նում դուք կու սում ա սի րեք այն հիմ ա կան փու լե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են 

տնային պայ ման նե րում տալ օ րալ դե ղա մի ջոց ներ։ Ե թե մայ րը ճիշտ յու րաց նի օ րալ դե-

ղա մի ջոց տա լու ե ղա նա կը, ե րե խայի բու ժու մը ճիշտ կըն թա նա։ Մո րը տր վող յու րա քան-

չյուր օ րալ դե ղա մի ջո ցի հա մար հետևեք ներ քո հի շյալ ցու ցում ե րին.

 

	Ո րո շեք հա մա պա տաս խան դե ղա մի ջոցն ու դրա դո զա վո րու մը՝ ել նե լով ե րե
խայի քա շից ու տա րի քից։

 Հա մա պա տաս խան դե ղա մի ջոցն ու դրա դո զա վո րու մը ո րո շե լու հա մար օ գտ վեք ԲՈՒ-

ԺԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ սխե մայից։

	 Բա ցատ րեք մո րը այդ դե ղա մի ջո ցը նշա նա կե լու պատ ճառ նե րը, այդ թվում.

-  թե ին չու եք դուք տա լիս ե րե խային այդ պրե պա րա տը, և

-  հատ կա պես ո ՛ր պրոբ լե մի բուժ մանն է ուղղ ված այդ դե ղա մի ջո ցը։

	 Ցույց տվեք, թե ի նչ պես է պետք չա փել ան հրա ժեշտ դո զան։
 

Ե թե ե րե խայի մո րը տա լիս եք դե ղա հա բեր, ա պա`

-  Ցույց տվեք, թե որ քան պետք է տա նա ե րե խային յու րա քան չյուր ան գամ։ 
- Ե թե պետք է, ու րեմ ցույց տվեք, թե ի նչ պես կա րե լի է բա ժա նել դե ղա հա բը։

 

Ե թե ե րե խայի մո րը տա լիս եք օ շա րակ, ա պա`
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-  Ցույց տվեք, թե ի նչ պես կա րե լի է տա նը չա փել մեկ դո զա կազ մող մի լի լիտ րե-

րը (մլ)։ Նման դեպ քե րում օ գտ վեք սր վա կի կա փա րի չից, կամ սո վո րա կան թեյի 

գդա լից։ 

 Հի շեք` մեկ թեյի գդա լը (թ/գ) հա վա սար է մո տա վո րա պես 5.0 մլ-ի (տե՛ս ստորև բեր ված 

ա ղյու սա կը)։

ՄԻ ԼԻ ԼԻՏՐ (մլ) ԹԵՅԻ ԳԴԱԼ (թ/գ)

1.25 մլ 1/4 թ/գ

2.5 մլ 1/2 թ/գ

5.0 մլ 1 թ/գ

7.5 մլ 1 1/4 թ/գ

10.0 մլ 2 թ/գ (1 ա նու շի գդալ)

15.0 մլ 3 թ/գ (1 ճա շի գդալ)

Ճշ տեք վե րը վեր ված ծա վակ նե րը՝ ել նե լով ձեր տե ղան քում օգ տա գործ վող գդալ նե րի 

չափ սեից։

	 Հետևեք, թե մայրն ի նչ պես է չա փում դո զան։

Խնդ րեք, որ մայրն ին քը չա փի ան հրա ժեշտ դո զան։ 

Հետևեք նրա գոր ծո ղու թյուն նե րին։ Նշեք, թե ի նչն է նա ճիշտ կա տա րել։ Ե թե 

մայ րը սխալ է չա փել դո զան, ցույց տվեք ճիշտ ձևը։

 Խնդ րեք, որ պես զի մայ րը ե րե խային տա ա ռա ջին դո զան։

 Բա ցատ րեք մո րը, որ ե թե ե րե խան փս խում է, միև նույն է դեղն ան հրա ժեշտ է տալ, 

նույ նիսկ ե թե այն փսխ ման հետ դուրս է գա լիս։ Ա նհ րա ժեշտ է, որ մայ րը ե րե խային 

հետևի մոտ 30 րո պե։ Ե թե փս խու մը շա րու նակ վի 30 րո պե ան ց և դրա մեջ լի նեն դե ղա-

հա բի կտոր ներ կամ օ շա րա կի հետ քեր, ա պա ան հրա ժեշտ կլի նի ե րե խային տալ ևս մեկ 

դո զա։ Ե թե ե րե խան ջրազրկ ված է և փս խում եր ու նի, հա ջորդ դո զան տվեք ե րե խայի 

ռե հիդ րա տա ցիայից հե տո։ 

	 Հան գա մա նո րեն բա ցատ րեք մո րը, թե ի նչ պես է պետք տալ դե ղա մի ջո ցը, այ
նու հետև գրեք պի տա կի վրա և փա թե թա վո րեք դե ղը։

 Բա ցատ րեք մո րը, թե որ քան դեղ է ան հրա ժեշտ տալ ե րե խային և օ րա կան քա նի ան-

գամ և ի նչ դո զայով։ Բա ցատ րեք նրան, թե ե րբ է ան հրա ժեշտ տալ դե ղը (օ րի նակ՝ վաղ 

ա ռա վո տյան, ճա շին, ը նթ րի քին, քնե լուց ա ռաջ) և քա նի օր շա րու նակ։
 

Այդ տվյալ նե րը գրան ցեք դե ղի պի տա կի վրա։ 

 Դե ղա մի ջո ցի պի տա կը ճիշտ լրաց նե լու հա մար.

 ա. Գ րան ցեք դե ղա մի ջո ցի լրիվ ան վա նու մը և հա բե րի, կապ սուլ նե րի կամ օ շա րա կի 

այն ամ բողջ քա նա կու թյու նը, ո րն ան հրա ժեշտ է բուժ ման լրիվ կուրսն ան ցկաց նե լու 

հա մար
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բ. Գ րան ցեք հի վան դի հա մար ճիշտ դո զա վո րու մը (հա բե րի կամ կապ սուլ նե րի, կա թիլ-

նե րի կամ թեյի գդալ նե րի քա նա կը, օ րի նակ՝ 1/2, 1, 1 1/2 և այլն), գրան ցեք, թե ե րբ է 

պետք տալ դո զան (օ րի նակ՝ վաղ ա ռա վո տյան, ճա շին, ը նթ րի քին, քնե լուց ա ռաջ)։

գ. Գ րան ցեք ցե րե կային դո զան և նշա նա կում ե րի գրա ֆի կը հետևյալ կերպ.

  «1/2 հաբ, օ րա կան եր կու ան գամ, հինգ օր շա րու նակ»

 Ցու ցում ե րը գրան ցեք պարզ և հս տակ։
Յու րա քան չյուր դե ղա մի ջո ցը դրեք ա ռան ձին մա կագր ված փա թե թում, սր վա կում, 

շշում։ Պրե պա րատ նե րը պա հեք մա քուր վի ճա կում։ Օ գտ վեք մա քուր տա րա նե րից։

 Դե ղա մի ջո ցը մա կագ րե լուց և փա թե թա վո րե լուց հե տո տվեք մո րը։ Տվեք ձեր ստու-

գո ղա կան հար ցե րը՝ հա մոզ վե լու հա մար, որ մայ րը յու րաց րել է, թե ի նչ պես պետք է ան-

ցկաց նել ե րե խայի բու ժու մը տա նը։ 

	Ե թե կա րիք կա ե րե խային տա լու մի քա նի դե ղա մի ջոց ներ, ա պա ան հրա ժեշտ է 
դրան ցից յու րա քան չյու րը հա վա քել, չա փել և փա թե թա վո րել ա ռան ձին։

 Դե ղը հա վա քեք ա ռան ձին։ Պի տա կի վրա գրան ցեք ցու ցում ե րը։ Չա փեք ան հրա-

ժեշտ քա նա կու թյու նը։ Ա ռան ձին տա րայի մեջ փա թե թա վո րեք բա վա րար քա նա կու թյամբ 

դեղ։ Հա ջորդ դե ղի սր վա կը բա ցեք միայն ա ռա ջին դե ղի փա թե թա վո րում ա վար տե լուց 

հե տո։
 Բա ցատ րեք մո րը, որ իր ե րե խան ստա նում է մի քա նի տե սակ դե ղա մի ջոց, ո րով հետև 

նրա մոտ մի քա նի հի վան դու թյուն կա։ Ցույց տվեք մո րը բո լոր պրե պա րատ նե րը։ Բա-

ցատ րեք, թե ի նչ պես է պետք տալ դրան ցից յու րա քան չյու րը։ Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ-

քում կազ մեք հու շա թեր թիկ, նշեք բո լոր դե ղա մի ջոց նե րի ա նուն նե րը և թե քա նի ան գամ է 

պետք դրանք տալ օր վա ըն թաց քում։

	 Բա ցատ րեք մո րը, որ օ րալ դե ղա հա բե րի կամ օ շա րակ նե րի ձևով տր վող դե ղա
մի ջոց նե րը պետք է ամ բող ջու թյամբ տր վեն ե րե խային՝ բուժ ման կուրսն ա վար
տե լու հա մար, նույ նիսկ ե թե ե րե խան ի րեն ար դեն լավ է զգում։

 Բա ցատ րեք մո րը, որ նույ նիսկ ե թե ե րե խան ի րեն ար դեն լավ է զգում, բուժ ման կուրսն 

ան հրա ժեշտ է հասց նել մինչև վերջ։ Դա կարևոր է այն պատ ճա ռով, որ մա լա րիայի հա-

րու ցիչ նե րը կա րող են դեռ օր գա նիզ մում լի նել նույ նիսկ հի վան դու թյան ախ տան շան նե րի 

ան հե տա ցու մից հե տո։ 
 Խոր հուրդ տվեք մո րը պա հել բո լոր դե ղե րը ե րե խա նե րի հա սա նե լի ու թյու նից դուրս 

վայ րե րում՝ չոր և մութ տե ղե րում, որ տեղ չկան մի ջատ ներ և մկ ներ։

	 Նախ քան հրա ժեշտ տա լը, ստու գեք, թե ի նչ պես է մայ րը հաս կա ցել ձեր բա
ցատ րա ծը։

Տ վեք ստու գիչ հար ցեր, ի նչ պես օ րի նակ,

 Որ քա՞ն դեղ պետք է տաք ե րե խային ա մեն ան գամ։
 Ե՞րբ պետք է տաք ե րե խայի դե ղը։
 Ինչ պե՞ս պետք է պատ րաս տեք այս դե ղը։
  Դե ղե րից ո ՞րն եք տա լու օ րա կան ե րեք ան գամ։

 Ե թե, այ նուա մե նայ նիվ, զգում եք, որ տա նը մոր մոտ բար դու թյուն ներ կա ռա ջա նան 
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դե ղե րը ե րե խային տա լիս, բե րեք լրա ցու ցիչ օ րի նակ ներ, տվյալ ներ և հնա րա վո րու
թյուն տվեք այդ ա մե նը կրկ նե լու և վարժ վե լու։

Ո րոշ բուժ հաս տա տու թյուն նե րում մոր ու սու ցա նու մը և գի տե լիք նե րի ստուգ ման պար-

տա կա նու թյու նը դր ված է այն աշ խա տո ղի վրա, ո րը դուրս է գրում դե ղա մի ջոց նե րը։ Ե թե 

ձեր բուժ հաս տա տու թյու նում նույն դր վածքն է, ա պա ձեր սո վո րա ծը հա ղոր դեք ձեր հիմ-

նար կի այդ աշ խա տակ ցին։

 
ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Է

Ու սում ա սի րեք այս վար ժու թյու նում բեր ված հի վան դու թյան պատ մու թյու նը։ Պա տաս-

խա նեք հար ցե րին։ Օգ տա գոր ծեք ԲՈՒ ԺԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ սխե ման և ձեր ե րկ րում խոր-

հուրդ տր վող դե ղա մի ջոց նե րը։ 

 Հի վան դու թյան պատ մու թյուն.  Նաի րա

Յոթ ամ սա կան (7 կգ) Նաի րային բե րել են բուժ հիմ ար կու թյուն, ո րով հետև նա հա զում 

է և շատ հի վանդ տեսք ու նի։ Ե րե խայի վի ճա կի գնա հա տու մը կա տա րե լուց հե տո բու-

ժաշ խա տո ղը նրա մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ չհայտ նա բե րեց։ Ե րե խան փոր լու-

ծու թյուն չու նի, տա քու թյուն չու նի և ա կանջ նե րի հետ կապ ված գան գատ ներ չու նի։ Ե րե-

խայի մոտ կա հազ և դժ վա րա ցած շն չա ռու թյուն, սա կայն չկա կրծ քա վան դա կի ներ քա-

շում և չկա ստ րի դոր։ Բու ժաշ խա տո ղը դա սա կար գեց ե րե խայի հի վան դու թյու նը որ պես 

ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԿԱՄ ՑԱԾՐ ՔԱՇ ՉԿԱ։ Բու ժաշ խա տո ղը պատ րաստ վում է ե րե-

խային տալ օ րալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց։
 

1. Ո րո շեք հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցը, դրա դո զա վո րու մը և 

նշա նա կում ե րի գրա ֆի կը։ Գրան ցեք ստորև հատ կաց ված տե ղում։

2. Գ րան ցեք Նաի րայի մայ րի կի ու սու ցան ման (թե ի նչ պես է տր վում օ րալ հա կա բակ-

տե րիալ դե ղա մի ջո ցը) հիմ ա կան փու լե րը ստորև հատ կաց ված տե ղում։
•	

•	

•	

•	

•	
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3.  Ցու ցադ րեք, թե ի նչ պես կն շեք ե րե խայի դե ղո րայ քի փա թե թը։

4. Թ վար կեք ա ռն վազն ե րեք ստու գո ղա կան հարց, որ ան հրա ժեշտ է տալ Նաի րայի 

մո րը՝ հա մոզ վե լու հա մար, որ նա յու րաց րել է, թե ի նչ պես պետք է տալ օ րալ հա կա-

բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցը։

5. Ե՞րբ պետք է Նաի րայի մայ րը ե րե խային կր կին բե րի ամ բու լա տո րիա՝ հա ջորդ այ ցի։ 
Ե ՞րբ է ան հրա ժեշտ ե րե խային ան հա պաղ բե րել բուժ հաս տա տու թյուն։

6. Թ վար կեք ա ռն վազն ե րեք ստու գո ղա կան հարց, որ ան հրա ժեշտ է տալ Նաի րայի 

մո րը՝ հա մոզ վե լու հա մար, որ նա յու րաց րել է, թե ե րբ պետք է ե րե խային կր կին բե րի 

ամ բու լա տո րիա՝ հա ջոր դա կան բու ժայ ցի, և որ դեպ քե րում պետք է ե րե խային ան-

հա պաղ բե րի բուժ հաս տա տու թյուն։

4.0. ՍՈՎՈՐԵՑՐԵՔ ՄՈՐԸ ԲՈՒԺԵԼ ՏԵՂԱՅԻՆ ԻՆՖԵԿՑԻԱՆ ՏԱՆԸ 

 Դուք կի մա նաք, թե ի նչ պես կա րե լի է սո վո րեց նել ե րե խայի մո րը՝ բու ժել տե ղային ին-

ֆեկ ցիան տան պայ ման նե րում։
	 Բա ցատ րեք մո րը, թե ին չում է կա յա նում բու ժու մը և ին չի հա մար է այն հար կա վոր։
	Ն կա րագ րեք բուժ ման փու լե րը, որ բեր ված են հա մա պա տաս խան շր ջա նա կում։
	 Հետևեք, թե ամ բու լա տո րիա յում մայրն ի նչ պես է ա ռա ջին ան գամ ի րա կա նաց նում 

բու ժու մը (բա ցա ռու թյամբ կո կոր դը փափ կաց նող մի ջոց նե րի և հա զի դե ղե րի)

	 Բա ցատ րեք, թե ի նչ հա ճա խա կա նու թյամբ է ան հրա ժեշտ բու ժու մը կա տա րել տա-

նը։
	Ամ բու լա տո րիայից հե ռա նա լուց ա ռաջ ստու գեք, թե մայրն ի նչ պես է հաս կա ցել ձեր 

բա ցատ րա ծը։

 Տե ղային ին ֆեկ ցիայի ո րոշ տե սակ ներ պատ ճա ռում են ո րո շա կի ան հար մա րու թյուն-

ներ։ Ե րե խա նե րը հա ճախ դի մադ րում են աչ քե րի, ա կանջ նե րի կամ բե րա նի բուժ մա նը։ 
Ո ւս տի, չա փա զանց կարևոր է ե րե խային հան գիստ վի ճա կում պա հել բուժ ման պրո ցե-

դու րայի ըն թաց քում։ Դա կօգ նի խու սա փել ե րե խայի կող մից ա կն կալ վող խո չըն դոտ նե-

րից։
Ե րե խային հան գիստ վի ճա կում պա հեք միայն բու ժում սկ սե լուց ան մի ջա պես ա ռաջ 

և բուժ ման ըն թաց քում։

4.1. ԱՉ ՔԻ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ ԱՆ ԲՈՒ ԺԵՔ ՏԵՏ ՐԱ ՑԻԿ ԼԻ ՆԻ ԱՉ ՔԻ ՔՍՈՒ
ՔՈՎ 

Զ գու շու թյամբ մաք րեք աչ քը, ձգեք ստո րին կո պը։ Ստո րին կո պին քսեք 

տետ րա ցիկ լի նի աչ քի քսու քի ա ռա ջին դե ղա չա փը։ Դե ղա չա փը իր չափ սե րով 

մո տա վո րա պես հա վա սար է բրն ձա հա տի կի եր կա րու թյա նը։

 ⇒	Աչ քի ին ֆեկ ցիան բու ժեք տետ րա ցիկ լի նի աչ քի քսու քով 
•	 Լ վա ցեք աչ քե րը օ րե կան 3 ան գամ

- լվա ցեք ձեռ քե րը

- խնդ րեք ե րե խային փա կել աչ քե րը

- զգու շո րեն մաք րեք թա րա խը՝ օգ տա գոր ծե լով մա քուր կտոր և ջուր
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•	 Այ նու հետև կի րա ռեք տետ րա ցիկ լի նի աչ քի քսու քը օ րե կան 3 ան գամ

- խնդ րեք ե րե խային նայել վերև 

- ստո րին կո պի ներ քին մա կե րե սին սեղ մեք քիչ քա նա կի քսուք (բրն ձա հա տի կի 

չա փով) 

-  նո րից լվա ցեք ձեռ քե րը

•	  Բու ժեք մինչև կարմ րու թյան վե րա նա լը

•	  Մի օգ տա գոր ծեք այլ քսուք ներ, կա թիլ ներ և այլ տե ղային մի ջոց ներ 

Տ վեք մո րը հետևյալ ին ֆոր մա ցիան` ան հրա ժեշտ է կան խար գել ման կար գով բու ժել 

ե րե խայի եր կու աչ քե րը։ Քսուքն ա ռա ջաց նում է թեթև այր ման զգա ցո ղու թյուն աչ քի մեջ։
 Բա ցատ րեք մո րը, որ նա պետք է`

- լ վա նա ձեռ քե րը բու ժու մից ա ռաջ և հե տո ;

-  մա քուր կտո րով մաք րի ե րե խայի աչ քե րը՝ քսու քը քսե լուց ա ռաջ ;

-  բուժ ման պրո ցե դու րան (մաք րել աչ քե րը և քսել քսու քը) կրկ նի օր վա ըն թաց քում 

3 ան գամ՝ ա ռա վո տյան, ցե րե կը և ե րե կո յան։
 Այ նու հետև ցույց տվեք մո րը, թե ի նչ պես բու ժել աչ քե րը։/ Չմո ռա նաք լվա նալ ձեռ քե-

րը։/ 

•	 Ե րե խայի ստո րին կո պը ձգեք դե պի ներքև։ Ստո րին կո պի վրա մո րը ցույց տվեք 

այն հատ վա ծը, որ տեղ պետք է քսել քսու քը։ Բա ցատ րեք, որ դե ղը քսե լիս չի կա րե լի 

դիպ չել ե րե խայի աչ քին, կամ կո պին։
•	 Խնդ րեք, որ պես զի որևէ մե կը ե րե խային պա հի հան գիստ վի ճա կում։
•	 Ե րե խայի աչ քը մաք րեք մա քուր կտո րով։ Քսու քը սեղ մե լով մղեք դուրս և քսեք ստո-

րին կո պին։ Այն պես ա րեք, որ մայ րը պարզ տես նի, թե որ մա սում եք քսում դե ղը և 

որ քան (բրն ձա հա տի կի չա փով)։

Խնդ րեք, որ պես զի մայ րը նույն բա նը փոր ձի ա նել ե րե խայի մյուս աչ քի հետ։ Հետևեք 

նրա գոր ծո ղու թյուն նե րին և հս կեք դրանք։ Ե րբ մայրն ա վար տի, տվեք նրան հետևյալ 

լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րը.

•	  Բու ժեք միա ժա մա նակ եր կու աչ քե րը, մինչև հի վանդ աչ քի կարմ րու թյունն ան
հե տա նա։ Ե թե նկա տում եք, որ ախ տա հար ված աչ քի թա րա խային ար տադ րու թյու-

նը պա կա սել է, կամ ա ռա վո տյան աչ քե րը « սոսնձ ված» չեն, ա պա ախ տա հար ված 

աչ քի վի ճա կը բա րե լավ վում է։
•	 Ե րե խայի աչ քե րը բու ժե լու հա մար մի օգ տա գոր ծեք որևէ այլ դեղ, քսուք, կա թիլ-

ներ կամ ոչ ա վան դա կան մե թոդ ներ։ Դրանք կա րող են վտան գա վոր լի նել և վնաս 

հասց նել ե րե խայի տե սո ղու թյա նը։
•	 Ե թե եր կու օր հե տո թա րա խային ար տադ րու թյու նը չի ան հե տա նում, ե րե խային կր-

կին բե րեք բժշ կի մոտ։
 Այ նու հետև մո րը տվեք դե ղը՝ տանն օգ տա գոր ծե լու հա մար։ Տվեք այն նույն դե ղը, 

ո րով բու ժում էիք ե րե խային ամ բու լա տո րիա յում։
 Նախ քան մո րը ճա նա պար հե լը, տվեք նրան մի քա նի ստու գիչ հարց՝ հա մոզ վե լու հա-

մար, որ նա լավ է հաս կա ցել, թե ի նչ պես պետք է բու ժի ե րե խային տա նը։ Հարց րեք, օ րի-

նակ.

« Տա նը բու ժե լու եք մեկ աչ քը, թե՞ եր կուսն էլ»։
«Ի՞նչ քա նա կու թյամբ քսուք եք քսե լու աչ քին։ Ցույց տվեք»։
«Ի՞նչ հա ճա խա կա նու թյամբ եք բու ժե լու ե րե խայի աչ քը»։
«Ե՞րբ է ան հրա ժեշտ լվա նալ ձեռ քե րը»։



162

 4.2. Ա ԿԱՆ ՋԸ ՉՈ ՐԱՑ ՐԵՔ ՊԱՏ ՐՈՒՅ ԳՈՎ 

⇒	Ա կան ջը չո րաց րեք պատ րույ գով
 

⇒	 Ա կան ջը չո րաց րեք ա ռն վազն ե րեք ան գամ.

•	  Բին տից, մա քուր ծծող կտո րից կամ փա փուկ, բայց չպատռ վող ան ձե ռո ցի կից 

սար քեք պատ րույգ։
•	  Պատ րույ գը մտց րեք ե րե խայի ա կան ջը։
•	  Հա նեք պատ րույ գը, հենց որ այն թրջ վի։
•	  Վերց րեք մա քուր պատ րույգ և նույ նը կրկ նեք այն քան ժա մա նակ, մինչև որ ե րե-

խայի ա կան ջը չո րա նա

Ա կան ջը պատ րույ գով չո րաց նե լուց ա ռաջ բա ցատ րեք ե րե խայի մո րը, թե որ քան 

կարևոր է ախ տա հար ված ա կան ջը չոր պա հե լը բուժ ման հա մար։ Այ նու հետև ցույց տվեք 
նրան, թե ի նչ պես է պետք չո րաց նել ա կան ջը պատ րույ գով։

 Մինչ դուք ե րե խայի ա կան ջը չո րաց նում եք, բա ցատ րեք մո րը, որ նա պետք է.

	•	 օգ տա գոր ծի մա քուր, ծծող բամ բա կյա գործ վածք կամ փա փուկ, հաստ ան ձե ռո ցիկ՝ 

պատ րույգ պատ րաս տե լու հա մար։ Չի կա րե լի օգ տա գոր ծել բամ բա կյա ծայ րա մա-

սով փայ տիկ ներ, շպա տել կամ փա փուկ թուղթ, ո րը կա րող է մալ ա կան ջի ներ-

սում; 

•	 պատ րույ գը ե րե խայի ա կան ջի մեջ պա հի այն քան ժա մա նակ, մինչև որ այն ներծ ծի 

թա րա խը ;

•	 թրջ ված պատ րույ գը փո խա րի նի նո րով ;

•	 կրկ նի նույն գոր ծո ղու թյունն այն քան ժա մա նակ, մինչև որ պատ րույ գը չոր դուրս գա 

ա կան ջից։

 Հետևեք, թե ի նչ պես է մայ րը ե րե խայի ա կան ջը չո րաց նում պատ րույ գով։ Հետևեք 

նրա գոր ծո ղու թյուն նե րին և հս կեք դրանք։ 

Պ րո ցե դու րան ա վար տե լուց հե տո տվեք մո րը հետևյալ խոր հուրդ նե րը.

 - Ա կան ջը պատ րույ գով չո րաց րեք օ րա կան 3 ան գամ։
- Այդ պրո ցե դու րան կա տա րեք այն քան օր, որ քան ան հրա ժեշտ լի նի, մինչև զգաք, 

որ պատ րույգն ա կան ջից չոր է դուրս գա լիս և թա րա խային ար տադ րու թյուն այլևս 

չկա։
-  Չո րաց ման պրո ցե դու րա նե րի ա րան քում ե րե խայի ա կան ջի մեջ ո չինչ մի մտց րեք 

(ձեթ, հե ղուկ կամ այլ նյու թեր)։ Ե րե խային մի լո ղաց րեք։ Ե րե խայի ա կանջ ջուր 

չպետք է մտ նի։

Տ վեք մո րը ստու գիչ հար ցեր, օ րի նակ.
«Ի՞նչ գործ ված քից պետք է պատ րաս տեք պատ րույ գը»։
«Օր վա ըն թաց քում քա նի՞ ան գամ պետք է ե րե խայի ա կան ջը չո րաց նեք պատ րույ գով»։
«Ու րիշ ի ՞նչ կկա թաց նեք ե րե խայի ա կան ջի մեջ»։

Ե թե մայ րը վա խե նում է, որ իր մոտ կա րող են ծա գել պրոբ լեմ եր ե րե խայի ա կան ջը 

չո րաց նե լիս, օգ նեք նրան հա մա պա տաս խան լու ծում գտ նել։
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4.3. Ա ԿԱՆ ՋԻ ՔՐՈ ՆԻԿ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻԱՅԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ ՆՇԱ ՆԱ ԿԵՔ 
ՑԻՊ ՐՈՖ ԼՈՔ ՍԱ ՑԻ ՆԻ ԿԱ ԹԻԼ ՆԵՐ 

⇒	Ն շա նա կեք ցիպ րոֆ լոք սա ցի նի ա կան ջի կա թիլ ներ` 2 կա թի լից օ րը 3 ան գամ, ա ռն վազն 

2 շա բաթ։

4.4. ԲԵ ՐԱ ՆԻ ԽՈ ՌՈ ՉԻ ԽՈ ՑԵ ՐԸ ԲՈՒ ԺԵՔ ԳԵՆ ՑԻ ԱՆ ՎԻ Ո ԼԵ ՏՈՎ 
(ՄԵ ԹԻ ԼԵՆ ԿԱ ՊՈՒՅՏ)

 Բե րա նի խո ռո չի խո ցե րի բու ժու մը վե րաց նում է ին ֆեկ ցիան և հեշ տաց նում ե րե խայի 

հա մար ու տե լու պրո ցե սը։

⇒	 Բե րա նի խո ռո չի վեր քե րը բու ժեք գեն ցիան վի ո լե տով
⇒	  Բե րա նի խո ռո չի խո ցե րը բու ժեք օ րա կան եր կու ան գամ։

•	 Լ վա ցեք ձեռ քե րը։
•	  Բե րա նի խո ռո չը մաք րեք մա տի վրա փա թա թած մա քուր կտո րով, ո րը թա թախ-

ված է ա ղի լու ծույ թի մեջ

•	  Բե րա նի խո ռո չը մշա կեք կրկ նա կի նոս րաց ված գեն ցիան վի ո լե տով։
•	 Կր կին լվա ցեք ձեռ քե րը։

 Սո վո րեց րեք մո րը, թե ի նչ պես կա րե լի է բու ժել բե րա նի խո ռո չի խո ցե րը՝ 50/50 հա րա-

բե րակ ցու թյամբ ջրով բաց ված գեն ցիան վի ո լե տով2։ Տվեք նրան հետևյալ տե ղե կու թյուն-

նե րը։ Բա ցատ րեք, որ.

•	 ն րա ե րե խան կա րող է ա վե լի վաղ սկ սել նոր մալ ու տել, ե թե նա մշա կի ե րե խայի 

բե րա նի խո ցե րը։ Չա փա զանց կարևոր է, որ պես զի ե րե խան շա րու նա կի սնունդ ըն-

դու նել։
•	 Լ վա ցեք ե րե խայի բե րա նի խո ռո չը։ Ձեր մա տը փա թա թեք մա քուր կտո րով։ Թա թա-

խեք մա տը ա ղաջ րում և դրա նով մշա կեք ե րե խայի բե րա նի խո ռո չը։
•	  Բե րա նի խո ռո չի խո ցե րը մշա կե լու հա մար օգ տա գոր ծեք մա քուր գործ վածք կամ 

բամ բա կե վեր ջույ թով փայ տիկ։ Գեն ցիան վի ո լե տը սպա նում է խո ցեր ա ռա ջաց նող 

սն կե րը։ Գործ ված քը կամ բամ բա կը թեթևա կի ո րեն թա թա խեք գեն ցիան վի ո լե տի 

մեջ։ Թույլ չտաք ե րե խային կուլ տալ գեն ցիան վի ո լե տը։
•	  Բե րա նի խո ռո չի խո ցե րը մշա կեք օ րա կան եր կու ան գամ՝ ա ռա վո տյան և ե րե կո յան։
•	  Խո ցե րը մշա կեք հինգ օր շա րու նակ, այ նու հետև դա դա րեց րեք բու ժու մը։

 Մա քուր գործ ված քը փա թա փեք ձեր մա տին և թա թա խեք ա ղաջ րի մեջ։ Նախ ցույց 
տվեք ե րե խայի մո րը, թե ի նչ պես է պետք լվա նալ ե րե խայի բե րա նի խո ռո չը, ի սկ հե տո՝ 

մշա կել այն 50/50 հա րա բե րակ ցու թյամբ ջրով բաց ված գեն ցիան վի ո լե տով։ 
Խնդ րեք, որ պես զի մայրն ին քը փոր ձի կա տա րել բուժ ման այդ ե ղա նա կը։ Հետևեք, 

թե ի նչ պես է մայ րը լվա նում ե րե խայի բե րա նի խո ռո չը և մշա կում խո ցե րը գեն ցիան վի ո լե-

տով։ Քն նար կեք նրա հետ, թե ի նչն է ին քը ճիշտ կա տա րել, և ին չում պետք է շա րու նա կի 

վարժ վել։ 
Մո րը տուն տա նե լու հա մար տվեք 50/50 հա րա բե րակ ցու թյամբ ջրով բաց ված գեն-

ցիան վի ո լետ։ Բա ցատ րեք, որ նա պետք է վե րա դառ նա հա ջորդ այ ցի հա մար եր կու օր 

հե տո։ Բա ցատ րեք նաև, որ ե թե ե րե խայի բե րա նի խո ռո չի խո ցերն ա վե լա նան, կամ ե րե-

2 ´»ñ³ÝÇ ËáéáãÇ Ëáó»ñÁ µáõÅ»Éáõ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ ·»ÝóÇ³ÝíÇáÉ»ïÁ (Ù»ÃÇÉ»Ý Ï³åáõÛï) å»ïù ¿ ÏñÏÝ³ÏÇ 

Ýáëñ³óÝ»É (0.25%) ¨ áã Ã» ÉñÇí ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ûáí (0.5%) û·ï³·áñÍ»É:
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խան չկա րո ղա նա ու տել ու խմել, մայ րը պետք է նրան ան հա պաղ բե րի ամ բու լա տո րիա։

Հ րա ժեշ տից ա ռաջ մո րը տվեք ստու գիչ հար ցեր, օ րի նակ.

«Ին չո՞վ եք տա նը լվա նա լու ե րե խայի բե րա նի խո ռո չը»։
«Ե՞րբ է պետք լվալ ձեռ քե րը»։
«Ի՞նչ հա ճա խա կա նու թյամբ պետք է մշա կեք ե րե խայի բե րա նի խո ռո չը, քա նի՞ օր շա-

րու նակ»։
 

Ե թե մայ րը վա խե նում է, որ իր մոտ կա րող են ծա գել պրոբ լեմ եր ե րե խայի բե րա նի 

խո ռո չը մշա կե լիս, օգ նեք նրան հա մա պա տաս խան լու ծում գտ նել։

4.5. ՓԱՓ ԿԵՑ ՐԵՔ ԿՈ ԿՈՐ ԴԸ ԵՎ ԹԵ ԹԵ ՎԱՑ ՐԵՔ ՀԱԶՆ Ա ՆՎ
ՏԱՆԳ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐՈՎ 

Ե րե խայի կո կոր դը փա փա կաց նե լու և հա զը թեթևաց նե լու հա մար օ գտ վեք ան վտանգ 

մի ջոց նե րից։ Այդ պի սի մի ջոց նե րը կա րե լի է պատ րաս տել տա նը, կամ վերց նել ամ բու լա-

տո րիայից, կամ գնել դե ղա տա նը։ Կարևորն այն է, որ դրանք լի նեն ան վտանգ։ Տա նը 

պատ րաս տած ան վտանգ մի ջոց նե րը նույն քան ար դյու նա վետ են, որ քան դե ղա տա նը գն-

ված նե րը։

⇒	 Փափ կեց րեք կո կոր դը և թեթևաց րեք հազն ան վտանգ մի ջոց նե րով 
•	 Ա ռա ջարկ վող ան վտանգ մի ջոց ներն են.

- կրծ քի կա թը՝ բա ցա ռա պես մայ րա կան կա թով սն վող ե րե խա նե րի հա մար

- գոլ ե ռաց րած ջու րը, կամ հան քային ջու րը ա ռանց գա զե րի

- գոլ կա թը սո դայով, դո շա բով թեյը, ուր ցով թեյը

•	 Վ տան գա վոր մի ջոց նե րը, ո րոն ցից խոր հուրդ է տր վում խու սա փել.

- դե ղա մի ջոց ներ, ո րոնք պա րու նա կում են կո դեին, է ֆեդ րին և մեծ դե ղա չա փե րով  

հա կա հիս տա մի նային մի ջոց ներ

- բան կա ներ

 ԲՈՒ ԺԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ սխե մա յում թվարկ ված են խոր հուրդ տր վող ան վտանգ մի ջոց նե-

րը, ո րոնց օգ նու թյամբ կա րե լի է փափ կաց նել ե րե խայի բոր բոք ված կո կոր դը և թեթևաց-

նել հա զը։ Ե թե ե րե խան սն վում է բա ցա ռա պես մայ րա կան կա թով, մի՛ տվեք նրան այլ 

մի ջոց ներ։
Եր բեք մի օգ տա գոր ծեք փափ կաց նող մի ջոց ներ, ո րոնք պա րու նա կում են այն պի սի 

վնա սա կար նյու թեր, ի նչ պի սիք են ատ րո պի նը, կո դեի նը, կո դեի նի միա ցու թյուն նե րը կամ 

սպիր տը։ Այդ պի սի նյու թե րը կա րող են ե րե խայի մոտ ա ռաջ բե րել քն կո տու թյուն և խան-

գա րել սնուց մա նը։ Բա ցի այդ, դրանք կա րող են խան գա րել թո քե րից հա զի հետ դուրս 

բեր վող լոր ձային ար տադ րու թյա նը։ Խոր հուրդ չի տր վում օգ տա գոր ծել նաև քթի կա
թիլ ներ (այ սինքն՝ կա թիլ ներ, ո րոնք ա ղից բա ցի պա րու նա կում են նաև այլ նյու թեր)։

 

Երբ բա ցատ րում եք մո րը, թե ի նչ պես է ան հրա ժեշտ ե րե խային տալ ան վտանգ մի ջոց-

նե րը, հարկ չկա հետևե լու, թե ի նչ պես է նա դա ա նում, քա նի որ ճշգ րիտ դո զա վո րում 

այս տեղ ոչ մի դեր չի խա ղում։
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Ո ՐՈ ՇԵՔ ԲԱ ՑԱՏ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՐԵ ՎՈ ՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍ ՏԻ ՃԱ ՆԸ

 

Ե թե ե րե խային ան հանգս տաց նում է բու ժում պա հան ջող միայն մեկ պրոբ լեմ, մո րը 

տվեք սխե մա յում թվարկ ված բո լոր բա ցատ րու թյուն ներն ու ցու ցում ե րը։ Ե թե ե րե խային 

ան հանգս տաց նում է բու ժում պա հան ջող մի քա նի պրոբ լեմ, ա պա այդ ցու ցում ե րը մոր 

հա մար կա րող են բա վա կան բարդ թվալ։ Նման դեպ քե րում դուք պետք է բա վա րար վեք 

միայն ա մե նա կարևոր ցու ցում ե րով։ Դուք պետք է ո րո շեք.

 

	Որ քան ին ֆոր մա ցիա կա րող է մայրն ը մբռ նել և մտա պա հել։
	 Վե րա դառ նա լու՞ է ա րդյոք մայրն ամ բու լա տո րիա բու ժու մը շա րու նա կե լու հա մար։ 

Ե թե այո, ա պա ո րոշ ցու ցում եր կա րե լի է տալ նաև հա ջորդ բու ժայ ցին։
	Ո՞ր բա ցատ րու թյուն ներն ու ցու ցում երն են ա ռա վել կարևոր՝ ե րե խայի վի ճա կը բա-

րե լա վե լու հա մար։
 

Ե թե ձեզ թվում է, որ մայ րը խճճ վել է և չի կա րո ղա նա լու ը մբռ նել և մտա պա հել բո լոր 

ցու ցում ե րը, ը նտ րեք միայն ե րե խայի բուժ ման հա մար ա ռա վել մեծ կարևո րու թյուն ներ-

կա յաց նող նե րը։ Դրան ցից են հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րի նշա նա կու մը և փոր լու-

ծու թյամբ տա ռա պող ե րե խայի հա մար՝ լրա ցու ցիչ հե ղուկ նե րի նշա նա կու մը։ Սո վո րեց րեք 

մո րը բուժ ման մի քա նի ե ղա նակ ներ և ստու գեք, թե ի նչ պես է նա յու րաց րել և մտա պա հել 

դրանք։
 

Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում բաց թո ղեք կամ հե տաձ գեք հետևյալ ցու ցում ե րը.

-  կե րակր ման գնա հա տում և կոն սուլ տա ցիա կե րակր ման հար ցե րով

-  հա զը թեթևաց նող և մր սա ծու թյու նը բու ժող մի ջոց ներ

-  պա րա ցե տա մոլ (Տ վեք պա րա ցե տա մո լի ա ռա ջին դո զան։ Մնա ցած դո զա նե րը մի՛ 
տվեք։ Մի՛ ծան րա բեռ նեք մոր ու ղե ղը ցու ցում ե րով, թե ի նչ պես պետք է տալ հա-

ջոր դա կան դո զա նե րը)

-  բու ժում եր կա թի պրե պա րատ նե րով 

- ա կան ջի չո րա ցում պատ րույ գի կով

Այս և ո րոշ այլ ցու ցում ե րը դուք կա րող եք տալ այն ժա մա նակ, ե րբ մայ րը կր կին գա 

ամ բու լա տո րիա՝ հա ջոր դա կան բու ժայ ցի։

 
 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Ը 

Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կպա տաս խա նեք հար ցե րի, ո րոնք վե րա բե րում են 

մոր ու սուց մա նը` տնային պայ ման նե րում տե ղային ին ֆեկ ցիա նե րի բուժ ման հար ցե րում։ 
Կփոր ձեք նաև ո րո շել բա ցատ րու թյուն նե րի կարևո րու թյան աս տի ճա նը։

 Մայ րե րի ու սու ցու մը՝ տե ղային ին ֆեկ ցիան տա նը բու ժե լու հար ցե րում
1.  Բու ժեք աչ քի ին ֆեկ ցիան
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ա. Ի՞նչ կա սեիք մո րը աչ քի ին ֆեկ ցիան բու ժե լու կարևո րու թյան մա սին։ 
բ. Ու սուց ման ո ՞ր հիմ ա կան փու լե րը չեն նշ ված ստորև 

−	  Բա ցատ րեք ին չու և ի նչ պես բու ժել աչ քի ին ֆեկ ցիան;

−	  Ցույց տվեք, ի նչ պես մաք րել աչ քե րը և ի նչ պես օգ տա գոր ծել տետ րա ցիկ լի նի աչ-

քի քսու քը;

−	  Բա ցատ րեք մո րը, ի նչ պես և ի նչ հա ճա խու թյամբ է ան հրա ժեշտ բու ժել աչ քե րը; 

−	 Բա ցատ րեք նաև, որ ան թույ լատ րե լի է օգ տա գոր ծել ցան կա ցած այլ մի ջոց ներ, 

քան այն, որ ար դեն ի սկ ա ռա ջարկ վել է;

−	 Տ վեք նրան մեկ հատ քսուք;

−	 Տ վեք ստու գիչ հար ցեր, որ պես զի հա մոզ վեք, որ մայ րը ճիշտ է հաս կա ցել բա-

ցատ րու թյուն նե րը։

գ.  Վե րա փո խեք ստորև թվարկ ված հար ցե րը և դարձ րեք դրանք ճիշտ ստու գիչ հար-

ցեր.

−	  Գի տե՞ք ա րդյոք, թե ի նչ պես բու ժել Ձեր ե րե խայի աչ քե րը

−	 Երբ կի րա ռեք աչ քի քսու քը, կա րո՞ղ եք ա րդյոք ե րե խային պա հել հան գիստ դիր-

քում։

2.  Բու ժեք բե րա նի խո ռո չի խո ցե րը

ա. Ի ՞նչ կա սեիք մո րը բե րա նի խո ռո չի խո ցե րը բու ժե լու կարևո րու թյան մա սին։
բ. Ո ՞ր հիմ ա կան փու լե րով կանց կաց նեիք մոր ու սու ցու մը բե րա նի խո ռո չի խո ցե րը 

բու ժե լու հար ցում։

3. Փափ կաց րեք կո կոր դը և թեթևաց րեք հազն ան վտանգ մի ջոց նե րով

ա. Ի ՞նչ է նշա նա կում «անվ տանգ մի ջոց ներ» հաս կա ցու թյու նը։
բ. Բե րեք վտան գա վոր մի ջոց նե րի ա ռն վազն եր կու օ րի նակ։
գ. ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. ՀԱԶ ԿԱՄ ՄՐ ՍԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կարգ մամբ ե րե խան ո ՞ր դեպ-

քե րում պետք է ան հա պաղ վե րա դառ նա բժշ կի մոտ։

5.0. ԱՅՍ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՏՎԵՔ ՄԻԱՅՆ 
ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅՈՒՄ 

 ԲՈՒ ԺԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ ու սում ա կան մո դու լում դուք սո վո րե ցիք ծանր դա սա կարգ մամբ 

ե րե խային ան հա պաղ ու ղար կել հի վան դա նոց։ Հնա րա վոր է, որ ե րե խային ստա ցի ո նար 

ու ղար կե լուց ա ռաջ ձեզ ան հրա ժեշտ լի նի կա տա րել ստորև բեր ված բու ժում ե րից մի 

քա նի սը.

•	  հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցի միջմկ ա նային նե րար կում եր, ե թե ե րե խան ի վի-

ճա կի չէ ըն դու նել օ րալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցը

•	 կրծ քի կաթ կամ քաղց րաց րած ջուր՝ հի պոգ լի կե միայի պրո ֆի լակ տիկ բուժ ման հա-

մար։

 Հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցի միջմկ ա նային նե րարկ ման ժա մա նակ.

	 բա ցատ րեք, թե ի նչ նպա տա կով է տր վում այդ դե ղո րայ քը 
	ընտ րեք դե ղի հա մա պա տաս խան դե ղա չա փը (դո զան)՝ ել նե լով ե րե խայի քա շից 

(կամ տա րի քից) 
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	օգտ վեք ստե րիլ նե րար կիչ նե րից ու ա սեղ նե րից
	ճշգ րիտ կեր պով չա փեք դե ղի դո զան
	 դե ղը նե րար կեք միջմ ա նային ե ղա նա կով 
	ե թե ե րե խային հնա րա վոր չէ տե ղա փո խել հի վան դա նոց, հետևեք ստաց ված 

ցու ցում ե րին։

5.1. ՏՎԵՔ ՄԻՋՄ ԿԱ ՆԱՅԻՆ ՀԱ ԿԱ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ ԴԵ ՂԱ ՄԻ ՋՈՑ 

Հի վան դա նոց տե ղա փո խե լուց ա ռաջ ե րե խային կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել հա կա-

բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց։ Ե թե`

 

•	 ե րե խան ի վի ճա կի չէ խմել կամ կուրծք ծծել, կամ 

•	 ե րե խան փս խում է ցան կա ցած սնն դից կամ հե ղու կից հե տո`ան զուսպ փս խում եր, 

կամ 

•	 ե րե խան ցն ցում ե րի մեջ է, կամ 

•	 ե րե խան գտն վում է լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում։

Այդ ե րե խան չի կա րող ըն դու նել օ րալ հա կա բակ տե րիալ դե ղո րայք։ Նման դեպ քե րում 

նե րար կեք ե րե խային մեկ դե ղա չափ միջմկ ա նային ամ պի ցի լին և գեն տա մի ցին։ Այ նու-

հետև շտապ ու ղար կեք ե րե խային հի վան դա նոց։

 Դե ղա չա փը ո րո շե լու հա մար օ գտ վեք ստորև բեր ված ա ղյու սա կից։

⇒	 Միջմ ա նային ե ղա նա կով տվեք 
 հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցը

  ԱՅՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ, Ո ՐՈՆՑ Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ Է ՇՏԱՊ ՏԵ ՂԱ ՓՈ ԽԵԼ ՀԻ
ՎԱՆ ԴԱ ՆՈՑ ԵՎ Ո ՐՈՆՔ ՉԵՆ ԿԱ ՐՈՂ ԸՆ ԴՈՒ ՆԵԼ Օ ՐԱԼ ՀԱ ԿԱ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ 
ԴԵ ՂԱ ՄԻ ՋՈ ՑԸ.

⇒	 Նե րար կեք ամ պի ցի լի նի և գեն տա մի ցի նի ա ռա ջին դե ղա չա փը` ա ռան ձին նե րար կիչ-

նե րով, միջմկ ա նային և ան հա պաղ ու ղար կեք հի վան դա նոց։

  Ե ԹԵ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈՑ ՈՒ ՂԱՐ ԿԵ ԼՈՒ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉԿԱ.
⇒	  Շա րու նա կեք ամ պի ցի լի նի և գեն տա մի ցի նի նե րար կում ե րը` ամ պի ցի լի նը` 50մգ/

կգ յու րա քան չյուր 8 ժա մը մեկ և գեն տա մի ցի նը` 7,5 մգ/կգ օ րը 1 ան գամ` 5 օր շա-

րու նակ։ 
⇒	 Այ նու հետև, միջմկ ա նային նե րար կում ե րը փո խա րի նեք հա մա պա տաս խան օ րալ 

հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցով՝ բուժ ման տաս նօ րյա կուրսն ա վար տե լու հա մար։ 

ԸՄ ՊԱ ՆԻ Ա ԲՍ ՑԵ ՍԻ ԵՎ ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻ ՏԻ դեպ քում պա հանջ վում է 

հա կա բի ո տիկ նե րով (նա խընտ րե լի է՝ պե նի ցի լի նի խմ բի հա կա բի ո տիկ նե րով) բուժ ման 

ա ռն վազն 10-օ րյա կուրս։ Այ նուա մե նայ նիվ, շատ դեպ քե րում, ե րբ ե րե խան ա պա քին ման 

նշան ներ է ցույց տա լիս, մայ րերն այլևս չեն ա վար տում բուժ ման կուր սը։ Այդ պատ ճա-

ռով, ե թե ե րե խայի մոտ կաս կա ծում եք ԸՄ ՊԱ ՆԻ Ա ԲՍ ՑԵՍ ԵՎ ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ-

ՐԻՆ ԳԻՏ, նա խընտ րե լի է կա տա րել միան վագ Բեն զա տին-պե նի ցի լի նի նե րար կում։
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⇒	Տ վեք Բեն զա տին – պե նի ցի լին 

ԸՆ ՊԱ ՆԻ Ա ԲՍ ՑԵ ՍԻ և ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻ ՏԻ ԴԵՊ ՔՈՒՄ

 Մինչև 5 տա րե կան ե րե խային– 600.000 միա վոր

Նե րար կեք խո րը միջմկ ա նային 

Ամ պի ցի լի նի, գեն տա մի ցի նի և բեն զա տինպե նի ցի լի նի  
միջմ ա նային նե րարկ ման կար գը

 Ե թե կա րո ղա նում եք կա տա րել միջմկ ա նային նե րար կում եր, ա պա հետևեք միջմկ ա-

նային նե րարկ ման հետևյալ փու լե րին։ Հա կա ռակ դեպ քում խնդ րեք այն պի սի մար դու, 

ո րը կա րո ղա նում է սրս կել։ (Ա վե լի ուշ որևէ մե կը կա րող է ձեզ սո վո րեց նել, թե ի նչ պես են 

կա տար վում նե րար կում ե րը)։

1.  Դե ղի հա մա պա տաս խան դե ղա չա փը ո րո շե լու հա մար օ գտ վեք ԲՈՒ ԺԵՔ Ե ՐԵ-

ԽԱՅԻՆ սխե մայից։ Ստու գեք, թե ձեր բուժ հաս տա տու թյու նում կա տվյալ դե ղը և ի նչ 

դե ղա չա փով կա։ Կր կին ան գամ դի մեք սխե մային՝ հա մոզ վե լու հա մար, որ դուք այն 

ճիշտ եք օգ տա գոր ծում ձեր տրա մադ րու թյան տակ ե ղած դե ղի խտու թյան հա մար։

2.  ԳԵՆ ՏԱ ՄԻ ՑԻՆ` ա ռանց ջրով բա ցե լու 2 մլ-ա նոց սր վակ, ո րը պա րու նա կում է 20 մգ 

= 2 մլ; 10-ա կան մգ/մլ, նե րար կել 7,5 մգ/կգ, օ րը 1 ան գամ

 ԱՄ ՊԻ ՑԻ ԼԻՆ` 250մգ պա րու նա կող սր վա կին ա վե լաց րեք1,3 մլ ստե րիլ ջուր, կս տաց-

վի 250մգ= 1,5 մլ, 50մգ/կգ յու րա քան չյուր 8 ժա մը մեկ։ Թա փա հա րեք սր վա կը, մինչև 

որ ստաց վի թա փան ցիկ լու ծույթ և ան մի ջա պես նե րար կեք։

3.  ԲԵՆ ԶԱ ՏԻՆ-ՊԵ ՆԻ ՑԻ ԼԻՆ կամ Բի ցի լին-1. Բեն զա տին-պե նի ցի լի նը սո վո րա բար փա-

թե թա վոր ված է լի նում 600 000 ՄՄ սր վակ նե րով՝ փո շու տես քով։ Բի ցի լին-1-ի սր-

վա կին ա վե լաց րեք 2 մլ 0.5 տո կո սա նոց նո վո կաի նի լու ծույթ։ Թա փա հա րեք սր վա-

կը, մինչև որ ստաց վի թա փան ցիկ լու ծույթ և ան մի ջա պես նե րար կեք։

4.  Նե րարկ ման հա մար օ գտ վեք ստե րիլ նե րար կի չից և ա սե ղից։ Բեն զա տին-պե նի ցի-

լի նի նե րարկ ման հա մար օգ տա գոր ծեք հաստ ա սեղ։ 

5.  Կա տա րեք խո րը միջմկ ա նային նե րար կում ե րե խայի ա զդ րին, և ոչ թե հե տույ քին։

6. Ե րե խային շտապ ու ղար կեք հի վան դա նոց։

5.2. ԲՈՒ ԺԵՔ Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆ ՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ 2 ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ 5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ-

ԽԱՅԻՆ ու սում ա կան մո դու լում դուք ը նդ հա նուր առ մամբ ար դեն ծա նո թա ցել եք, թե 

ի նչ պես է ան ցկաց վում ա սթ մոիդ շն չա ռու թյան բու ժու մը և ի նչ պես է կա տար վում այդ հի-

վան դու թյան կրկ նա կի գնա հա տում ու դա սա կար գու մը։ Այս մո դու լում մենք ձեր ու շադ-

րու թյու նը կցան կա նայինք հրա վի րել այն բա նին, թե ի նչ պես է բուժ վում ա սթ մոիդ շն չա-

ռու թյունն ա րագ ազ դող բրոն խո լայ նիչ նե րով։ Բրոն խո լայ նիչ դե ղա մի ջոց ներն օ ժտ ված 

են ա րագ ազ դե ցու թյամբ, ե թե դրանք նե րարկ վում են կամ օգ տա գործ վում են աէ րո զո լի 
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տես քով։ Այդ է պատ ճա ռը, որ նրանց ան վա նում են ա րագ ազ դե ցու թյան բրոն խո լայ նիչ 

դե ղա մի ջոց ներ։
Ա րագ ազ դե ցու թյան բրոն խո լայ նիչ դե ղա մի ջոց նե րից է սալ բու տա մո լը։ 
Այն օր գա նիզմ է ներ մուծ վում տար բեր ե ղա նակ նե րով։ Սալ բու տա մո լը ներ մու ծե լու հա-

մար օ գտ վում են դո զա վո րող և կար գա վո րող ին հա լյա տո րից։ Դա ոչ մեծ չափ սե րի ա նոթ 

է, ո րը պա րու նա կում է ճնշ ման տակ գտն վող սալ բու տա մոլ, ցն ցուղ-կա փա րիչ և տե ղա-

վոր վում է ձեռ քի ա փի մեջ։ Ե րե խան ներշն չում է սալ բու տա մո լի աէ րո զո լը։

« Բու ժեք ա սթ մոիդ շն չա ռու թյու նը» սխե մա յում տր ված է դո զա վո րող ին հա լյա տո րով 

սալ բու տա մո լի օգ տա գործ ման կար գը։ 

⇒	  Բու ժեք ա սթ մոիդ շն չա ռու թյու նը, այ նու հետև կր կին գնա հա տեք, դա սա
կար գեք և ո րո շեք հե տա գա բու ժու մը։

1. Ա սթ մոիդ շն չա ռու թյու նը բու ժեք սալ բու տա մո լով՝ դո զա վո րող ին հա լյա տո րի օգ նու-

թյամբ

•	 Օգտ վեք սպեյ սե րից (շն չա ռա կան պարկ)

•	 Տ վեք սալ բու տա մո լի եր կու դե ղա չափ (եր կու սեղ մում ին հա լյա տո րի գլ խի կին)

Ա ՐԱԳ ԱԶ ԴՈՂ ԲՐՈՆ ԽՈ ԼԱՅ ՆԻՉ ՆԵՐ

Սալ բու տա մոլ՝ դո զա վո րող ին հա լյա տո րի և 
սպեյ սե րի օգ նու թյամբ 2 դե ղա չափ

2 Կրկ նա կի գնա հա տեք ա րագ ազ դող բրոն խո լայ նի չը տա լուց 30 րո պե ան ց։

•	 Զն նեք, կան ա րդյ ՞ոք ե րե խայի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ։  
•	 Զն նեք, կա ա րդյ ՞ոք կրծ քա վան դա կի ներ քա շում։ 
•	 Զն նեք և լսեք, կա ա րդյ ՞ոք ա սթ մոիդ շն չա ռու թյուն։
•	 Զն նեք և լսեք, կա ա րդյ ՞ոք ստ րի դոր՝ ա ղմկ ոտ շն չա ռու թյուն ներշնչ ման փու լում։
•	  Հաշ վեք րո պե ում շն չա կան ակ տե րի թի վը։
•	  Չա փեք ե րե խայի մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը։

3. Դա սա կար գեք և ո րո շեք հե տա գա բու ժու մը։

 Վաղ և կրծ քի տա րի քի ե րե խա նե րի դեպ քում դո զա վո րող աէ րո զոլ նե րի օգ տա գոր-

ծու մը կապ ված է ո րո շա կի դժ վա րու թյուն նե րի հետ։ Նման դեպ քե րում մեծ ար դյու նա վե-

տու թյամբ կա րե լի է կի րա ռել լրա ցու ցիչ ա նո թով (ս պեյ սե րով) աէ րո զոլ ներ։ Սպեյ սեր նե րը 

պատ րաստ վում են գոր ծա րա նում, սա կայն կա րե լի է պատ րաս տել սպեյ սեր նաև պլաստ-

մա սայե 1 լիտ րա նոց շշից։ Դրա հա մար պետք է կտ րել շշի հա տա կային մա սը և գո յա ցած 

ան ցքի ծայ րե րը փակց նել կպ չուն ժա պա վե նով՝ լեյ կոպ լաս տի րով, այդ հատ վա ծը հպել 

ե րե խայի բե րա նին, ի սկ խցա նի տե ղից` դո զա վո րող ին հա լյա տո րը:

 

Աէ րո զո լային սալ բու տա մոլ օգ տա գոր ծե լիս ան հրա ժեշտ է սպեյ սե րի դի մա կային մա-

սով փա կել ե րե խայի քիթն ու բե րա նը, դո զա վո րող ին հա լյա տո րը մտց նել շշի կա փա րի չի 

մա սից և ին հա լյա տո րը սեղ մե լով դուրս փչել եր կու դո զա աէ րո զոլ։ Թող նել, որ ե րե խան 

2-4 րո պե շն չի սպեյ սե րի պա րու նա կու թյու նը, ը նդ ո րում, կա րիք չկա սպեյ սե րը ա մուր 

սեղ մե լու ե րե խայի դեմ քին։
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 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Թ

 Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք պետք է ո րո շեք դե ղի ճշգ րիտ դո զա վո րու մը և փոր-

ձեք չա փել տար բեր դե ղա մի ջոց նե րի դո զա նե րը։

 ՄԱՍ 1.  Փոր ձեք ո րո շել դե ղա մի ջո ցի ճշգ րիտ դո զա վո րու մը։

1. 3 ամ սա կան (5 կգ) Ար մե նին այ սօր ա ռա վո տյան բե րել են ամ բու լա տո րիա, ո րով-

հետև ար դեն 2 օր է ե րե խան ու նի բարձր ջեր մու թյուն և չի ա րթ նա ցել նա խորդ ե րե-

կոյից։

 Բու ժաշ խա տո ղը գնա հա տեց Ար մե նի վի ճա կը և հայտ նա բե րեց, որ ե րե խան ան գի-

տա կից է։ Նա դա սա կար գեց տղայի հի վան դու թյու նը որ պես ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ 

ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ և ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ։

 Բու ժաշ խա տո ղը պատ րաստ վում է ե րե խային տալ միջմկ ա նային հա կա բի ո տիկ։ 
Դրա նից հե տո Ար մե նին ան հա պաղ կտե ղա փո խեն հի վան դա նոց։

Լ րաց րեք, թե ի նչ դո զա վո րում կընտ րեիք Ար մե նի ստա ցած դե ղե րից յու րա քան չյու րի 

հա մար.

ՄԱՍ 2.  Փոր ձեք ո րո շել ստորև ներ կա յաց ված դե ղա մի ջոց նե րի դո զա վո րու մը։

Ձեր ը նտ րած դե ղա չա փը գրան ցեք շր ջա նա կի մեջ։

ա.  Պա րա ցե տա մոլ՝ 14 կգ քա շով ե րե խայի հա մար 

բ. Ա մոք սի ցի լին՝ 9 կգ քա շով ե րե խայի հա մար 

գ. Եր կա թի դե ղա հաբ՝ 12 կգ քա շով ե րե խայի հա մար 

դ.  Մե բեն դա զոլ՝ 3 տա րե կան ե րե խայի հա մար  

ե. Օ րալ սալ բու տա մոլ՝ 11 կգ քա շով ե րե խայի հա մար 

զ.  Բեն զա տին-պե նի ցի լին՝ 12 կգ քա շով ե րե խայի հա մար 
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6.0. ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՏՎԵՔ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 
ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՔ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ

 Դուք ար դեն սո վո րել եք փոր լու ծու թյամբ (դիա րե այով) հի վանդ ե րե խայի վի ճա կը, 

դա սա կար գել ե րե խայի հի վան դու թյու նը և ը նտ րել ստորև բեր ված բուժ ման պլան նե րից 

որևէ մե կը.

Պ լան Ա. Բու ժեք փոր լու ծությքւ նը տնային պայ ման նե րում

Պ լան Բ. Բու ժեք չա փա վոր ջրազր կու մը Օ ՌԱ-ի լու ծույ թով

Պ լան Գ.  Ան հա պաղ բու ժեք ծանր ջրազր կու մը։

 Բուժ ման այս ե րեք պլան նե րի նպա տակն է վե րա կանգ նել փոր լու ծու թյան ըն թաց քում 

օր գա նիզ մից հե ռա ցած ջրի և ա ղե րի պա շա րը։ Ռե հիդ րա տա ցիայի և միա ժա մա նակ 

ջրազր ման կան խար գել ման հիա նա լի մի ջոց է օ րալ ռե հիդ րա տա ցի ոն ա ղե րի (Օ ՌԱ) լու-

ծույ թի օգ տա գոր ծու մը։ 

Նե րե րա կային ե ղա նա կով հե ղուկ նե րի ներ մու ծու մը կա րե լի է նշա նա կել միայն 
ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՆ դեպ քե րում։

Հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րը դիա րե այի դեպ քում ար դյու նա վե տու թյուն հան դես 

չեն բե րում, ա վե լին՝ ո րոշ դեպ քե րում նույ նիսկ վատ թա րաց նում են հի վանդ ե րե խայի վի-

ճա կը։ Հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րի չհիմ ա վոր ված կի րա ռու մը կա րող է մե ծաց նել 

ո րոշ հա րու ցիչ նե րի կա յու նու թյու նը դե ղա մի ջոց նե րի նկատ մամբ։ Բա ցի այդ, հա կա բի ո-

տիկ նե րը բա վա կան թանկ ե ն։ Դրա մա կան մի ջոց նե րը ծախս վում են բուժ ման ա նար դյու-

նա վետ մե թոդ նե րի վրա։ Ո ւս տի, խոր հուրդ չի տր վում օգ տա գոր ծել հա կա բակ տե րիալ 

դե ղա մի ջոց նե րը որ պես փոր լու ծու թյան բուժ ման մի ջոց։ 

Եր բեք վաղ տա րի քի ե րե խա նե րին և նո րա ծին նե րին մի տվեք հա կա լու ծային և հա-

կափս խու մային դե ղա մի ջոց ներ։ Դրանք հազ վա դեպ են օգ նում փոր լու ծու թյան ժա մա-

նակ, ի սկ դրան ցից մի քա նի սը նույ նիսկ վտան գա վոր են ե րե խայի ա ռող ջու թյան հա-

մար։ Դրան ցից են ա ղի նե րի պե րիս տալ տի կան ճն շող պրե պա րատ ներ (կո դեին, օ պի ու-

մի թուրմ, դի ֆե նօկ սի լատ, լո պե րա միդ) կամ հա կափս խու մային դե ղո րայ քը (մե տոկ լոպ-

րա միդ)։ Վտան գա վոր այդ դե ղա մի ջոց նե րից ո րոշ նե րը կա րող են ա ռա ջաց նել ա ղի նե-

րի պա րա լիզ, կամ ե րե խայի մոտ ա ռաջ բե րել ան սո վոր քն կո տու թյուն, ի սկ ո րոշ ներն էլ` 

նույ նիսկ մահ վան պատ ճառ հան դի սա նալ, հատ կա պես նո րա ծին նե րի շր ջա նում։ Մնա-

ցյալ հա կա փոր լու ծային դե ղա մի ջոց նե րը, չնա յած որ վտանգ չեն ներ կա յաց նում ե րե խայի 

ա ռող ջու թյան հա մար, դիա րե այի բուժ մա նը օ գուտ չեն տա լիս։ Դրան ցից են կաո լի նը, 

ա տա պուլ գի տը, սմեկ տի տը և ակ տի վաց ված ա ծու խը։ Հա կա փոր լու ծային դե ղո րայ քի կի-

րա ռու մը կա րող է խան գա րել Օ ՌԱ-ի ազ դե ցու թյա նը։
 

Այժմ դուք կու սում ա սի րեք, թե ի նչ պես է ի րա կա նաց վում ե րե խայի բու ժում Ա, Բ և Գ 

պլան նե րի հա մա ձայն։ 

Պ ԼԱՆ Ա.  ԲՈՒ ԺԵՔ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՏՆԱՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ 

Այս բաժ նում ներ կա յաց վում է ՊԼԱՆ Ա-ն՝ փոր լու ծությԱՄԲ ե րե խայի բու ժու մը, ո րի 

մոտ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ։ Ստորև բեր ված են տնային բուժ ման  չորս հիմ ա կան կա նոնն նե-
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րը:

1.  ՏԱԼ ԼՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵՐ (այն քան, որ քան ե րե խան խմի)

2.  ՏԱԼ ՑԻՆ ԿԻ ՊՐԵ ՊԱ ՐԱՏ ՆԵՐ

3.  ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԵԼ ԿԵ ՐԱԿ ՐՈՒ ՄԸ 

4. Ի ՄԱ ՆԱԼ, ԹԵ Ե ՐԲ Է Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ԿՐ ԿԻՆ ՎԵ ՐԱ ԴԱՌ ՆԱԼ 

Քն նար կենք այն հար ցը, թե ի նչ խոր հուրդ ներ է ան հրա ժեշտ տալ ե րե խայի մո րը 

տնային բուժ ման կա նոն նե րից ա ռա ջի նի վե րա բե րյալ՝ տալ լրա ցու ցիչ հե ղուկ ներ։ 
Տալ լրա ցու ցիչ հե ղուկ ներ նշա նա կում է` տալ ա վե լի շատ հե ղուկ ներ, քան սո վո րա բար 

տր վում է ե րե խային։ 
Երկ րորդ կա նոն` պար տա դիր տալ ցին կի պրե պա րատ ներ։
* Պե ռօ րալ ցին կի ըն դու նու մը նպաս տում է դիա րե այի է պի զո դի` ի նչ պես տևո ղու թյան, 

այն պես էլ ծան րու թյան աս տի ճա նի ի ջեց մա նը։ Այն ան հրաժշտ է օգ տա գոր ծել 10-14 օր 

տևո ղու թյամբ։
Եր րորդ կա նո նի մա սին ա վե լի ման րա մասն տե ղե կու թյուն նե րը տր ված են ԽՈՐ-

ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ մո դու լում։ 
Չոր րորդ կա նո նը` ՆՇԱ ՆԱ ԿԵՔ ԲՈՒ ԺՈՒՄ մո դու լից դուք ի մա ցաք, թե ե րբ պետք է 

մայ րը վե րա դառ նա ամ բու լա տո րիա ե րե խայի հետ։ 

Պ լան Ա-ն խիստ կարևոր փուլ է հի վանդ ե րե խայի բուժ ման գոր ծում։ Այն ե րե խա նե րի 

բու ժու մը, ո րոնց մոտ առ կա է փոր լու ծու թյուն, սա կայն ՉԿԱ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ, բու ժու մը ան ց է 

կաց վում Պլան Ա-ի հա մա ձայն։
Ե թե ե րե խայի մոտ կա ջրազր կում, ա պա նրա ռե հիդ րա տա ցիան պետք է տար վի 

Պլան Բ-ի, կամ Գ-ի հա մա ձայն, ի սկ հե տո՝ պլան Ա-ի հա մա ձայն։ Այս պի սով, բո լոր ե րե-

խա նե րը պետք է ստա նան բու ժում Պլան Ա-ի հա մա ձայն։

Պ լան Ա-ի մեջ են մտ նում նաև ե րե խայի մորն ուղղ ված խոր հուրդ նե րը՝ տնային բուժ-

ման չորս հիմ ա կան կա նոն նե րի վե րա բե րյալ։ Ո ւս տի Պլան Ա-ի հա մար չա փա զանց 

կարևոր են հա ղոր դակ ցու թյան և խոր հուրդ ներ տա լու ձեր ձեռք բե րած հմ տու թյուն նե րը։ 
Այժմ դի տար կենք Պլան Ա-ն։

Պ լան Ա. Բու ժեք փոր լու ծու թյու նը տնային պայ ման նե րում

 Բա ցատ րեք մո րը տնային պայ ման նե րում բուժ ման հիմ ա կան չորս կա նոն նե րը.` 
տալ լրա ցու ցիչ հե ղուկ ներ, տալ ցին կի պրե պա րատ ներ, շա րու նա կել կրծ քով կե
րակ րու մը, և ի մա նալ, թե ե րբ է ան հրա ժեշտ ե րե խայի հետ վե րա դառ նալ բժշ կի 
մոտ։

1. ՏԱԼ ԼՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵՐ (այն քան, որ քան ե րե խան կխ մի) 

⇒	Ա ՍԱ ՑԵՔ ՄՈ ՐԸ.

-  Հա ճա խա կի կե րակ րել կրծ քով և եր կա րեց նել յու րա քան չյուր կե րակր ման ժա մա-

նա կա հատ վա ծը, 

- ե թե ե րե խան ստա նում է բա ցա ռա պես մայ րա կան կաթ, ա պա ի լրում կրծ քի 

կա թի տվեք նրան օ րալ ռե հիդ րա տա ցի ոն ա ղե րի լու ծույթ (Օ ՌԱ) և մա քուր ջուր 

- ե թե ե րե խան չի սն վում բա ցա ռա պես մայ րա կան կա թով, ա պա տվեք նրան 
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հետևյալ հե ղուկ նե րից մե կը, կամ մի քա նի սը. օ րալ ռե հիդ րա տա ցի ոն ա ղե րի լու-

ծույթ, սնն դա նյու թե րի հիմ քի վրա պատ րաստ ված հե ղուկ ներ (ի նչ պես, օ րի նակ, 

ա պուր ներ/ սու պեր, բրն ձի ե փուկ, կաթ նաթթ վային խառ նուրդ ներ) կամ մա քուր 

ջուր

 Չա փա զանց կարևոր է տալ օ րալ ռե հիդ րա ցի ոն ա ղե րի լու ծույթ տա նը, ե թե 

- ե րե խան ար դեն բու ժում է ստա ցել ը ստ պլան Բ-ի կամ Գ-ի ա ռա ջին հա ճախ ման 

ըն թաց քում

- հ նա րա վո րու թյուն չկա նո րից վե րա դառ նալ ամ բու լա տո րիա

⇒	  ՍՈ ՎՈ ՐԵՑ ՐԵՔ ՄՈ ՐԸ, ԹԵ Ի ՆՉ ՊԵՍ ԿԱ ՐԵ ԼԻ Է ՊԱՏ ՐԱՍ ՏԵԼ Օ ՌԱ ԼՈՒ ԾՈՒՅ ԹԸ 
ԵՎ ՏԱԼ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ։ 

⇒	Տ ՎԵՔ ՄՈ ՐԸ Օ ՐԱԼ ՌԵ ՀԻԴ ՐԱ ՏԱ ՑԻ ՈՆ Ա ՂԵ ՐԻ ԵՐ ԿՈՒ ՓԱ ԹԵԹ ՏԱՆՆ ՕԳ ՏԱ
ԳՈՐ ԾԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ

⇒	  ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ, ԹԵ ՈՐ ՔԱՆ ՀԵ ՂՈՒԿ Է Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ՝ Ի 
ԼՐՈՒՄՆ ՍՈ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ՔԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅԱՆ

 մինչև 2 տա րե կան 50 - 100 մլ յու րա քան չյուր ջրիկ կղան քից հե տո

2-5 տա րե կան  100 - 200 մլ յու րա քան չյուր ջրիկ կղան քից հե տո 

 Ա սա ցեք մո րը.
- ե րե խային հա ճա խա կի և փոքր կու մե րով հե ղուկ ներ տալ բա ժա կով 

- ե թե ե րե խան փս խում է, սպա սել տա սը րո պե, ո րից հե տո շա րու նա կել ա վե լի 

դան դաղ

-  շա րու նա կել լրա ցու ցիչ հե ղուկ ներ տալ, մինչև փոր լու ծու թյան ա վար տը։

2.  ՏԱԼ ՑԻՆ ԿԻ ՊՐԵ ՊԱ ՐԱՏ ՆԵՐ

  ԲԱ ՑԱՏ ՐԵՔ ՄՈ ՐԸ, ԹԵ Ի ՆՉ ՔԱՆ ՑԻՆԿ Է Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ՏԱԼ

 մինչև 6 ա նիս. 1/2 հաբ (10մգ) օ րը, 10-14 օր.

- 6 ա միս. և ա վե լի 1 հաբ (20մգ) օ րը, 10-14 օր.

  ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ, ԹԵ Ի ՆՉ ՊԵՍ ՊԵՏՔ Է ՏԱԼ ՑԻՆ ԿԻ ՊՐԵ ՊԱ ՐԱՏ ՆԵ ՐԸ`

- Կրծ քա հա սակ ե րե խա նե րին լու ծել հա բը փոքր քա նա կի ջրի, կա թի կամ Օ ՌԱ -ի 

մեջ, տալ գդա լով կամ փոքր բա ժա կով

- ա վե լի մեծ տա րի քի ե րե խա նե րին հա բը տալ ծա մել, կամ լու ծել փոքր քա նա կու-

թյամբ ջրի մեջ, գդա լով կամ բա ժա կով։

3. ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԵԼ ԿԵՐԿ ՐՈՒ ՄԸ

4. Ի ՄԱ ՆԱԼ, ԹԵ Ե ՐԲ Է ՊԵՏՔ
} Տե՛ս 

«ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

ՏՎԵՔ ՄՈՐԸ» 

սխեման

  ՎԵ ՐԱ ԴԱՌ ՆԱԼ ԲԺՇ ԿԻ ՄՈՏ
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* ՏԱԼ ԼՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵՐ

Ջ րազրկ ման կան խար գել ման նպա տա կով խոր հուրդ տվեք մո րը տալ 
ե րե խային լրա ցու ցիչ հե ղուկ ներ այն քան, ի նչ քան նա ի վի ճա կի է խմել։ 

	Ա ՍԱ ՑԵՔ ՄՈ ՐԸ

Ա սա ցեք,որ լրա ցու ցիչ հե ղուկ նե րի նշա նակ ման ի մաս տը փոր լու ծու թյան ըն թաց քում 

օր գա նիզ մի կորց րած ջրի պա շա րի վե րա կանգ նում է և, այդ պի սով, ջրազրկ ման կան-

խու մը։ Խիստ կարևոր է փոր լու ծու թյան հենց սկզ բից ե րե խային տալ սո վո րա կա նից շատ 

հե ղուկ ներ։ 
Ա սա ցեք մո րը,որ հար կա վոր է նաև ա վե լի հա ճա խա կի և եր կա րատև դարձ նել կրծ քով 

կե րակ րում ե րը։ Բա ցատ րեք, որ նա պետք է ե րե խային տա նաև այլ հե ղուկ ներ։ Այդ պես, 

Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը` / ռե հիդ րոն/ տնային պայ ման նե րում ջրազրկ ման կան խար գել ման մի-

ջոց նե րից մեկն է։ 
Ե թե ե րե խան սն վում է բա ցա ռա պես մայ րա կան կա թով, խիստ կարևոր է, որ այդ ե րե-

խան կե րակր վի սո վո րա կա նից ա վե լի հա ճա խա կի։ Տվեք նրան նաև Օ ՌԱ-ի լու ծույթ կամ 

մա քուր ջուր։ Բա ցա ռա պես կրծ քով կե րակր վող մինչև 4 ամ սա կան տա րի քի ե րե խա նե րը 

պետք է սկզ բում ստա նան կրծ քի կաթ, ի սկ այ նու հետև Օ ՌԱ-ի լու ծույթ։
Ե թե ե րե խան կրծ քով չի կե րակր վում, նրան տվեք ստորև նկա րագր ված հե ղու կի տե-

սակ ներց մե կը կամ մի քա նի սը.

 

- Օ ՌԱ-ի լու ծույթ

- սնն դամ թերք նե րի հիմ քի վրա պատ րաստ ված հե ղուկ ներ

-  մա քուր ջուր։

Չ՛ջ րազրկ ված ե րե խան սո վո րա բար Օ ՌԱ-ի լու ծույ թի կա րիք չի ու նե նում։ Նրան տվեք 

սնն դամ թերք նե րի հիմ քի վրա պատ րաստ ված հե ղուկ ներ, օ րի նակ՝ սուպ, բրն ձի ե փուկ, 

կաթ նաթթ վային խառ նուրդ ներ և մա քուր ջուր (ցան կա լի է, կե րա կու րից հետ)։ Հնա րա-

վոր է, որ ձեր ե րկ րում դիա րե ային հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի ծրագ րով ար դեն 

նա խա տես ված են սնն դամ թերք նե րի հիմ քի վրա պատ րաստ վող հե ղուկ նե րի մի քա նի 

տե սակ ներ, ո րոնք կա րե լի է օգ տա գոր ծել տնային պայ ման նե րում դիա րե այի բուժ ման 

նպա տա կով։ 

Պ լան Ա-ում բեր ված է 2 դեպք, ե րբ մայ րը պետք է ե րե խային տա Օ ՌԱ-ի լու ծույթ։

 1. Այս այ ցի ըն թաց քում ե րե խան բու ժում է ստա ցել Պլան Բ-ի և Գ-ի հա մա ձայն։ Այլ կերպ 

ա սած, ե րե խան հենց նոր ան ցել է ռե հիդ րա տա ցիայի ցիկ լը։ Այդ ե րե խային Օ ՌԱ-ի լու-

ծույ թը կօգ նի խու սա փել կրկ նա կի ջրազր կու մից։
2.  Փոր լու ծու թյու նը կա րող է ու ժե ղա նալ, սա կայն հնա րա վո րու թյուն չկա ե րե խայի հետ 

վե րա դառ նալ բուժ հիմ ար կու թյուն, ո րով հետև, օ րի նակ, այդ ըն տա նիքն ապ րում է ամ-

բու լա տո րիայից շատ հե ռու կամ մայ րը չի կա րող աշ խա տան քը թող նել։ 
	ՍՈ ՎՈ ՐԵՑ ՐԵՔ ՄՈ ՐԸ, ԹԵ Ի ՆՉ ՊԵՍ Է ՊԵՏՔ ԼՈՒ ԾԵԼ Օ ՌԱ-ն ԵՎ ՏԱԼ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ։
	 ՏԱ ՆԸ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ 2 ՓԱ ԹԵԹ Օ ՌԱ։
 Մո րը Օ ՌԱ տա լիս ցույց տվեք, թե ի նչ պես է պատ րաստ վում Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը և թե 

ի նչ պես է այն տր վում ե րե խային։ Խնդ րեք, որ պես զի ձեր հս կո ղու թյան տակ մայրն ին քը 

պատ րաս տի Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը։ 

Օ ՌԱ-ի լու ծույթ պատ րաս տե լու փու լե րը.
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- û×³éáí Éí³ó»ù Ó»éù»ñÁ

- ÷³Ã»ÃÇ ³ÙµáÕç å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¹³ï³ñÏ»ù 

Ù³ùáõñ ³ÝáÃÇ Ù»ç

- û·ï³·áñÍ»ù ÙÇ³ÛÝ ïíÛ³É ï»Õ³ÝùáõÙ ï³ñ³Íí³Í 

ï³ñ³Ý»ñÁ, ûñÇÝ³Ï, ÏáõÅ, µ³Å³Ï, ßÇß ¨ ³ÛÉÝ

- ã³÷»ù 1 É çáõñ (Ï³Ù ³ÛÝù³Ý, áñù³Ý å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ 

úè²-Ç ÷³Ã»ÃÇ óáõóáõÙÝ»ñáí), ³í»ÉÇ É³í ÏÉÇÝÇ çáõñÁ 

»é³óÝ»É, Ñ»ïá ë³é»óÝ»É, ë³Ï³ÛÝ »Ã» ¹³ ÑÝ³ñ³íáñ 

ã¿, ³å³ ³ßË³ï»ù û·ï³·áñÍ»É ÑÝ³ñ³íáñ 

³Ù»Ý³Ù³ùáõñ ËÙ»Éáõ çáõñÁ

- çáõñÁ Éóñ»ù ï³ñ³ÛÇ Ù»ç ¨ Ë³éÝ»ùª ÙÇÝã¨ ÷áßÇÝ ÉñÇí 

ÉáõÍíÇ

- Ñ³Ùï»ë ³ñ»ù ÉáõÍáõÛÃ

 Բա ցատ րեք մո րը, որ նա պար տա վոր է ա մեն օր պատ րաս տել թարմ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ, 

մա քուր տա րա յում, տա րան փա կել կա փա րի չով և թա փել օր վա ըն թաց քում չօգ տա գործ-

ված լու ծույ թը։ 
 Տանն օգ տա գոր ծե լու հա մար մո րը տվեք եր կու փա թեթ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ (աշ խա տեք 

տալ 2 մեկ լիտ րա նոց փա թեթ ներ կամ դրան հա վա սար ծա վա լով Օ ՌԱ-ի փո շի)։

	 ԲԱ ՑԱՏ ՐԵՔ ՄՈ ՐԸ, ԹԵ ՀԵ ՂՈՒ ԿԻ ՍՈ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ՔԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԻՑ ԲԱ ՑԻ ՈՐ ՔԱՆ 

ԼՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՀԵ ՂՈՒԿ Է Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ

 Բա ցատ րեք մո րը, որ ե րե խան պետք է ստա նա հե ղու կի սո վո րա կան քա նա կու թյու նը և 

դրան գու մա րած՝ լրա ցու ցիչ հե ղուկ ներ։ Ցույց տվեք, թե յու րա քան չյուր լու ծային կղան քից 

հե տո որ քան լրա ցու ցիչ հե ղուկ է ան հրա ժեշտ ե րե խային.

  Մինչև 2 տա րե կան.  50100 մլ՝ յու րա քան չյուր ջրիկ կղան քից հե տո
 2 տա րե կան և ա վե լի.  100200 մլ՝ յու րա քան չյուր ջրիկ կղան քից հե տո

 Բա ցատ րեք մո րը, որ փոր լու ծու թյու նը շու տով կդա դա րի, չնա յած որ Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը 

այն չի դա դա րեց նում։ Այն ե րե խային տր վում է փոր լու ծու թյան ժա մա նակ կորց րած ջրի 

պա շարն օր գա նիզ մում վե րա կանգ նե լու և ե րե խայի վի ճա կի վատ թա րա ցու մը կան խե լու 

մի տու մով։
Ա սա ցեք մո րը. 

-  հե ղուկ նե րը տալ բա ժա կով կամ գդա լով՝ փոքր և հա ճա խա կի կու մե րով

- փս խում ե րի դեպ քում սպա սել 10 րո պե, հե տո շա րու նա կել տալ հե ղուկ ներ, բայց 

այս ան գամ՝ ա վե լի դան դաղ

-  շա րու նա կել տալ լրա ցու ցիչ հե ղուկ ներ՝ մինչև փոր լու ծու թյան դա դա րու մը
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Օգտ վե լով ՄՈՐ ՀՈՒ ՇԱ ԹԵՐ ԹԻ ԿԻՑ, ստու գեք, թե ի նչ պես է մայ րը հաս կա ցել 
ձեր բա ցատ րա ծը։

 Ո րոշ բու ժաշ խա տող ներ տուն տա նե լու հա մար մո րը տա լիս են 

ՄՈՐ ՀՈՒ ՇԱ ԹԵՐ ԹԻ ԿԸ, ո րն օգ նում է ե րե խայի մո րը հի շել մի շարք կարևոր հար ցեր, 

օ րի նակ՝ ի նչ պի սի հե ղուկ ներ, կամ սնունդ է ան հրա ժեշտ տալ ե րե խային։ 

Որ պես զի մո րը հի շեց նեք, թե ի նչ տե սա կի հե ղուկ ներ նա պետք է տա ե րե խային, հու-

շա թեր թի կի Հե ղուկ ներ բաժ նում լրաց րեք հա մա պա տաս խան քա ռա կու սին։ Հու շա թեր-

թի կի նշում ե րը կա տա րեք մա տի տով, որ պես զի հեշտ լի նի ջն ջել հին նշում ե րը, ե թե 

հարկ լի նի լրաց նել նո րե րը՝ հա ջոր դա կան բու ժայ ցի ժա մա նակ։ 

- ե թե ե րե խային նշա նա կում եք Օ ՌԱ-ի լու ծույթ, ա պա հու շա թեր թի կի վրա նշեք 

Օ ՌԱ-ի հան դի պա կաց քա ռա կու սին

- ն շեք նաև ջրի և այլ հե ղուկ նե րի հան դի պա կաց քա ռա կու սի նե րը, բա ցա ռու թյամբ 
միայն մայ րա կան կա թով կե րակր վող ե րե խա նե րի։

- Միայն մայ րա կան կա թով կե րակր վող ե րե խա նե րը պետք է ա վե լի հա ճախ կե րակր-

վեն կրծ քով։ Նրանք կա րող են ստա նալ նաև Օ ՌԱ-ի լու ծույթ, սա կայն չեն կա րող 

ստա նալ սնն դամ թերք նե րի հիմ քի վրա պատ րաստ ված հե ղուկ ներ՝ սու պեր, բրն ձի 

ե փուկ կամ կաթ նաթթ վային խառ նուրդ ներ։

Հ րա ժեշ տից ա ռաջ մո րը տվեք ստու գիչ հար ցեր, օ րի նակ.

 - Ի՞նչ տե սա կի հե ղուկ ներ պետք է տաք ե րե խային։
- Որ քա՞ն հե ղուկ պետք է տաք ե րե խային։
- Որ քա՞ն հա ճախ պետք է տաք Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը ձեր ե րե խային։
-  Ցույց տվեք, թե որ քան ջուր եք օգ տա գոր ծե լու Օ ՌԱ-ի լու ծույթ պատ րաս տե լու հա-

մար։
- Ինչ պե՞ս եք տա լու Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը ձեր ե րե խային։
- Ինչ պե՞ս պետք է վար վեք, ե թե ե րե խայի մոտ փս խում եր սկս վեն։
 

Ի մա ցեք մո րից, թե ի նչ պի սի դժ վա րու թյուն ներ է ին քը ա կն կա լում ե րե խային հե ղուկ-

ներ տա լիս։ Ե թե մայրն ա սում է, որ չու նի մեկ լիտ րա նոց տա րա՝ Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը պատ-

րաս տե լու հա մար, ցույց տվեք նրան, թե ի նչ պես կա րե լի է չա փել մեկ լիտ րը մի քա նի 

ա վե լի փոքր տա րա նե րով կամ մեկ ա վե լի մեծ տա րայով՝ նշում կա տա րե լով 1 լիտ րի սահ-

մա նագ ծին։ 
*Տ վեք մո րը ցին կի պրե պա րատ ներ / ե րկ րորդ կա նոն/

 ԲԱ ՑԱՏ ՐԵՔ ՄՈ ՐԸ, ԹԵ Ի ՆՉ ՔԱՆ ՑԻՆԿ Է Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ՏԱԼ

 մինչև 6 ա նիս. 1/2 հաբ (10մգ) օ րը, 10-14 օր.

- 6 ա միս. և ա վե լի 1 հաբ (20մգ) օ րը, 10-14 օր.

 ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ, ԹԵ Ի ՆՉ ՊԵՍ ՊԵՏՔ Է ՏԱԼ ՑԻՆ ԿԻ ՊՐԵ ՊԱ ՐԱՏ ՆԵ ՐԸ`
- Կրծ քա հա սակ ե րե խա նե րին լու ծել հա բը փոքր քա նա կի ջրի, կա թի կամ Օ ՌԱ -ի 

մեջ, տալ գդա լով կամ փոքր բա ժա կով;

- ա վե լի մեծ տա րի քի ե րե խա նե րին հա բը տալ ծա մել, կամ լու ծել փոքր քա նա կու-
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թյամբ ջրի մեջ, գդա լով կամ բա ժա կով։
- Մայ րե րի ու շադ րու թյու նը դարձ րեք այն հան գա ման քին, որ ան հրա ժեշտ է ա վար տել 

ցին կի պրե պա րատ նե րով բուժ ման ամ բողջ կուր սը 10-14 օր:

* Տնային պայ ման նե րում փոր լու ծու թյան բուժ ման եր րորդ կա նոնն է.

ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԵԼ ԿԵ ՐԱԿ ՐՈՒ ՄԸ։

« Խոր հուրդ ներ տվեք մո րը» մո դու լում դուք կսո վո րեք քն նար կել կե րակր ման հար
ցե րը մոր հետ։ Ե թե ե րե խայի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ՁԳՁԳ ՎՈՂ 
ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ, դուք պետք է մո րը տաք կե րակր ման հա տուկ ցու ցում եր։

* Տնային պայ ման նե րում փոր լու ծու թյան բուժ ման չոր րորդ կա նոնն է.

Ի ՄԱ ՆԱԼ, ԹԵ Ե ՐԲ Է Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ԿՐ ԿԻՆ ՎԵ ՐԱ ԴԱՌ ՆԱԼ ԲԺՇ ԿԻ ՄՈՏ։

 Դուք ար դեն ու սում ա սի րել եք այն նշան նե րը, ո րոնց հայտն վե լու դեպ քում մայ րը 

պար տա վոր է ան հա պաղ ե րե խային բե րել բժշ կի մոտ։ Հի վանդ բո լոր ե րե խա նե րի մայ-

րե րին բա ցատ րեք, որ հետևյալ նշան նե րի ի հայտ գա լու դեպ քում ե րե խային ան հրա ժեշտ 

է ան հա պաղ բե րել ամ բու լա տո րիա.

 

- ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել կամ կուրծք ծծել; 

- ե րե խայի վի ճա կը վատ թա րա նում է; 

- ե րե խայի ջեր մու թյու նը սկ սում է բարձ րա նալ։
 

Ե թե ե րե խայի մոտ փոր լու ծու թյուն կա, զգու շաց րեք մո րը նաև հետևյալ նշան նե րի մա-

սին, ո րոնց դեպ քում նույն պես ան հրա ժեշտ է ան հա պաղ վե րա դառ նալ.

- ե րե խայի կղան քում հայտն վել են ա րյան հետ քեր 

- ե րե խան վատ է խմում։
« Վատ է խմում» ար տա հայ տու թյու նը նե րա ռում է նաև « չի կա րո ղա նում, ի վի ճա կի չի 

խմել, կամ կուծք ծծել» հաս կա ցու թյու նը։ Դրանք ա ռան ձին են տր ված, բայց բա ցատ րու-

թյու նը պարզ դարձ նե լու հա մար կա րե լի է միա վո րել։ Դուք կա րող եք ուղ ղա կի ա սել մո րը, 

որ նա պետք է ե րե խային ան հա պաղ բե րի ամ բու լա տո րիա, ե թե նկա տում է, որ ե րե խան 

վատ է խմում կամ վատ է կուրծք ծծում։

 
 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Ժ

1. Ե րե խան բու ժում պետք է ստա նա ը ստ Պլան Ա-ի։
ա. Ո րո՞նք են տնային պայ ման նե րում փոր լու ծու թյան բուժ մա չորս կա նոն նե րը։
 ---

 ---

 ---

 ---

բ. Ի՞նչ պի սի հե ղուկ ներ պետք է խոր հուրդ տա բու ժաշ խա տո ղը ե րե խային խմեց նե լու 
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հա մար։

2.  Կի ման 3 ամ սա կան է, նրան ան հանգս տաց նում է փոր լու ծու թյու նը։ Ե րե խայի մոտ 

վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ չկան և նրա հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես 

ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ և ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՑԱԾՐ ՔԱՇ։ Ե րե խան սն վում է բա ցա ռա պես 

մայ րա կան կա թով։ Ի ՞նչ պետք է ա սի բու ժաշ խա տո ղը Կի մայի մո րը լրա ցու ցիչ հե ղուկ-

ներ տա լու մա սին։

3. Ջ ՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ դա սա կարգ մամբ ո ՞ր ե րե խա նե րի հա մար է կարևոր տնային պայ-

ման նե րում Օ ՌԱ-ի լու ծույ թով բու ժու մը։
 ---

 ---

4. Ս տորև թվարկ ված ե րե խա նե րին բե րել են բուժ հաս տա տու թյուն փոր լու ծու թյան պատ-

ճա ռով։ Նրանց վի ճա կը գնա հատ վել է և վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ չեն հայտ նա-

բեր վել։ Նրանց հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ, Ա ՆԵ ՄԻ Ա 

ԵՎ ՑԱԾՐ ՔԱՇ ՉԿԱ: Գրան ցեք, թե որ քան լրա ցու ցիչ հե ղուկ պետք է տան մայ րե րը 

յու րա քան չյուր ջրիկ կղան քից հե տո։

Ե րե խայի ա նու նը Ե րե խայի տա րի քը Լ րա ցու ցիչ հե ղու կի ծավա լը, որ 
պետք է տա մայ րը յու րա քան
չյուր լու ծային կղան քից հե տո։

ա. Գա գիկ 6 ամ սա կան

բ. Ար տակ 2 տա րե կան

գ. Կլա րա 15 ամ սա կան

դ. Լու սի նե 1 տա րե կան

5.  Չորս տա րե կան տղային ան հանգս տաց նում է փոր լու ծու թյու նը։ Նրա մոտ վտան գի 

ը նդ հա նուր նշան ներ չեն հայտ նա բեր վել։ Հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես 

ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՑԱԾՐ ՔԱՇ ՉԿԱ։ Բու ժաշ խա տո ղը մո րը սո վո րեց րեց, 

թե ի նչ պես պետք է ան ցկաց նել ե րե խայի բու ժում ը ստ Պլան Ա-ի և տվեց 2 փա թեթ 

Օ ՌԱ՝ տանն օգ տա գոր ծե լու հա մար։ 

Ն շեք բո լոր տե սա կի այն հե ղուկ նե րը, որ մայ րը պետք է տա ե րե խային փոր լու ծու թյան 

ամ բողջ ըն թաց քում։
 ա.  թեյ, ո րը ե րե խան սո վո րա բար խմում է ու տե լու ըն թաց քում

բ. մր գա հյութ, ո րը ե րե խան խմում է հա մա րյա ա մեն օ ր

գ.  ջուր, ո րը ե րե խան կա րող է լց նել և խմել կու ժից, ե րբ ծա րա վում է 

դ. Օ ՌԱ-ի լու ծույթ՝ յու րա քան չյուր լու ծային կղան քից հե տո 

ե.  կաթ նաթթ վային խառ նուրդ ներ, ե րբ մայ րը դրանք պատ րաս տում է ըն տա նի քի հա-

մար

6.  Տասն մեկ ամ սա կան Վիկ տո րյային մայ րը բե րել է ամ բու լա տո րիա, ո րով հետև ե րե-

խային ան հանգս տաց նում է փոր լու ծու թյու նը։ Վիկ տո րիայի սո վո րա կան սնուն դը հա-

տի կե ղե նից շի լան է՝ մսի կտոր նե րով, բան ջա րե ղե նը և մր գե րը։ Մայ րը շա րու նա կում է 
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ե րե խային կե րակ րել կրծ քի կա թով։ Նա ա սում է, որ շատ հե ռու է ապ րում և չի կա րող 

նո րից բե րել ե րե խային մի քա նի օր հե տո, նույ նիսկ ե թե նրա վի ճա կը վատ թա րա նա։

 Բու ժաշ խա տո ղը գնա հա տեց Վիկ տո րյայի վի ճա կը և չհայտ նա բե րեց վտան գի ը նդ հա-
նուր նշան ներ, կամ որևէ այլ դա սա կարգ ման հի վան դու թյուն։ Ե րե խայի հի վան դու թյու նը 
նա դա սա կար գեց որ պես ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ և ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ։ Բու-
ժաշ խա տո ղը ո րո շեց, որ Վիկ տո րյային ան հրա ժեշտ է բու ժել ը ստ Պլան Ա-ի ։

 

ա.  Պե՞տք է ա րդյոք բու ժաշ խա տո ղը ե րե խայի մո րը տա Օ ՌԱ-ի փա թեթ ներ՝ տանն օգ-

տա գոր ծե լու հա մար։

բ. Լ րաց րեք Մոր հու շա թեր թի կը Վիկ տո րիայի մոր հա մար։

գ. Գ րան ցեք այն ե րեք հար ցե րը, որ ան հրա ժեշտ է տալ Վիկ տո րյայի մո րը՝ հա մոզ վե լու 

հա մար, որ նա գի տե, թե ի նչ պես է պատ րաստ վում և տր վում Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը։
 __

 __

 __

դ. Ի՞նչ պետք է ա նի մայ րը, ե թե Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը խմե լու ժա մա նակ ե րե խայի մոտ փս-

խում ա ռա ջա նա։
 

ե. Որ քա՞ն ժա մա նակ պետք է մայ րը շա րու նա կի ե րե խային տալ լրա ցու ցիչ հե ղուկ ներ։

զ.  Բու ժաշ խա տո ղը պատ րաստ վում է Վիկ տո րիայի մո րը հոր դո րել, որ նա շա րու նա կի 

ե րե խային կրծ քով կե րակ րել։ Նա ու զում է նաև բա ցատ րել, թե ի նչ պի սի ախ տան-

շան նե րի ի հայտ գա լու դեպ քում է ան հրա ժեշտ ե րե խային ան հա պաղ բե րել բժշ կի։ 
Ո ՞ր ախ տան շան նե րը պետք է սո վո րեց նի բու ժաշ խա տո ղը ե րե խայի մո րը։

 

7. Ինչ պի սի՞ հե ղուկ ներ են խոր հուրդ տր վում ձեր հաս տա տու թյու նում այն ե րե խա նե րի 

հա մար, ով քեր ու նեն փոր լու ծու թյուն, սա կայն ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ։

 

 Արդյո՞ք Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը խոր հուրդ է տր վում բո լոր այն ե րե խա նե րի հա մար, ո րոնք բու-

ժում են ստա նում ը ստ Պլան Ա-ի ։

 Ե թե ոչ, ա պա ո ՞ր ե րե խա նե րը պետք է ստա նան Օ ՌԱ-ի լու ծույթ։

6.1. ՊԼԱՆ Բ. ԲՈՒԺԵՔ ՉԱՓԱՎՈՐ ՋՐԱԶՐԿՈՒՄԸ ՕՐԱԼ 
ՌԵՀԻԴՐԱՏԱՑԻՈՆ ԱՂԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՅԹԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ

 Այս բաժ նում նկա րագր վում է Պլան Բ-ն՝ փոր լու ծու թյամբ և ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՄԲ 

ե րե խայի բու ժու մը։ Պլան Բ-ի մեջ է մտ նում ա ռա ջին 4 ժա մե րի բու ժում ամ բու լա տո րիա-

յում։ Այդ 4 ժա մե րի ըն թաց քում մայ րը դան դաղ՝ գդա լով կամ կու մե րով ե րե խային է տա-



180

լիս Օ ՌԱ-ի լու ծույ թի ան հրա ժեշտ ծա վա լը։ 
Այս նպա տակ նե րի հա մար լավ կլի նի ամ բու լա տո րիա յում ու նե նալ Օ ՌԱ-ի սե նյակ կամ 

ան կյուն։ Ե թե ո րո շեք ձեր ամ բու լա տո րիա յում կազ մա կեր պել Օ ՌԱ-ի ան կյուն, օ գտ վեք 

Հա վել ված Բ-ում տր ված խոր հուրդ նե րից։
 Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒմ և որևէ այլ ծանր դա սա կար գում, 

ե րե խային ան հրա ժեշտ է շտապ ու ղար կել ստա ցի ո նար։3

Մի՛ փոր ձեք սկ սել ե րե խայի ռե հիդ րա տա ցիան ստա ցի ո նար ու ղար կե լուց ա ռաջ։ Դրա 

փո խա րեն մո րը տվեք Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը և ցույց տվեք, թե ի նչ պես պետք է հա ճա խա կի 

կու մե րով տա ե րե խային ՝ հի վան դա նո ցի ճա նա պար հին։
Այլ դեպ քե րում, ե րբ ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ դա սա կարգ մամբ ե րե խայի մոտ առ կա 

են նաև այլ հի վան դու թյուն ներ, բու ժում ա ռա ջին հեր թին պետք է սկ սել ռե հիդ րա տա-

ցիայից, այ նու հետև ան ցնել այլ պրոբ լեմ ե րի բուժ մա նը։
 Չորս ժամ հե տո կր կին ան գամ գնա հա տեք ե րե խայի վի ճա կը և դա սա կար գեք 

ջրազրկ ման աս տի ճա նը՝ հա մա ձայն ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ սխե մայի։ Ե թե 

ջրազրկ ման ախ տան շան ներն ան հե տա ցել են, բու ժեք ե րե խային ը ստ Պլա նԱ-ի։ Ե թե 

ե րե խայի մոտ դեռևս պահ պան վել են չա փա վոր ջրազրկ ման նշան նե րը, կրկ նեք բու ժում 

ը ստ Պլան Բ-ի։ Ե թե կրկ նա կի գնա հատ ման դեպ քում ե րե խայի հի վան դու թյու նը դա սա-

կարգ վում է որ պես ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ, բու ժեք ե րե խային ը ստ Պլան Գ-ի ։
 

Այժմ դի տար կենք Պլան Բ-ն։

⇒	Պ լան Բ. Բու ժեք չա փա վոր ջրազր կում օ րալ ռե հիդ րա տա ցի ոն ա ղե րի լու ծույ թի 
օգ նու թյամբ

 Ա ռա ջին 4 ժամ վա ըն թաց քում տվեք Օ ՌԱ լու ծույ թի ան հրա ժեշտ քա նա կու
թյու նը

 Ո ՐՈ ՇԵՔ Ա ՌԱ ՋԻՆ 4 ԺԱՄ ՎԱ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ ՏՐ ՎԵ ԼԻՔ Օ ՌԱԻ ԼՈՒ ԾՈՒՅ ԹԻ ՔԱ ՆԱ
ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

ՏԱ ՐԻ ՔԸ Մինչև 4 
ամ սա կան

4 ամ սա կա
նից մինչև 12 
ամ սա կան

12 ամ սա կա նից 
մինչև  

2 տա րե կան

2 տա րե կա նից 
մինչև  

5 տա րե կան

ՔԱ ՇԸ < 6 կգ 6 -< 10 կգ 10 -< 12 կգ 12 - 19 կգ

1 մլին 200-400 400-700 700-900 900-1400

•	 Ե րե խայի տա րի քի ցու ցա նի շից օ գտ վեք միայն այն դեպ քում, ե րբ ե րե խայի քաշն 

ան հայտ է։ Օ ՌԱ-ի լու ծույ թի մո տա վոր քա նա կու թու նը (1 մլ-ին) կա րե լի է ո րո շել 

նաև՝

ե րե խայի քա շը (կգե րով) բազ մա պատ կե լով 75ի։ 

•	 Ե թե ե րե խան ու զում է խմել ա վե լի շատ Օ ՌԱ, քան ցույց է տր ված ա ղյու սա կում, 

տվեք ա վե լի շատ քա նա կու թյամբ լու ծույթ, քան ցուց ված է ա ղյու սա կում։
•	 6 ամ սա կա նից փոքր տա րի քի ե րե խա նե րին, ո րոնք չեն կե րակր վում բա ցա ռա պես 

մայ րա կան կա թով այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում (4 ժամ) տվեք նաև 100-200մլ 

մա քուր ջուր։

3 ´³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ Ì²Üð Ò¶Ò¶ìàÔ öàðÈàôÌàôÂÚàôÜ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ùµ »ñ»Ë³Ý»ñÁ: ²Û¹åÇëÇ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ áõÕ³ñÏ»É ëï³óÇáÝ³ñª é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇáÝ µáõÅáõÙÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá:
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⇒	  ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ, ԹԵ Ի ՆՉ ՊԵՍ ՊԵՏՔ Է ՏԱԼ Օ ՌԱն (Ռե հիդ րոն) Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ։

•	  Լու ծույ թը տալ բա ժա կով՝ հա ճա խա կի և փոքր կու մե րով։
•	 Ե թե ե րե խան փս խում է, սպա սել տա սը րո պե, ո րից հե տո շա րու նա կել ա վե լի դան-

դաղ։
•	  Շա րու նա կել կրծ քով կե րակ րել ե րե խային, ե րբ նա ցան կա նա։

⇒	 4 ԺԱՄ ՀԵ ՏՈ

•	 Կր կին ան գամ գնա հա տեք ե րե խայի վի ճա կը և դա սա կար գեք ջրազրկ ման աս տի-

ճա նը 

•	 Բու ժու մը շա րու նա կե լու հա մար ը նտ րեք հա մա պա տաս խան պլա նը։ 
•	 Ե րե խայի կե րակ րում սկ սեք ամ բու լա տո րիա յում։ 

⇒	 Ե ԹԵ ՄԱՅ ՐԸ ՍՏԻՊ ՎԱԾ Է ՀԵ ՌԱ ՆԱԼ ԱՄ ԲՈՒ ԼԱ ՏՈ ՐԻ ԱՅԻՑ ՆԱԽ ՔԱՆ ԲՈՒ ԺՈՒՄՆ 
Ա ՎԱՐ ՏԵ ԼԸ.

•	  Ցույց տվեք նրան, թե ի նչ պես է պետք պաատ րաս տել Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը տա նը։
•	  Ցույց տվեք, թե ի նչ քա նա կու թյամբ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ է ան հրա ժեշտ տալ ե րե խային՝ 

չորս ժա մյա բու ժում ա վար տե լու նպա տա կով։
•	  Մո րը տվեք բա վա րար քա նա կու թյամբ Օ ՌԱ-ի փա թեթ ներ՝ ռե հիդ րա ցիան ա վար-

տե լու նա մար։ Բա ցի այդ, տվեք նրան եր կու փա թեթ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ, ի նչ պես խոր-

հուրդ է տր վում պլան Ա-ում։
•	  Բա ցատ րեք մո րը տնային պայ ման նե րում բուժ ման 4 հիմ ա կան կա նոն նե րը.

1. ՏԱԼ ԼՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵՐ

2. ՏԱԼ ՑԻՆ ԿԻ ՊՐԵ ՊԱ ՐԱՏ ՆԵՐ

3. ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԵԼ ԿԵ ՐԱԿ ՐՈՒ ՄԸ

4. Ի ՄԱ ՆԱԼ, ԹԵ Ե ՐԲ Է ՊԵՏՔ ՎԵ ՐԱ ԴԱՌ ՆԱԼ 

} Առաջարկվող հեղուկների 

համար տե՛ս պլան Ա-ն, տե՛ս  նաև 

«ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ՏՎԵՔ ՄՈՐԸ» 

սխեման

	Ո ՐՈ ՇԵՔ, ԹԵ Ի ՆՉ ՔԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅԱՄԲ Օ ՌԱԻ ԼՈՒ ԾՈՒՅԹ Է Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ՏԱԼ Ե ՐԵ
ԽԱՅԻՆ ԲՈՒԺ ՄԱՆ Ա ՌԱ ՋԻՆ ՉՈՐՍ ԺԱ ՄԵ ՐԻ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ

Այդ նպա տա կի հա մար օ գտ վեք Պլան Բ-ի սխե մայից։ 
Ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված են հե ղուկ նե րի մո տա վոր քա նա կու թյուն նե րը։ Որ պես զի 

ի մա նաք, թե Օ ՌԱ-ի ի ՞նչ քա նա կու թյուն է խոր հուրդ տր վում տալ ե րե խային, նայեք ե րե-

խայի քա շին (կամ տա րի քին, ե թե քաշն ան հայտ է) հա մա պա տաս խա նող սյու նա կին։ 
Օ րի նակ, ե թե ե րե խայի քա շը 5 կգ է, ա պա ա ռա ջին չորս ժամ վա ըն թաց քում նա պետք է 

ստա նա 200-400 մլ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ։
Ա ղյու սա կում բեր ված քա նա կու թյուն նե րը կա րե լի է հա մա րել ա ռա ջար կու թյուն։ 

Օ ՌԱ-ի լու ծույ թի ան հրա ժեշտ քա նա կու թյու նը կախ ված է ե րե խայի տա րի քից ու քա շից, 

ջրազրկ ման աս տի ճա նից, ի նչ պես նաև այն հան գա ման քից, թե ռե հիդ րա տա ցիայի ըն-

թաց քում ե րե խայի ա ղի նե րը քա նի ան գամ են գոր ծում։ Սո վո րա բար ե րե խան ու զում է 

խմել այն քան, որ քան իր օր գա նիզմ է պա հան ջում։ Ե թե ե րե խան ու զում է խմել ա վե լի 

շատ, քան խոր հուրդ է տր վում, ա պա տվեք նրան այն քան հե ղուկ, որ քան ի նքն է ու զում։

Շր ջա նա կի ստո րին մա սում ներ կա յաց ված է Օ ՌԱ-ի խոր հուրդ տր վող քա նա կու թյան 

(մլ-ե րով) ո րոշ ման մեկ այլ ե ղա նակ։
Բազ մա պատ կեք ե րե խայի քա շը (կգ-նե րով) 75 գոր ծակ ցով
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Օ րի նակ, ե թե ե րե խայի քա շը 8 կգ է, ու րեմ ե րե խային ան հրա ժեշտ Օ ՌԱ-ի լու ծույ թի 

քա նա կու թյու նը հա վա սար է`

8կգ x 75 = 600 մլ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ՝ 4 ժամ վա ըն թաց քում։

Ու շադ րու թյուն դարձ րեք այն հան գա ման քի վրա, որ ստաց ված քա նա կու թյու նը հա-

մա պա տաս խա նում է ա ղյու սա կում խոր հուրդ տր վող քա նա կու թյա նը։ Օ գտ վե լով ա ղյու-

սա կից այլևս ան հրա ժեշտ չի լի նի կա տա րել նման հաշ վարկ ներ։
Օ ՌԱ-ի լու ծույ թի նշա նա կու մը չպետք է խան գա րի կրծ քով կե րակր վող ե րե խայի նոր-

մալ սնուց մա նը։ Ե թե ե րե խան ցան կա նա ու տել, մայ րը պետք է դա դա րեց նի Օ ՌԱ-ի լու-

ծույ թի ներ մու ծու մը և կրծ քով կե րակ րի ե րե խային, այ նու հետև կր կին տա Օ ՌԱ-ի լու ծույ-

թը։ Մինչև 6 ամ սա կան ե րե խա նե րին, ո րոնք բա ցա ռա պես մայ րա կան կա թով չեն կե-

րակր վում, ա ռա ջին 4 ժա մե րի ըն թաց քում մայ րը պետք է տա 100-200մլ մա քուր ջուր՝ ի 

լրում Օ ՌԱ-ի լու ծույ թի։ Կրծ քի կա թը և ջուրն օգ նում են ե րե խայի օր գա նիզ մում հի պեր-

նատ րի ե միայի4 կանխ մա նը։

	 ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ, ԹԵ Ի ՆՉ ՊԵՍ Է ՏՐ ՎՈՒՄ Օ ՌԱԻ ԼՈՒ ԾՈՒՅ ԹԸ 

Ամ բու լա տո րիա յում գտեք որևէ հար մար տեղ և նս տեց րեք մորն ու ե րե խային։ Բա-

ցատ րեք մո րը, թե հա ջորդ չորս ժա մե րի ըն թաց քում ի նչ քա նա կու թյամբ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ 

պետք է նա տա իր ե րե խային։ Լու ծույ թի քա նա կու թյու նը ցույց տվեք այն միա վոր նե րով, 

ո րոնք ըն դուն ված են ձեր տե ղան քում։ Ե թե ե րե խան եր կու տա րե կա նից փոքր է, ցույց 

տվեք մո րը, թե ի նչ պես է պետք լու ծույ թը տալ գդա լով։ Ե թե ե րե խան եր կու տա րե կա-

նից մեծ է, ցույց տվեք մո րը, թե ի նչ պես է պետք լու ծույ թը տալ բա ժա կով՝ մեծ կու մե րով։ 
Հետևեք մի քա նի րո պե, թե ի նչ պես է մայ րը գդա լով կամ բա ժա կով Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը տա-

լիս ե րե խային։ Պար զեք, ու նի՞ նա հար ցեր։
Ե թե ե րե խայի մոտ ա ռա ջա նում է փս խում, մայ րը պետք է սպա սի 10 րո պե, այ նու հետև 

շա րու նա կի տալ Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը, բայց ա վե լի դան դաղ։
 Բա ցատ րեք մո րը, որ նա պետք է ե րե խային կրծ քով կե րակ րի, հենց որ ե րե խան ու զե-

նա։ Կե րակ րե լուց հե տո կա րե լի է նո րից սկ սել Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը տալ։ Օ ՌԱ-ի լու ծույ թով 

բուժ ման ա ռա ջին 4 ժա մե րի ըն թաց քում մայ րը ե րե խային որևէ այլ սնունդ չպետք է տա։
 Տեղ հատ կաց րեք, որ պես զի մայ րը կա րո ղա նա փո խել ե րե խայի խան ձա րուր նե րը և 

ցույց տվեք, թե որ տեղ է զու գա րա նը և որ տեղ նա կա րող է լվալ իր և ե րե խայի ձեռ քե րը։ 
Ժա մա նակ առ ժա մա նակ ստու գեք, ա րդյոք մայ րը որևէ պրոբ լեմ չու նի։ Ե թե ե րե խան 

դժ վա րու թյամբ է խմում Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը, փոր ձեք հե ղու կը ներ մու ծել այլ ե ղա նակ նե րով։ 
Կա րող եք օ գտ վել պի պետ կայից կամ ա ռանց ա սե ղի նե րար կի չից։

 Քա նի դեռ ամ բու լա տո րիա յում մայ րը զբաղ ված է ե րե խային Օ ՌԱ-ի լու ծույ թի ա ռա-

ջին չորս ժա մյա չա փա բա ժի նը տա լով, դուք բա վա կան ժա մա նակ ու նեք սո վո րեց նե լու 

նրան, թե ի նչ պես է պետք խնա մել ե րե խային։ Սա կայն ե րե խայի ռե հիդ րա տա ցիան մում 

է ա ռաջ նային հարց։ Ե թե ե րե խայի վի ճա կը բա րե լավ վի, կա րե լի է զբաղ վել մոր ու սու-

ցան մամբ։ Սո վո րեց րեք մո րը լու ծել Օ ՌԱ-ն և տալ ե րե խային և բա ցատ րեք նրան Պլան 

Ա-ի է ու թյու նը։ Օգ տա կար կլի նի ձեռ քի տակ ու նե նալ տպագր ված նյու թեր, ո րոնք մե ծա-

պես կօգ նեն մոր ու սուց մա նը ամ բու լա տո րիա յում ե ղած ժա մա նակ։ Տպագր ված նյու թե րը 

կա րե լի է լրաց նել պա տի պլա կատ նե րով։

4 ԺԱՄ ՀԵ ՏՈ`

Պ լան Բ-ի հա մա ձայն` բուժ ման 4 ժա մից հե տո կր կին գնա հա տեք ե րե խայի վի ճա-

4 ÐÇå»ñÝ³ïñÇ»ÙÇ³Ý ³ñÛ³Ý Ù»ç Ý³ïñÇáõÙÇ ÝáñÙ³ÛÇó µ³ñÓñ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿:
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կը։ ԿԱ ՏԱ ՐԵՔ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ սխե մայի օգ նու թյամբ։ Դա սա կար գեք 

ջրազրկ ման աս տի ճա նը։ Ը նտ րեք բու ժու մը շա րու նա կե լու հա մա պա տաս խան պլա նը։
Ե թե ե րե խայի վի ճա կը լա վա նում է, ե րե խայի մոտ գնա հատ վում է`Ջ ՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ, 

սա կայն փոր լու ծու թյու նը շա րու նակ վում է, ե րե խան պատ րաստ է ստա նա լու բու ժում՝ ը ստ 

Պլան Ա-ի։
Անհ րա ժեշտ է սո վո րեց նել մո րը, թե ի նչ պես է պետք ան ցկաց նել բու ժում ը ստ Պլան 

Ա-ի։ Տվեք նրան մի քա նի փա թեթ Օ ՌԱ՝ տուն տա նե լու հա մար։
Տվեք ստու գո ղա կան հար ցեր, հա մոզ վե լու հա մար, որ նա գի տի տնային պայ ման նե-

րում բուժ ման 4 հիմ ա կան կա նոն նե րը։ Օգ նեք մո րը գտ նել հա մա պա տաս խան լու ծում 

այն բո լոր հար ցե րի հա մար, ո րոնք կա րող են ծա գել տա նը՝ ե րե խային լրա ցու ցիչ հե ղուկ-

ներ տա լիս։ 

 Ծա նո թագ րու թյուն. Ե թե ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը կամ նրա վի-

ճա կը վատ թա րա նում է, կրկ նա կի գնա հա տու մը կա տա րեք 4 ժա մից ա վե լի վաղ։

 Ծա նո թագ րու թյուն. Ե թե ե րե խայի աչ քերն այ տուց ված են, դա կա րող է լի նել չա փից 

դուրս հիդ րա տա ցիայի ար դյունք։ Դա վտան գի կամ հի պեր նատ րի ե միայի նշան չէ։ Դա 

նշա նա կում է, որ ե րե խայի հիդ րա տա ցիան ա վարտ ված է և այդ պա հին նա այլևս Օ ՌԱ-ի 

կա րիք չու նի։ Այդ ե րե խան պետք է ստա նա ջուր, կամ մայ րա կան կաթ։ Մայ րը պետք է 

շա րու նա կի Օ ՌԱ-ի լու ծույ թով բու ժում ը ստ Պլան Ա-ի՝ այ տուց վա ծու թյան ան հե տա ցու-

մից հե տո։

Ե թե ե րե խայի մոտ ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒ ՄԸ դեռ պահ պան վում է, կր կին ը նտ րեք 

Պլան Բ-ն։ Ե րե խայի կե րակ րու մը սկ սեք ամ բու լա տո րիա յում։ Ա ռա ջար կեք ե րե խային 

սնունդ, կաթ կամ հյութ։ Ե րե խայի կե րակ րու մից հե տո շա րու նա կեք 4-ժա մյա բու ժում 

ը ստ Պլան Բ-ի։ Յու րա քան չյուր 3-4 ժա մը մեկ ան գամ ե րե խային ա ռա ջար կեք սնունդ, 

կաթ կամ հյութ։ Կրծ քով կե րակր վող ե րե խա նե րը պետք է շա րու նա կեն կրծ քի կաթ ստա-

նալ։ Ե թե ամ բուլ տո րիան փակ վում է նախ քան բու ժում ա վար տե լը, պատ վի րեք, որ մայ-

րը բու ժու մը շա րու նա կի տա նը։
 

Ե թե ե րե խայի վի ճա կը վատ թա րա նա և սկս վի ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ, դուք պետք է ան-

ցնեք բուժ մա նը ը ստ Պլան Գ-ի, ո րի ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը տր վե լու է ա վե լի ուշ 

այս մո դու լում։ 

	Ե ԹԵ ՄԱՅ ՐԸ ՍՏԻՊ ՎԱԾ Է ՀԵ ՌԱ ՆԱԼ ԱՄ ԲՈՒ ԼԱ ՏՈ ՐԻ ԱՅԻՑ ՆԱԽ ՔԱՆ ԲՈՒ ԺՈՒՄՆ 
Ա ՎԱՐ ՏԵ ԼԸ

 Լի նում են դեպ քեր, ե րբ մայ րը ստիպ ված է լի նում հե ռա նալ ամ բու լա տո րիայից նախ-

քան Պլան Բ-ի հա մա ձայն ե րե խայի բուժ ման ա վար տը, այ սինքն՝ նախ քան ե րե խայի ռե-

հիդ րա տա ցիան ա վար տե լը։ Նման դեպ քե րում դուք պետք է.

-  ցույց տաք մո րը, թե ի նչ պես կա րե լի է պատ րաս տել Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը տնային պայ ման-

նե րում, հնա րա վո րու թյուն տաք նրան փոր ձե լու պատ րաս տել Օ ՌԱ-ի լու ծույթ ամ բու լա-

տո րիա յում՝ նախ քան տուն գնա լը;

-  ցույց տաք մո րը, թե ի նչ քա նա կու թյամբ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ է ան հրա ժեշտ տալ ե րե խային՝ 

տնային պայ ման նե րում բուժ ման 4-ժա մյա կուր սի ըն թաց քում;

-  տաք նրան բա վա րար քա նա կու թյամբ Օ ՌԱ-ի փա թեթ ներ՝ տա նը ռե հիդ րա տա ցի ոն 

բու ժում ան ցկաց նե լու հա մար։ Բա ցի այդ, տվեք մո րը 2 լրա ցու ցիչ փա թեթ Օ ՌԱ, ի նչ-
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պես խոր հուրդ է տր վում Պլան Ա-ում;

-  բա ցատ րեք մո րը տնային բուժ ման 4 հիմ ա կան կա նոն նե րը։

1.  ՏԱԼ ԼՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵՐ

  Բա ցատ րեք, թե ի նչ հե ղուկ ներ է պետք տալ ե րե խային լրա ցու ցիչ կար գով։ Քա նի 

որ տվյալ բու ժայ ցի ըն թաց քում ե րե խան բու ժում է ստա նում ը ստ Պլան Բ-ի, մայ րը 

պետք է տա Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը տա նը։ Բա ցատ րեք, թե ի նչ քա նա կու թյամբ Օ ՌԱ-ի լու-

ծույթ է ան հրա ժեշտ տալ ե րե խային յու րա քան չյուր լու ծային կղան քից հե տո։

2. ՏԱԼ ՑԻՆ ԿԻ ՊՐԵ ՊԱ ՐԱՏ ՆԵՐ

3.  ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԵԼ ԿԵ ՐԱԿ ՐՈՒ ՄԸ

  Բա ցատ րեք մո րը, թե ի նչ պես է պետք շա րու նա կել կե րակ րու մը դիա րե այի ըն թաց-

քում և դրա նից հե տո։ Դրա մա սին տե ղե կու թյուն ներ կգտ նեք Խոր հուրդ ներ տվեք 

մո րը մո դու լում։
 

4. Ի ՄԱ ՆԱԼ, ԹԵ Ե ՐԲ Է Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ԿՐ ԿԻՆ ԱՆ ԳԱՄ ՎԵ ՐԱ ԴԱՌ ՆԱԼ ԲԺՇ ԿԻ ՄՈՏ

  Բա ցատ րեք մո րը, թե ո ՛ր ախ տան շան նե րի ի հայտ գա լու դեպ քում է ան հրա ժեշտ 

ե րե խային ան հա պաղ բե րել բժշ կի։ Այդ ախ տան շան նե րը թվարկ ված են ԽՈՐ-

ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ սխե մա յում և:

  
ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Ի

1. Այս ե րե խա նե րին բե րել են բուժ հաս տա տու թյուն փոր լու ծու թյան պատ ճա ռով։ 
Նրանց վի ճա կը գնա հատ վել է և հի վան դու թյուն նե րը դա սա կարգ վել են որ պես ՉԱ-

ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ և ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա, ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ։ Գրան ցեք, թե մո տա վո-

րա պես որ քան լրա ցու ցիչ հե ղուկ պետք է տան մայ րե րը յու րա քան չյուր ե րե խայի 

բուժ ման ա ռա ջին 4 ժա մե րի ըն թաց քում։

Ե րե խայի ա նու նը Ե րե խայի տա րի քը կամ 
քա շը

Լ րա ցու ցիչ հե ղու կի մո տա
վոր ծա վա լը

ա. Ար մեն 3 տա րե կան

բ. Ա նուշ 10 կգ

գ. Սմ բատ 7.5 կգ

դ. Ար սեն 11 ամ սա կան

2. Եր կու ամ սա կան Ռի մային ան հանգս տաց նում է փոր լու ծու թյու նը։ Նրա հի վան դու-

թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ և Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՑԱԾՐ ՔԱՇ 

ՉԿԱ։ Ամ բու լա տո րիա յում չկա կշեռք ե րե խայի քա շը պար զե լու հա մար։ Ռի մայի մայ-

րը մա հա ցել է ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ, այդ պատ ճա ռով ե րե խան ստա նում է 

կաթ նային խառ նուրդ։ Վեր ջերս տա տի կը սկ սել է նրան տալ հա տի կա վոր նե րից 

պատ րաստ ված շի լա ներ։ 
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ա.  Բուժ ման ________ ժա մե րի ըն թաց քում Ռի մային ան հրա ժեշտ է տալ ______ մլ 

________։ Միա ժա մա նակ ե րե խան պետք է ստա նա _______ մլ ________։
բ. Ի՞նչ պետք է ա նի տա տի կը, ե թե բուժ ման ըն թաց քում ե րե խայի մոտ փս խում եր 

ա ռա ջա նան։
գ. Ե՞րբ պետք է բու ժաշ խա տո ղը կր կին գնա հա տի ե րե խայի վի ճա կը։
դ. Կրկ նա կի գնա հատ ման ժա մա նակ բու ժաշ խա տո ղը հայտ նա բե րեց, որ ե րե խայի 

մոտ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ։ Ո ՞ր պլա նի հա մա ձայն պետք է ան ցկաց վի հե տա գա բու-

ժու մը։
ե.  Քա նի՞ հատ Օ ՌԱ-ի փա թեթ պետք է տա բու ժաշ խա տո ղը Ռի մայի տա տի կին։
զ.  Բու ժու մը տա նը շա րու նա կե լու հա մար տա տի կը Ռի մային պետք է տա ______ մլ 

_______ յու րա քան չյուր _________-ից հե տո։

3.  Մա րի նեն 9 ամ սա կան է, քա շը՝ 8 կգ։ Մայ րը ե րե խային բե րել է բուժ հաս տա տու թյուն 

փոր լու ծու թյան պատ ճա ռով։ Նրա հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ 

ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ և Ա ՆԵ ՄԻ Ա, ՑԱԾՐ ՔԱՇ ՉԿԱ։ Բու ժաշ խա տողն ը նտ րեց Պլան Բ-ն։ Նա 

հարց րեց, ա րդյոք ե րե խան դեռ ստա նում է կրծ քի կաթ։ Մայ րը պա տաս խա նեց, որ 

Մա րի նեն կուրծք է ու տում օր վա մեջ մի քա նի ան գամ։ Բա ցի այդ, օ րա կան 3 ան գամ 

ե րե խան ստա նում է բրն ձի շի լա՝ բան ջա րե ղե նի հետ, ո սպ, ի սկ եր բեմ նաև միս։
ա.  Մո տա վո րա պես ի նչ քա՞ն Օ ՌԱ-ի լու ծույթ պետք է ստա նա ե րե խան բուժ ման ա ռա-

ջին 4 ժա մե րի ըն թաց քում։

բ.  Կա րո՞ղ է ա րդյոք ե րե խան որևէ բան ու տել կամ խմել բուժ ման ա ռա ջին 4 ժա մե րի 

ըն թաց քում՝ ի լրում Օ ՌԱ-ի լու ծույ թի։________________

գ. 4 ժամ հե տո բու ժաշ խա տո ղը կր կին գնա հա տեց ե րե խայի վի ճա կը։ Հի վան դու-

թյունն ա ռաջ վա պես դա սա կարգ վում է որ պես ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ։ Բուժ ման 

ո ՞ր պլանն է ա վե լի հար մար ե րե խայի հե տա գա բուժ ման հա մար։________________

 

ե. Ա սա ցեք, ի ՞նչ բու ժում է ան հրա ժեշտ Մա րի նեին այս պա հին։ (Հու շում. ձեր պա տաս-

խա նը չպետք է սահ մա նա փակ վի միայն Օ ՌԱ-ի լու ծույ թով։) _____________________

_____________________________________

4.  Մայրն ու ե րե խան պետք է հե ռա նան ամ բու լա տո րիայից ե րե խայի լիար ժեք ռե հիդ րա-

տա ցիան ա վար տե լուց ա ռաջ։ Ի ՞նչ պետք է ա նի բու ժաշ խա տո ղը նախ քան նրանց հե-

ռա նա լը։ Լրաց րեք ստորև բեր ված թվար կու մը։

-  Ցույց տվեք մո րը, թե ի նչ պես է պատ րաստ վում Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը տնային պայ ման-

նե րում։
Բա ցատ րեք տնային բուժ ման 4 հիմ ա կան կա նոն նե րը։

1. 

2. 

3. 

4.



186

6.2. ՊԼԱՆ Գ. ԱՆՀԱՊԱՂ ԲՈՒԺԵՔ ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿՈՒՄԸ

 Ծանր ջրազրկ ման դեպ քում ան հրա ժեշտ է շտապ վե րա կանգ նել ե րե խայի կորց րած 

ջուրն ու ա ղե րը։ Այդ ե րե խա նե րի հա մար սո վո րա բար կի րառ վում է նե րե րա կային հե-

ղուկ նե րի ներ մուծ ման ե ղա նա կը։ 
Հե ղուկ նե րի նե րե րա կային և նա զո գաստ րալ ե ղա նա կով ներ մուծ մամբ ռե հիդ րա տա-

ցի ոն թե րա պիան խոր հուրդ է տր վում միայն ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՄԲ տա ռա պող ե րե խա-

նե րի հա մար։
 Ծանր ջրազրկ մամբ հի վանդ ե րե խա նե րի բու ժու մը կախ ված է.

- այն սար քա վո րում ե րից, ո րոնք կան ձեր բուժ հաս տա տու թյու նում 

- ձեր պատ րաստ վա ծու թյու նից 

- այն հան գա ման քից, կա րո ղա նու՞մ է ա րդյոք ե րե խան խմել։
 Որ պես զի սո վո րեք և պատ րաստ լի նեք ան ցկաց նե լու ծանր ջրազրկ մամբ հի վանդ 

ե րե խա նե րի բու ժում ը ստ Պլան Գ-ի ձեր ամ բու լա տո րիա յում, դուք պետք է կար դաք և 

ու սում ա սի րեք այդ ի րադ րու թյան հա մար նա խա տես ված Հա վել ված նե րը։

1.  ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ Բ-1-ում նկա րագր վում է, թե ի նչ պես պետք է ան ցկաց նել ե րե խայի բու ժում 

ը ստ Պլան Գ-ի, ե թե.

-  ձեր բուժ հաս տա տու թյու նում կան բո լոր ան հրա ժեշտ սար քա վո րում ե րը և հա մա-

պա տաս խան հե ղուկ ներ5 նե րե րա կային նե րար կու մը կա տա րե լու հա մար

-  դուք կա րո ղա նում եք նե րար կել հե ղուկ ներ նե րե րա կային ե ղա նա կով։

2.  ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ Բ-2-ում նկա րագր վում է, թե ի նչ պես պետք է ան ցկաց նել ե րե խայի բու-

ժում ը ստ Պլան Գ-ի, ե թե.

-  ձեր բուժ հաս տա տու թյու նում չկան բո լոր ան հրա ժեշտ սար քա վո րում ե րը և հա մա-

պա տաս խան հե ղուկ ներ՝ նե րե րա կային նե րար կու մը կա տա րե լու հա մար

-  հե ղուկ նե րի նե րե րա կային նե րար կու մը կա րե լի է կա տա րել մո տա կա ստա ցի ո նա-

րում կամ բուժ հիմ ար կու թյու նում, որ տեղ հաս նե լու հա մար պա հանջ վում է 30 րո-

պեից ոչ ա վել ժա մա նակ։

3.  ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ Բ-3-ում նկա րագր վում է, թե ի նչ պես պետք է ան ցկաց նել ե րե խայի բու-

ժում ը ստ Պլան Գ-ի, ե թե.

-  ձեր բուժ հաս տա տու թյու նում չկան բո լոր ան հրա ժեշտ սար քա վո րում ե րը և հա մա-

պա տաս խան հե ղուկ ներ՝ նե րե րա կային նե րար կու մը կա տա րե լու հա մար

- մո տա կայ քում չկա որևէ ստա ցի ո նար կամ բուժ հիմ ար կու թյուն, որ տեղ կա րե լի է 

ան ցկաց նել հե ղուկ նե րի նե րե րա կային նե րար կում

-  ձեր բուժ հիմ ար կու թյու նում կան ան հրա ժեշտ նա զո գաստ րալ սար քա վո րում ե րը, 

և

-  դուք կա րո ղա նում եք օ գտ վել նա զո գաստ րալ զոն դից։

4.  ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ Բ-4-ում նկա րագր վում է, թե ի նչ պես պետք է ան ցկաց նել ե րե խայի բու-

ժում ը ստ Պլան Գ-ի, ե թե.

-  ձեր բուժ հաս տա տու թյու նում չկան բո լոր ան հրա ժեշտ սար քա վո րում ե րը և հա մա-

պա տաս խան հե ղուկ ներ՝ նե րե րա կային նե րար կու մը կա տա րե լու հա մար, 

- մո տա կայ քում չկա որևէ ստա ցի ո նար կամ բուժ հիմ ար կու թյուն, որ տեղ կա րե լի է 

ան ցկաց նել հե ղուկ նե րի նե րե րա կային նե րար կու մը,

5 Ü»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ ïñí³Í ¿ Ð³í»Éí³Í ¸-áõÙ:
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-  դուք չեք կա րող ան ցկաց նել նա զո գաստ րալ բու ժում, 

- ե րե խան կա րո ղա նում է խմել։

Ե թե դուք չեք կա րող ան ցկաց նել հե ղուկ նե րի ներ մու ծու մը նե րե րա կային կամ նա
զո գաստ րալ ե ղա նակ նե րով, և ե թե ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել, շտապ ու ղար կեք 
այդ ե րե խային մո տա կայ քում տե ղա կայ ված որևէ հի վան դա նոց, որ տեղ կա րե լի է 
ան ցկաց նել նե րե րա կային կամ նա զո գաստ րալ թե րա պիա։

Որ պես զի ո րո շեք, թե ի նչ է ան հրա ժեշտ ա նել այն ե րե խայի հետ, ո րը պետք է ստա նա 

բու ժում ը ստ Պլան Գ-ի, դի մեք ստորև բեր ված սխե մայի օգ նու թյա նը։ 
Կար դա ցեք հար ցե րը վե րից վար և պա տաս խա նեք դրանց՝ ը ստ ձեր բուժ հաս տա տու-

թյու նում առ կա ի րա վի ճա կի։ Նշեք, թե ե րբ եք ա ռա ջին ան գամ հար ցին պա տաս խա նում 

«Այո.։ Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում դի տար կեք սխե մա յում նշ ված Հա վել ված Բ-ն և շա-

րու նա կեք ըն թեր ցու մը։ 
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ºñ»Ë³ÛÇÝ ³ÝÑå³Õ 
áõÕ³ñÏ»ù ÑÇí³Ý¹³Ýáóª 

Ñ»ÕáõÏÇ Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ï³Ù 
Ý³½á·³ëïñ³É »Õ³Ý³Ïáí 

Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

êÎêºø ²ÚêîºÔÆò

Î³ñá±Õ »ù ³ñ¹Ûáù 
³ÝÙÇç³å»ë ëÏë»É 

Ñ»ÕáõÏÇ Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ 
Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÁ:

²ÝÙÇç³å»ë ëÏë»ù Ñ»ÕáõÏÇ Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ:  ºÃ» »ñ»Ë³Ý 
Ç íÇ×³ÏÇ ¿ ËÙ»É, Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ïí»ù Ýñ³Ý 
úè²-Ç ÉáõÍáõÛÃ ËÙ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ü»ñ³ñÏ»ù È³Ïï³ï èÇÝ·»ñÇ ÉáõÍáõÛÃª 100 
ÙÉ/Ï·  (»Ã» ãÏ³, ³å³ª ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ÉáõÍáõÛÃ) Ñ»ï¨Û³É »Õ³Ý³Ïáí. 

î²ðÆøÀ êÏ½µáõÙ  ïí»ù 30 ÙÉ/Ï• ²ÛÝáõÑ»ï¨ ïí»ù 
70 ÙÉ/Ï•

ØÇÝã¨ 1 ï³ñ»Ï³Ý 
»ñ»Ë³Ý»ñ

1 Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ* 5  Å³Ùí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ

1 –5 ï³ñ»Ï³Ý 
»ñ»Ë³Ý»ñ

30 ñáå»Ç ÁÝÃ³óùáõÙ* 2,5 Å³Ùí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ

*ÎñÏÝ»ù, »Ã» ×³×³Ýã³ÛÇÝ ³ÝáÃ³½³ñÏÁ ß³ï ÃáõÛÉ ¿ Ï³Ù ãÇ ½•³óíáõÙ:
ºñ»Ë³ÛÇ íÇ×³ÏÁ ÏñÏÝ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ï»ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 1-2 Å³ÙÇó Ñ»ïá: 
ºÃ» ÑÇ¹ñ³óÇ³ÛÇ íÇ×³ÏÁ ãÇ µ³ñ»É³ííáõÙ, ³å³ ³Ýó»ù ³í»ÉÇ ³ñ³· 
Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÙáõÍÙ³ÝÁ:
Ð»Ýó áñ »ñ»Ë³Ý Ï³ñáÕ³Ý³ ËÙ»É, ïí»ù Ýñ³Ý úè² (Ùáï³íáñ³å»ë 
5 ÙÉ/Ï·/Å³Ù). ëáíáñ³µ³ñ 3-4 Å³Ù Ñ»ïá úè²-Ý ï³ÉÇë »Ý ÙÇÝã¨ 1 
ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, ÇëÏ 1-2 Å³Ù Ñ»ïáª 1 ï³ñ»Ï³ÝÇó µ³ñÓñ 
ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ:
ÎñÍùÇ Ñ³ë³ÏÇ »ñ»Ë³ÛÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñ»ù 6 Å³Ù 
Ñ»ïá, ÇëÏ 1 ï³ñ»Ï³ÝÇó Ù»Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁª 3 Å³Ù Ñ»ïá: 
¸³ë³Ï³ñ·»ù çñ³½ñÏÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ÁÝïñ»ù µáõÅáõÙÁ 
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý åÉ³ÝÁ (², ´ Ï³Ù ¶): 

ºñ»Ë³ÛÇÝ ²ÜÐ²ä²Ô áõÕ³ñÏ»ù ÑÇí³Ý¹³Ýáóª úè²-Ç Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ 
Ý»ñÙáõÍÙ³Ý:
ºÃ» »ñ»Ë³Ý Ç íÇ×³ÏÇ ¿ ËÙ»É, ³å³ ïí»ù ÙáñÁ úè²-Ç ÉáõÍáõÛÃ ¨ 
óáõÛó ïí»ù, Ã» ÇÝãå»ë ¿ å»ïù Ñ³×³Ë³ÏÇ ÏáõÙ»ñáí ï³É »ñ»Ë³ÛÇÝª 
ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ:

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ.
ºÃ» ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ù, é»ÑÇ¹ñ³óÇ³Ý ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá, ³éÝí³½Ý 6 Å³Ù 
»ñ»Ë³ÛÇÝ å³Ñ»ù ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï, áñå»ë½Ç Ñ³Ùá½í»ù, áñ Ù³ÛñÁ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ 
¿ é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³Ý ³å³Ñáí»É µ»ñ³Ý³óÇ` ûñ³É é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇáÝ ³Õ»ñÇ ÉáõÍáõÛÃ 
Ý»ñÙáõÍ»Éáí:

è»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³Ý ëÏë»ù úè²-Ç Ý»ñÙáõÍÙ³Ùµ µ»ñ³Ý³óÇ Ï³Ù 
Ý³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹Ç û·ÝáõÃÛ³Ùµ. ïí»ù 20 ÙÉ/Ï·/Å³Ù úè² 6 Å³Ùí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ (ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 120 ÙÉ/Ï·):
ºñ»Ë³ÛÇ íÇ×³ÏÁ ÏñÏÝ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ï»ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 1-2 Å³ÙÇó Ñ»ïá: 
• ºÃ» »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ÏñÏÝíáÕ ÷ëËáõÙÝ»ñ Ï³Ù ÷áñÇÏÝ 

áõéãáõÙ ¿, ¹³Ý¹³Õ»óñ»ù Ñ»ÕáõÏÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ:
• ºÃ» 3 Å³ÙÇó »ñ»Ë³ÛÇ ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³Ý ãÇ µ³ñ»É³ííáõÙ, ³å³ 

áõÕ³ñÏ»ù Ýñ³Ý Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³ÛÇ:
ÎñÏÝ³ÏÇ ³Ý·³Ù ·Ý³Ñ³ï»ù »ñ»Ë³ÛÇ íÇ×³ÏÁ 6 Å³Ù Ñ»ïá:
¸³ë³Ï³ñ·»ù çñ³½ñÏÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: 
²ÛÝáõÑ»ï¨ ÁÝïñ»ù µáõÅáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý åÉ³ÝÁ 
(², ´ Ï³Ù ¶):

ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
Ï³± ³ñ¹Ûáù Ñ»ÕáõÏÇ 

Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ 
Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
»ñ»Ë³ÛÇÝ ï³Ý»É ÙáïÇÏ 

·ïÝíáÕ áñ¨¿ ï»Õ 
(30 ñáå. ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ)

Ò»½ ëáíáñ»óñ»±É »Ý ³ñ¹Ûáù 
û·ïí»É Ý³½á·³ëïñ³É 

½áÝ¹Çóª é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³ÛÇ 
Ýå³ï³Ïáí: 

àâ

²Úà

²Úà

²Úà

àâ

àâ

àâ

Î³ñáÕ³Ýáõ±Ù ¿ ³ñ¹Ûáù 
»ñ»Ë³Ý ËÙ»É:

äÈ²Ü ¶. ²ÜÐ²ä²Ô ´àôÄºø Ì²Üð æð²¼ðÎàôØÀ
Ðºîºìºø êÈ²øÜºðÆ àôÔÔàôÂÚ²ÜÀ: ºÂº Òºð ä²î²êÊ²ÜÀ §²Úà¦ ¾, Ü²Úºø ²æ ÎàÔØÆ ²ÔÚàôê²ÎÀ: 
ºÂº Òºð ä²î²êÊ²ÜÀ §àâ¦ ¾, ²ä² Ü²Úºø ÜºðøºìàôØ ´ºðì²ÌÀ:

6.3. ԲՈՒԺԵՔ ՁԳՁԳՎՈՂ ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅԱՆ բու ժու մը պա հան ջում է հա տուկ սնու ցում։
ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅԱՄԲ հի վանդ ե րե խայի մորն ան հրա ժեշտ է տալ մի շարք 

խոր հուրդ ներ ե րե խայի կե րակր ման վե րա բե րյալ։ ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅԱՄԲ հի-

վանդ ե րե խայի մորն ուղղ ված խոր հուրդ նե րը կա րե լի է գտ նել ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ ՄՈ-

ՐԸ սխե մա յում։ 
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7.0. ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԿԱՏԱՐԵՔ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 
ՀԻՎԱՆԴ ԵՐԵԽԱՅԻ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԸ

Այս մո դու լում են թադր վում է, որ դուք կա րո ղա նում եք կա տա րել պատ վաս տում ե-

րը։ Պատ վաս տում ե րի կա տար ման մա սին ա ռա վել հան գա մա նա լից տե ղե կու թյուն ներ 

կա րե լի է ստա նալ Ա ռող ջա պա հու թյան Հա մաշ խար հային Կազ մա կեր պու թյան Ի մու նի-

զա ցիայի հա մընդ հա նուր ծրագ րից։ «Ի մու նի զա ցիան գործ նա կա նում. ցու ցում եր պատ-

վաս տում եր ան ցկաց նող բու ժաշ խա տող նե րի հա մար» ու սում ա կան դա սըն թա ցը սո վո-

րեց նում է բու ժաշ խա տող նե րին կա տա րել պատ վաս տում եր։

Ե րե խայի ճիշտ պատ վաս տում ե րը հա մա պա տաս խան ժամկ ետ նե րում կա տա րե-

լով, դուք կա րող եք կան խել կարմ րու կը, կարմ րախ տը, խո զու կը, պո լի ո մի ե լի տը, դիֆ թե-

րիան, կա պույտ հա զը, փայ տա ցու մը, հե պա տիտ B-ն, հե մո ֆի լուս ի նֆ լուեն զա Բ տի պի, 

ռո տա վի րու սով պայ մա նա վոր ված փոր լու ծու թյու նը և տու բեր կուլյո զը։ Ստու գեք ե րե խայի 

պատ վաս տում ե րի կար գա վի ճակն ա մեն ան գամ, ե րբ նրան բու ժօգ նու թյուն եք ցու ցա-

բե րում ձեր ամ բու լա տո րիա յում։ Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կա տա րեք պատ վաս տում-

նե րը։

ԽՍ ՏՈ ՐԵՆ ՀԵ ՏԵ ՎԵՔ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏԱՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ, ՏԵ ՂԱ ՓՈԽ
ՄԱՆ ԵՎ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵ ՐԻՆ

 Պատ վաս տա նո յու թե րը զգա յուն կեն սա բա նա կան օր գա նիզմ եր են, ո րոնք ժա մա նա-

կի ըն թաց քում, կամ ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում, կորց նում են ի րենց ակ տի վու թյու նը 

(այ սինքն` ի մու նային պա տաս խան ռե ակ ցիա ա ռա ջաց նե լու և պատ վաստ ված ե րե խա նե-

րին հի վան դու թյուն նե րից պաշտ պա նե լու կա րո ղու թյու նը)։
Ե թե ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում պատ վաս տա նյու թը կորց նում է ակ տի վու թյու նը, 

այն եր բեք չի վե րա կանգն վում, նույ նիսկ ե թե վե րա կանգն վի ճիշտ ջեր մաս տի ճա նային 

ռե ժի մը։ Բո լոր պատ վաս տա նյու թե րը տա քաց նե լիս կորց նում են ակ տի վու թյու նը, ի սկ 

ո րոշ նե րը չա փա զանց զգա յուն են նույ նիսկ արևի ճա ռա գայթ նե րի նկատ մամբ։
Ո րոշ պատ վաս տա նյու թեր կորց նում են ի մու նային ակ տի վու թյու նը սա ռեց ման ժա-

մա նակ։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով բո լոր պատ վաս տա նյու թե րը / պո լիկ լի նի կա յում / պետք է 

պահ պա նել սառ նա րա նում 0-8 oC ջեր մաս տի ճա նային ռե ժի մում։

* Օ ՊՎ պատ վաս տա նյու թը պատ վաս տե լուց ա ռաջ ստու գեք դրա սր վա կի ին դի կա տո-

րի վի ճա կը։

 Պատ վաս տա նյու թի սր վա կի ին դի կա տո րը կլոր սկա վա ռակ է, ո րի ներ սում կա ջեր-

մազ գա յուն քա ռա կու սի, ո րը ջեր մու թյան ազ դե ցու թյան տակ աս տի ճա նա բար փո խում է 

գույ նը։ Ի սկզ բա նե այդ ներ քին քա ռա կու սին սպի տակ գույ նի է, սա կայն ջեր մու թյան ազ-

դե ցու թյան տակ այն աս տի ճա նա բար մգա նում է։ Քա նի դեռ սկա վա ռա կի ներ քին քա ռա-

կու սին ա վե լի բաց գույն ու նի, քան ար տա քին սկա վա ռա կը, պատ վաս տա նյու թը պի տա-

նի է օգ տա գործ ման հա մար։ Սա կայն, ե րբ ներ քին քա ռա կու սին դառ նում է նույն գույ նի, 

կամ ա վե լի մուգ, քան ար տա քին սկա վա ռաը, պատ վաս տա նյու թը օգ տա գոր ծել չի կա րե-

լի։
 Պատ վաս տու մից ա ռաջ եր բեք չի կա րե լի պատ վաս տա նյու թի սր վա կը ձեռ քում տա-

քաց նել։ Վե րո հի շյալ հար ցե րի մա սին ա ռա վել հան գա մա նա լից տե ղե կու թյուն ներ կա րե լի 
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է ստա նալ՝ ըն թեր ցե լով Ա ռողջ պա հու թյան Հա մաշ խար հային Կազ մա կեր պու թյան « Պատ-

վաս տա նյու թե րի ան վտանգ պահ պա նու մը, սառ ցային շղ թան և ի մու նի զա ցիան. ձեռ-

նարկ Ա ՊՀ ե րկր նե րի հա մար» գր քույ կը։ 

 ՊԱՏ ՎԱՍ ՏԱՆՅՈՒ ԹԻ ՆՈՐ ՍՐ ՎԱԿ ԲԱ ՑԵՔ ՆՈՒՅ ՆԻՍԿ ԱՅՆ ԴԵՊ ՔՈՒՄ, Ե ՐԲ 
ՊԱՏ ՎԱՍՏ ՎԵ ԼՈՒ Է ՄԻ ԱՅՆ ՄԵԿ Ե ՐԵ ԽԱ 

Ե թե ե րե խային ան հրա ժեշտ է պատ վաս տում, ի սկ բու ժաշ խա տո ղը խնդ րում է, որ-

պես զի մայ րը ե րե խային պատ վաստ ման բե րի մեկ այլ ան գամ, հնա րա վոր է, որ մայրն 

այլևս չկա րո ղա նա գալ ամ բու լա տո րիա։ Այդ պատ ճա ռով դուք պար տա վոր եք բա ցել 

պատ վաս տա նյու թի սր վա կը, նույ նիսկ ե թե պա վաստ ման է ե կել միայն մեկ ե րե խա։
•	 Աշ խա տան քային օր վա վեր ջում ո չն չաց րեք ԲՑԺ-ի, կարմ րու կի, կարմ րախ տի և պա րո-

տի տի (ԿԿԽ) պատ վաս տա նյու թե րի բաց ված սր վակ նե րը, ո րոնք մա ցել են պատ վաս-

տում երն ա վար տե լուց հե տո։ Բա ցե լուց 6 ժամ հե տո դրանք ար դեն պի տա նի չեն։
  Նույ նը վե րա բեր վում է նաև ներ կա յում օգ տա գործ վող հն գա վա լենտ հա մակց ված /

ԱԿԴՓ/ Հե պա տիտB/ ՀԻԲ / պատ վաս տա նյու թին։
•	 ՕՊՎ, Ա ԿԴՓ և Հե պա տի տիտB / մո նո վակ ցի նա/ պատ վաս տա նյու թե րի բաց ված սր-

վակ նե րը կա րե լի է պա հել միայն այն դեպ քում, ե թե.

- դ րանք փակ ված են ռե տի նե խցան նե րով

- դ րանց օգ տա գործ ման ժամկ ե տը չի ան ցել

-  վակ ցի նա նե րի սր վակ նե րը պատ շաճ կեր պով մա կագր ված են, պահ վում են հա մա-

պա տաս խան ջեր մաս տի ճա նային ռե ժի մում և տե ղա փոխ ման չեն են թարկ վել 

- ՕՊՎ պատ վաս տա նյու թը պա հեք 3 օր, Ա ԿԴՓ-ն Հե պա տի տիտ B` 5 օ ր

ՅՈՒ ՐԱ ՔԱՆՉՅՈՒՐ ՆԵ ՐԱՐԿ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾԵՔ Ա ՌԱՆ ՁԻՆ ՍՏԵ ՐԻԼ 
ՆԵ ՐԱՐ ԿԻՉ ԵՎ Ա ՌԱՆ ՁԻՆ ՍՏԵ ՐԻԼ Ա ՍԵՂ 

Ո րոշ բու ժաշ խա տող ներ յու րա քան չյուր նե րարկ ման հա մար փո խում են ա սեղ նե րը, 

սա կայն չեն փո խում նե րար կի չը։ Նման վտան գա վոր գոր ծո ղու թյուն ներն ան թույ լատ րե-

լի ե ն։ Ոչ ստե րիլ նե րար կի չի օգ տա գոր ծու մը կա րող է հան գեց նել ին ֆեկ ցիայի։ Յու րա
քան չյուր նե րարկ ման հա մար դուք պար տա վոր եք օգ տա գոր ծել ա ռան ձին ստե րիլ 
նե րար կիչ և ա ռան ձին ստե րիլ ա սեղ՝ խու սա փե լու հա մար այն պի սի հի վան դու թյուն
նե րի տա րա ծու մից, ի նչ պի սիք են Մար դու Ի մու նային Ան բա վա րա րու թյան Վի րու սը, 
հե պա տի տը և այլն։ 

Ե թե դուք օ գտ վում եք միան վագ նե րար կիչ նե րից և ա սեղ նե րից, ա պա դրանք մեկ ան-

գամ օգ տա գոր ծե լուց հե տո ան հրա ժեշտ է ո չն չաց նել։ Ե թե դուք օ գտ վում եք բազ մա կի 

օգ տա գործ ման նե րար կիչ նե րից և ա սեղ նե րից, ա պա դրանք պետք է պատ շաճ կար գով 

ստե րի լի զա ցիա ան ցնեն յու րա քան չյուր օգ տա գոր ծու մից հե տո։
 Պատ վաս տում ե րի կա տար ման մա սին ա ռա վել հան գա մա նա լից տե ղե կու թյուն ներ 

կա րե լի է ստա նալ Ա ռող ջա պա հու թյան Հա մաշ խար հային Կազ մա կեր պու թյան Ի մու նի-

զա ցիայի հա մընդ հա նուր ծրագ րի «Ի մու նի զա ցիան գործ նա կա նում. նե րար կիչ ներ, ա սեղ-

ներ, ստե րի լի զա ցիա» ու սում ա կան դա սըն թա ցից, որ տեղ տր ված են ման րա մասն ցու-

ցում եր նե րար կիչ նե րի ու ա սեղ նե րի մշակ ման ու ստե րի լի զա ցիայի վե րա բե րյալ։

 ՊԱՀ ՊԱ ՆԵՔ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏԱՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ՃԻՇՏ ՆԵ ՐԱՐԿ ՄԱՆ/ ՆԵՐ ՄՈՒԾ ՄԱՆ ԿԱ
ՆՈՆ ՆԵ ՐԸ

 Պատ վաս տում ե րը պետք է հնա րա վո րին չափ ան վտանգ լի նեն, ի սկ դրանց ան-

վտան գու թյունն ա պա հով վում է պատ վաս տա նյու թե րի ճիշտ նե րարկ ման կա նոն նե րով։ 
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Ա ռա վել մե ծա թիվ բար դու թյուն նե րը կապ ված են այն պատ վաս տա նյու թե րի հետ, ո րոնք 

ան հրա ժեշտ է ներ մու ծել պա րէն տե րալ-են թա մաշ կային, են թա մաշ կային կամ միջմկ ա-

նային ե ղա նակ նե րով։
•	  Պատ վաս տա նյու թե րը ներ մու ծե լուց ա ռաջ նե րարկ ման տե ղը մշա կեք է թի լային 

սպիր տով (և ոչ թե դե զին ֆեկ տան տի լու ծույ թով)։ 
•	 Պատ վաս տա նյու թե րի ներ մուծ ման հա մար օ գտ վեք այն պի սի նե րար կիչ նե րից ու 

ա սեղ նե րից, ո րոնք ա պա հո վում են ճշգ րիտ դո զան և պատ վաս տա նյու թի նե րարկ
ման ան հրա ժեշտ խո րու թյու նը։ Նե րարկ ման են թա կա պատ վաս տա նյու թե րի մեծ 

մա սը ներ մուծ վում է 0.5 մլ դո զայով, սա կայն այն պի սի պատ վաս տա նյու թեր, ի նչ պի սին 

է, օ րի նակ ԲՑԺ–ն, պա հան ջում է խիստ ճշգ րիտ դո զա վո րում՝ 0.05 մլ կամ 0.1 մլ։ 
•	 Ե րե խա նե րի միջմ ա նային պատ վաս տում ե րը նե րար կեք միայն ա զդ րի դի մա կո

ղային մա սում։ Խս տո րեն ար գել վում է կա տա րել պատ վաս տում ե րը ե րե խայի հե
տույ քին։ 

•	 Լի ո ֆի լի զաց ված պատ վաս տա նյու թե րը` ԲՑԺ-ն, ԿԿԽ, հն գա վա լենտ Ա ԿԴՓ/ Հե պա-

տիտB/ ՀԻԲ և այլն, ան հրա ժեշտ է լու ծել միայն պատ վաս տա նյու թը ար տադ րող 
գոր ծա րա նի ար տադ րած լու ծի չով, ո րը սո վո րա բար ա ռաք վում է պատ վաս տա նյու թի 

հետ միա սին։
•	  Նույն նե րար կի չի մեջ չի կա րե լի խառ նել տար բեր պատ վաս տա նյու թեր։
•	 ՕՊՎի պատ վաս տա նյու թը տր վում է պե րօ րալ ե ղա նա կով՝ միայն սր վա կին կց վող 

հա տուկ պի պետ կա սով։ Օ ՊՎի պատ վաս տա նյու թի տր ման հա մար չի կա րե լի օգ-

տա գոր ծել այլ պի պետ կա ներ կամ նե րար կիչ ներ։
•	  Ռո տա վի րու սային պատ վաս տա նյու թը տր վում է պե րօ րալ ե ղա նա կով։ Ար տադր-

վում է պո լի է թի լե նային սեղմ վող պար կու ճով` 1 դե ղա չափ. 1,5 մլ.տա րո ղու թյամբ։

 ՏԵՂՅԱԿ ՊԱ ՀԵՔ ՄԱՅ ՐԵ ՐԻՆ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ՌԵ ԱԿ ՑԻ Ա ՆԵ ՐԻ 
ՄԱ ՍԻՆ

 Տե ղե կաց րեք մո րը, թե ո ՛ր պատ վաս տում երն են կա տար վե լու ե րե խային այ սօր։ 
Պատ մեք նրան պատ վաս տում ե րի հնա րա վոր հետ պատ վաս տու մային ան բա րե հա-

ջող դեպ քե րի (ՀԱԴ) մա սին։ Ստորև բեր ված է յու րա քան չյուր պատ վաստ ման հնա րա վոր 

ՀԱԴ-ե րի հա մա ռոտ նկա րագ րու թյու նը։

 Հետ պատ վաս տու մային ան բա րե հա ջող դեպ քեր (ՀԱԴ)

 ՀԱԴ-ը հետ պատ վաս տու մային ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ռա ջա ցած ա ռող ջա կան 

վի ճա կի խան գա րում երն են, ո րոնք բնո րոշ չեն սո վո րա կան պատ վաս տու մային գոր-

ծըն թա ցին և ու նեն ա պա ցուց ված կամ ա կն հայտ կապ պատ վաստ ման հետ։

 ՀԱԴի դա սա կար գու մը։

 Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան կող մից ա ռա-

ջար կած դա սա կարգ ման՝ ՀԱԴ-ե րն ար տա հայտ վում են հետ պատ վաս տու մային թեթև 

(սո վո րա կան) ¥բ նո րոշ են յու րա քան չյուր պատ վաս տա նյու թին¤ և հետ պատ վաս տու մային 

ծանր ¥ան սո վոր¤ ռե ակ ցիա նե րով։

 Հետ պատ վաս տու մային ան բա րե հա ջող դեպ քե րը լի նում են.

1. Ընդ հա նուր (ջեր մու թյան բարձ րա ցում, թու լու թյուն, գլ խա ցավ, ան հանգս տու թյուն)։
2.  Տե ղային (ցավ, հի պե րե միա և այ տուց ներ մուծ ման տե ղում)։
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 Հետ պատ վաս տու մային թեթև (սո վո րա կան) ռե ակ ցիան՝ 

օր գա նիզ մի կող մից սպաս վող վի ճակն է՝ ի պա տաս խան պատ վաս տա նյու թի ներ-

մուծ մա նը։
 Թեթև (սո վո րա կան), թույլ ար տա հայտ ված ՀԱԴ-ե րը ան ցնում են ա ռանց որևէ մի ջամ-

տու թյան և ծնող նե րին տր վում են տե ղե կու թյուն ներ և խոր հուրդ ներ։

 Հետ պատ վաս տու մային ծանր (ան սո վոր) ռե ակ ցիան՝

 պատ վաստ ման հետևան քով ա ռա ջա ցած ա ռող ջու թյան լուրջ, ան ցան կա լի խան գա-

րում է (ա նա ֆի լակ տիկ շոկ, ցն ցում եր, տրոմ բո ցի տո պե նիկ ծի րա նա ցան, պա րա լի տիկ 

պո լի ո մի ե լիտ, մե նին գոէն ցե ֆա լիտ և այլն)։
 Ծանր (ան սո վոր) ՀԱԴ -ե րը.

ա) են թա կա են բուժ ման,

բ) ծնող նե րին տր վում են ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ հնա րա վոր ծանր վի ճակ նե րի 

և ան հա պաղ բու ժօգ նու թյան դի մե լու մա սին,

գ) տր վում է շտապ հա ղոր դում և ի րա կա նաց վում է հա մա ճա րա կա բա նա կան հե-

տաքն նու թյուն։

 ՀԱԴե րն ը ստ ա ռան ձին պատ վաս տա նյու թե րի 
ԲՑԺ պատ վաս տա նյութ

1) Տե ղային 

ա) Թա րա խային լիմ ֆա դե նիտ ներ. ա ռա ջա նում են պատ վաս տու մից 2-6 ա մս վա ըն-

թաց քում, բնո րոշ է ավ շային հան գույ ցի մե ծա ցում 1,5սմ և ա վե լի, կա րող է ա ռա ջա-

նալ խու ղակ։
Սո վո րա բար ա ռա ջա նում է պատ վաստ ման կող մի թևա տա կում։
Ա նհ րա ժեշտ է թո քա բա նի հս կո ղու թյուն։ Հնա րա վոր է լրիվ ա ռող ջա ցում(մի քա նի 

ա միս կամ 1-2 տա րի ան ց)։ Բու ժու մը նե րա ռում է վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն, տե-

ղային հա կա տու բեր կու լո զային դե ղո րայ քի օգ տա գոր ծում։

2) Ը նդ հա նուր 

ա) Դի սե մի նաց ված ԲՑԺ վա րակ, զար գա նում է պատ վաս տու մից 1-12 ա մս վա ըն թաց-

քում՝ ի մու նա դե ֆի ցի տով ան ձանց մոտ ¥ հաս տատ վում է Մի կո բակ տե րիա Բո վի սի 

ԲՑԺ-ի շտա մի ան ջա տու մով), հան դիպ ման հա ճա խա կա նու թյու նը՝ 2։1.000.000։
  Բու ժում ի րա կա նաց վում է հա կա տու բեր կու լո զային դե ղա մի ջոց նե րով (ռի ֆամ պի-

ցին, ի զո նիա զիդ և այլն)։
բ) Օս տեիտ/օս տե ո մի ե լիտ, զար գա նում է պատ վաս տու մից 1-12 ա մս վա ըն թաց քում։ 

Բու ժու մը՝ նույնն է ։

3) Տար բե րա կիչ ախ տո րո շում 

ա) տու բեր կու լոզ,

բ) օր գան նե րի ոչ տու բեր կու լո զային ախ տա հա րում (ո սկ րեր, ավ շային հան գույց ներ, 

մաշկ)։

 Հե պա տիտ Բ պատ վաս տա նյութ

 Պատ վաս տու մից հե տո ՀԱԴ-եր շատ հազ վա դեպ են ա ռա ջա նում։ Ա լեր գիկ ռե ակ-

ցիան, շո կը հան դի պում են 1։ 600 000 դեպ քե րում։
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1) Տե ղային

15% մե ծա հա սակ նե րի և 3% ե րե խա նե րի մոտ դիտ վում է նե րարկ ման տե ղում կարմ րու-

թյուն, այ տուց։

2) Ը նդ հա նուր

1-6% պատ վաստ ված նե րի մոտ դիտ վում է ջեր մու թյան թեթև բարձ րա ցում, գլ խա ցավ, 

ան հանգս տու թյուն, սրտ խառ նոց, ո րոնք ան ցնում են 1-2 օր վա ըն թաց քում։

 Պո լի ո մի ե լի տի օ րալ պատ վաս տա նյութ՝

 Պատ վաստ ված նե րի մինչև 1%-ի շր ջա նում դիտ վում է գլ խա ցավ, մկա նա ցավ, դիա-

րե ա։ Շատ հազ վա դեպ հան դի պում է վակ ցի նա սո ցաց ված պո լի ո մի ե լիտ՝ 1-4 դեպք 1 000 

000 պատ վաստ վա ծից, ո րը զար գա նում է պատ վաս տու մից 4-30 կամ 4-75 օր վա ըն թաց-

քում՝ կոն տակ տա վոր նե րի մոտ։

 Տար բե րա կիչ ախ տո րո շում.

ա) պո լի ո մի ե լիտ,

բ) ոչ պո լի ո մի ե լի տային ախ տա ծագ ման սուր թոր շո մած կաթ վա ծա հա րու թյուն (ՍԹԿ),

գ) Ջու լի եյն-Բա րեի հա մախ տա նիշ,

դ) նյար դա բա նա կան, օր գա նա կան, օր թո պե դիկ կամ ա նո թային ախ տա բա նու թյուն-

ներ։

 ԱԿԴՓ (կա պույտ հա զի, դիֆ թե րիայի, փայ տաց ման) բջ ջային պատ վաս տա նյութ

1) Տե ղային 

ա) Թեթև՝ 50%- ի շր ջա նում պատ վաստ ման տե ղում ի հայտ է գա լիս կարմ րու թյուն, այ-

տուց, ցավ։
բ) Ծանր՝ ստե րիլ թա րա խա կույտ՝ հան դի պում է 6-10 դեպք 1 000 000 պատ վաստ վա-

ծից՝ պայ մա նա վոր ված փայ տաց ման ա նա տոք սի նով։

2) Ը նդ հա նուր ռե ակ ցիա

 Թեթև՝ 
ա) Պատ վաս տու մից հե տո՝ ա ռա ջին 24 ժամ վա ըն թաց քում ե րե խա նե րի 50%-ի մոտ 

դիտ վում է ջեր մու թյան բարձ րա ցում մինչև 38,50 C, ո րը սո վո րա բար տևում է մեկ-

եր կու օ ր։ Ե թե ջեր մու թյու նը բարձ րա ցել է պատ վաս տու մից 48 ժամ հե տո, ա պա այն 

պատ վաստ ման հետ կապ չու նի։
բ) 1% ե րե խա նե րի մոտ՝ 3 ժամ և ա վե լի հա րատև, ան մխի թար լա ցը պատ վաստ ման 

տե ղում ցա վի հետևանք է ։
 Ծանր՝ 
ա) Ցն ցում եր, ո րոնք սո վո րա բար դիտ վում են բարձր ջեր մու թյան ֆո նի վրա 

 և հան դի պում են 1։12500 հա ճա խա կա նու թյամբ, կոլ լապս՝ 1։1750 դեպ քում։
բ) Ա նա ֆի լակ տիկ շո կը հան դի պում է շատ հազ վա դեպ։
գ) Ա պա ցուց ված չէ, որ պատ վաս տա նյու թը կա րող է ա ռա ջաց նել որևէ ծանր նյար դա-

բա նա կան բար դու թյուն, օ րի նակ՝ էն ցե ֆա լո պա թիա։

 Հա յաս տա նում ներ կա յում կի րառ վում է Ա ԿԴՓ ոչ բջ ջային պատ
վաս տա նյու թը, ո րի դեպ քում տե ղային և ը նդ հա նուր ռե ակ ցիա նե րը 
զար գա նում են պատ վաստ ված նե րի մոտ 5%ի մոտ։
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ԿԿԽ (կարմ րու կի, կարմ րախ տի, խո զու կի) պատ վաս տա նյութ

 Պատ վաս տու մից 6-12 օ րը կա րող է զար գա նալ կարմ րու կի/ կարմ րախ տի կամ 3-4 շա-

բա թում՝ խո զու կի թեթև կլի նի կա։
1) Տե ղային 

ա) Նե րարկ ման տե ղում 10 % դեպ քե րում ա ռա ջա նում է այ տուց, հի պե րե միա, ցավ։

2) Ը նդ հա նուր

 Թեթև՝ 
ա) 5-15% պատ վաստ ված նե րի շր ջա նում դիտ վում է ջեր մու թյան 

բարձ րա ցում, ցան՝ 6-12-րդ օ րը և տևում է 1-2 օ ր։

 Ծանր՝ 
ա) ֆեբ րիլ ցն ցում եր՝ 333: 1000 000 դեպ քում,

բ) թրոմ բո ցի տո պե նիա՝ 1։ 1000 000 դեպ քում,

գ) էն ցե ֆա լիտ (ա պա ցուց ված չէ),

դ) ա նա ֆի լաք սիա՝ 1-50: 1000 000 դեպ քում, 

ե) շճային մե նին գիտ (խո զու կի բա ղադ րա մաս)։

 ՀԻԲ/ Ա ԿԴՓ/ ՎՀԲ (հե մո ֆի լուս ի նֆ լուեն զա Բ տի պի, կա պույտ հա զի, դիֆ թե
րիայի, փայ տաց ման, հե պա տիտ Բի) հն գա վա լենտ պատ վաս տա նյութ

1) Տե ղային 

ա) Նե րարկ ման տե ղում 25% դեպ քե րում ա ռա ջա նում է այ տուց, հի պե րե միա, ցավ, ո րը 

կա րող է տևել 1-3 օ ր։

2) Ը նդ հա նուր

 Թեթև՝ 
ա) 25-50% պատ վաստ ված նե րի շր ջա նում դիտ վում է ջեր մու թյան բարձ րա ցում պատ-

վաս տու մից հե տո ա ռա ջին 24 ժամ վա ըն թաց քում և տևում է 1-2 օ ր։

 Ծանր՝

բ) հետ պատ վաս տու մային ռե ակ ցիա ներ ար ձա նագր ված չեն։

 Ռո տա վի րու սային պատ վաս տա նյութ 

Պատ վաս տում ստա ցած ե րե խա նե րի շատ փոքր տո կո սը կա րող է պատ վաստ մա նը 

հա ջոր դող շա բաթ վա ըն թաց քում ու նե նալ թույլ ար տա հայտ ված փոր լու ծու թյուն, փս խում 

կամ ջեր մու թյան բարձ րա ցում (թեթև ՀԱԴ)։ 

Պնև մա կո կային պատ վաս տա նյութ

1) Տե ղային 

ա) Նե րարկ ման տե ղում 50% դեպ քե րում ա ռա ջա նում է այ տուց, հի պե րե միա, ցավ։ 

Շատ հա ճախ կա րող է ա ռա ջա նալ գրգռ վա ծու թյուն և լաց։

2) Ը նդ հա նուր 

Թեթև՝ 
ա)  պատ վաստ ված նե րի շր ջա նում դիտ վում է ջեր մու թյան բարձ րա ցում >39˚C (20 

պատ վաս տու մից 1-ի մոտ)։

 Ծանր` 
ա) Հազ վա դեպ ա լեր գիկ ռե ակ ցիա ներ (դեր մա տիտ ներ 1։ 1000 հա ճա խա կա նու թյամբ)։ 
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Դ. Պատ վաս տում ե րի հա կա ցու ցում եր 
Ծանր ի մու նա դե ֆի ցի տային վի ճակ նե րը հա կա ցուց ված են կեն դա նի պատ վաս տա-

նյու թե րի (ԲՑԺ, Օ ՊՎ, ԿԿԽ) հա մար.

ա) բնա ծին կամ ա ռաջ նային ի մու նա դե ֆի ցիտ ներ, 
բ) ձեռք բե րո վի ի մու նա դե ֆի ցիտ ներ(ՁԻ ԱՀ), ի մու նա դե ֆի ցիտ ներ՝ պայ մա   նա  վոր ված օն-

կո լո գիա կան հի վան դու թյուն նե րով, քի միա թե րա պիայով, ճա ռա գայ թային բու ժու մով 

ի մու նա սուպ րե սիա ա ռա ջաց նող դե ղա մի ջոց նե րի եր կա րատև կի րա ռու մով (օ րի նակ 

կոր տի կոս տե րոիդ նե րով՝ 2 շա բաթ և ա վե լի տևո ղու թյամբ՝ 2մգ/կգ կամ 20մգ/ օ րա կան 

պրեդ նի զո լոն)։ 

•	  Բո լոր պատ վաս տա նյու թե րի հա մար՝ ծանր ա լեր գա բա նա կան ռե ակ ցիա և ա նա ֆի-

լաք սիա (տա րա ծուն ե ղն ջա ցան, սու լող շն չա ռու թյուն, բե րա նի և կո կոր դի այ տուց, 

դժ վա րա ցած շն չա ռու թյուն, հի պո թեն զիա և շոկ) նա խորդ պատ վաս տու մից հե տո 

կամ ա նա ֆի լաք սիա պատ վաս տա նյու թի բա ղադ րիչ նե րի նկատ մամբ, օ րի նակ՝ 

ա նա ֆի լաք սիա կա յու նա ցուց չի (ս տա բի լի զա տո րի)՝ ժե լա տի նի և սոր բի տո լի կամ 

նե ո մի ցի նի նկատ մամբ՝ կարմ րուկ, ԿԿ, ԿԿԽ պատ վաս տում ե րի դեպ քում։

•	  Բո լոր պատ վաս տա նյու թե րի հա մար՝ էն ցե ֆա լո պա թիա (կո մա, գի տակ ցու թյան 

նվա զում, եր կա րատև՝ 15 րո պեից ա վե լի ցն ցում եր) նա խորդ պատ վաս տու մից հե-

տո՝ 7 օր վա ըն թաց քում։ 

•	 Բո լոր պատ վաս տա նյու թե րի հա մար՝ սուր ըն թաց քով վա րա կիչ և սո մա տիկ հի վան-

դու թյուն նե րը՝ մի ջին և ծանր, ջեր մու թյամբ կամ ա ռանց ջեր մու թյան նաև քրո նիկ 

հի վան դու թյուն նե րի սրաց ման շր ջա նը։

•	  Կարմ րու կի, ԿԿ և ԿԿԽ պատ վաս տում ե րը հա կա ցուց ված են հղի նե րին։ 

•	 Կարմ րախ տի պատ վաս տու մից հե տո խոր հուրդ է տր վում խու սա փել հ ղի ու թյու նից 1 

ա մս վա ըն թաց քում, սա կայն, ե թե պա տահ մամբ պատ վաս տում է կա տար վել հղիին, 

ա պա՝ վեր ջինս հղի ու թյունն ը նդ հա տե լու ցու ցում չէ։

 Զ գու շա ցում. ե թե ա նամ ե զում նշ վում է թրոմ բո ցի տո պե նիա կամ թրոմ բո ցի տո պե նիկ 

պուր պու րա՝ կարմ րու կի, ԿԿ և ԿԿԽ պատ վաս տում ե րից ա ռաջ ստու գել թրոմ բո ցիտ-

նե րի քա նա կը։ 

•	 ԲՑԺ և ՎՀԲ պատ վաս տում ե րը հա կա ցուց ված են նաև, ե թե նո րա ծին նե րի մոտ առ-

կա է ցածր քաշ՝ մինչև 1700գ։

•	  Ռո տա վի րու սային պատ վաս տու մը հա կա ցուց ված է այն ե րե խա նե րին, ո րոնք ու նե-

ցել են ին վա գի նա ցիա` ա ղի նե րի ա նան ցա նե լի ու թյուն։

 Պատ վաս տում ե րի հա կա ցու ցում եր չեն 

•	 Պե րի նա տալ էն ցե ֆա լո պա թիան (ոչ հա րա ճուն),

•	  Պարզ տեն դային ցն ցում ե րը,

•	  Կա յուն նյար դա բա նա կան վի ճակ նե րը՝ ման կա կան ու ղե ղային կաթ վա ծը, Դաու նի հի-

վան դու թյու նը և այլն, 

•	 Ա լեր գիան, ա սթ ման, 

•	 Ա լեր գիան ձվի նկատ մամբ՝ կարմ րուկ, ԿԿ, ԿԿԽ պատ վաս տա նյու թե րի հա մար,

•	  Սա կա վա րյու նու թյու նը,

•	  Թի մու սի շող քի մե ծա ցու մը ռենտ գե նա բա նա կան նկա րում,

•	 Բ նա ծին ա րատ նե րը, այդ թվում՝ սր տի բնա ծին ա րատ նե րը,

•	  Պահ պա նո ղա կան թե րա պիան քրո նիկ հի վան դու թյան ռե մի սիայի շր ջա նում, այդ թվում 
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հա կա բի ո տիկ նե րով բու ժու մը՝ պատ վաս տում ե րի ազ գային օ րա ցույ ցում ը նդ գրկ ված 

պատ վաս տա նյու թե րի հա մար,

•	  Քի մի ո թե րա պիան և ճա ռա գայ թային բու ժու մը՝ ա պաակ տի վաց ված պատ վաս տա նյու-

թե րի հա մար, 

•	 Տե ղային ստե րոիդ նե րի օգ տա գոր ծու մը, 

•	 Ան բա րեն պաստ ըն տա նե կան ա նամ ե զը. ըն տա նի քում ա լեր գիայով հի վանդ նե րը, 

հետ պատ վաս տու մային ան բա րե հա ջող դեպ քե րը, ման կան հան կար ծա մա հու թյան 

հա մախ տա նի շը, ցն ցու մային հա մախ տա նի շը, ի մու նա դե ֆի ցի տով հի վան դը, 

•	 Ա նամ ե զում նախ կի նում տա րած հի վան դու թյուն նե րը՝ սեպ սիս, նո րա ծին նե րի հե մո լի-

տիկ հի վան դու թյուն, հիա լի նային թա ղանթ նե րի հի վան դու թյուն,

•	 Կրծ քով սնու ցու մը,

•	  Մոր հղի ու թյու նը,

•	  Նո րած նային դեղ նու կը,

•	  Ցան կա ցած տե ղային և ջեր մային ռե ակ ցիա ներ՝ նա խորդ պատ վաս տու մից հե տո,

•	  Վա րա կիչ հի վան դի հետ շփու մը,

•	  Ռե կոն վա լես ցեն ցիայի շր ջա նը։ 

Ա ՍԱ ՑԵՔ ՄԱՅ ՐԵ ՐԻՆ, ԹԵ Ե ՐԲ ՊԵՏՔ Է Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ ԲԵ ՐԵԼ ՀԱ ՋՈՐԴ ՊԱՏ
ՎԱՍՏ ՄԱ ՆԸ

 Պատ վաս տում նե րի բաց թող ման հիմ նա կան պատ ճառ նե րից մեկն այն է, որ ծնող նե րը 

հա ճախ տե ղե կաց ված չեն լի նում, թե ե րբ, որ տեղ և ի նչ նպա տա կով են ար վում պատ-

վաս տում նե րը։ Բու ժաշ խա տող նե րը պետք է ժա մա նակ գտ նեն ծնող նե րին բա ցատ րե լու, 

թե որ քան ան հրա ժեշտ են կա նո նա վոր հեր թա կա նու թյամբ կա տար վող պատ վաս տում-

նե րը ե րե խայի ա ռող ջու թյան հա մար և թե ե րբ պետք է նրանք ե րե խային բե րեն հա ջորդ 

պատ վաստ մա նը։ Բու ժաշ խա տո ղը պետք է հա մոզ ված լի նի, որ ծնո ղը հաս կա ցել է, թե 

ե րբ պետք է ե րե խային բե րի հա ջորդ պատ վաստ մա նը և թե ին չու է դա այդ քան կարևոր։

 ԲՈ ԼՈՐ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ԳՐԱՆ ՑԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՔԱՐ
ՏՈՒՄ

Գ րան ցեք յու րա քան չյուր պատ վաստ ման կա տար ման ամ սա թի վը։ Բա ցի այդ, գրան-

ցեք պատ վաս տում նե րը նաև ե րե խայի պատ վաս տում նե րի քար տում կամ պատ վաս-

տում նե րի գրան ցա մա տյա նում, ի նչ պես որ ըն դուն ված է ձեր բուժ հաս տա տու թյու նում։

 
ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Լ

Այս վար ժու թյան ըն թաց քում դուք կս տու գեք մի քա նի ե րե խա նե րի պատ վաս տում նե րի 

կար գա վի ճա կը։ Ձեր պա տաս խան նե րը գրան ցեք պա տաս խան նե րի հա մար հատ կաց-

ված տե ղում։

1.  Մա րիան 6 ամ սա կան է։ Նրան բուժ հաս տա տու թյուն է բե րել տա տի կը։ Բու ժաշ խա տո-

ղը ե րե խայի հի վան դու թյու նը դա սա կար գեց որ պես ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ 

ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ։ Ե րե խայի պատ վաս տում ե րի քար տում գրանց ված է, որ նրան ան-
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հրա ժեշտ է կա տա րել Օ ՊՎ 3 և Ա ԿԴՓ/ Հե պա տիտ Բ/ ՀԻԲ -3 պատ վաս տում ե րը։ Կա-

րե լի՞ է ա րդյոք Մա րիային կա տա րել որևէ պատ վաս տում այ սօր։
2. Անհ րա ժեշտ է ա րդյո՞ք կա տա րել պատ վաս տում եր Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԿԱՄ ՑԱԾՐ ՔԱՇ դա սա-

կարգ մամբ ե րե խա նե րին։
3.  Վեց ամ սա կան Գո հա րին պատ վաս տում ե րի է բե րել տա տի կը։ Ե րե խան թեթևա կի 

ջեր մում է և հա զում։ Նրա պատ վաս տում ե րի քար տում գրանց ված է, որ 4 շա բաթ 

ա ռաջ՝ նա խորդ բու ժայ ցին ե րե խան ստա ցել է Օ ՊՎ 2, ՌՈ ՏԱ 2 և Ա ԿԴՓ/ Հե պա տիտ 

Բ/ ՀԻԲ-2 պատ վաս տում ե րը։ Կա րե լի ՞է ա րդյոք Գո հա րին կա տա րել պատ վաս տում եր 

այ սօր և ի ն՞չ։
4.  Բու ժաշ խա տո ղը պատ րաստ վում է մեկ տա րե կան ե րե խային կա տա րել պատ վաս տում 

ԿԿԽ-ի / Կարմ րուկ, Կարմ րախտ, Խո զուկ/ դեմ։ Ե րե խայի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ-

վել է որ պես ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ և ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ։ Մայ րը դեմ է, որ իր ե րե-

խային կա տա րեն պատ վաս տու մը։ Նա ա սում է, որ ե րե խային կբե րի ամ բու լա տո րիա, 

ե րբ նրա վի ճա կը լա վա նա։

Ա սա ցեք, ի ՞նչ կա սեիք ե րե խայի մո րը, որ պես զի հա մո զեիք նրան հնա րա վո րինս շուտ 

բե րել ե րե խային պատ վաս տում ե րի՝ ա պա քին վե լուց հե տո։



198

ԲԱԺԻՆ 3. ՀԵՏԱԳԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Ո րոշ հի վանդ ե րե խա ներ պետք է ան պատ ճառ վե րա դառ նան բժշ կի մոտ՝ հա ջոր դա կան 

բու ժայ ցի։ Բու ժաշ խա տող նե րը բա ցատ րում են մայ րե րին, թե ե րբ է ան հրա ժեշտ վե րա-

դառ նալ բուժ հաս տա տու թյուն՝ հա ջոր դա կան բու ժայ ցի (օ րի նակ՝ եր կու օր հե տո կամ 

14 օր հե տո)։ Հա ջոր դա կան բու ժայ ցի ըն թաց քում բու ժաշ խա տո ղը հնա րա վո րու թյուն է 

ու նե նում ստու գե լու, ա րդյոք իր նշա նա կած դե ղա մի ջո ցը կամ բու ժու մը տա լիս են ցան-

կա լի ար դյունք՝ բա րե լա վե լով ե րե խայի վի ճա կը։ Ո րոշ ե րե խա նե րի օր գա նիզ մը չի տա լիս 

հա մա պա տաս խան ռե ակ ցիա ո րո շա կի հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րի նկատ մամբ։ 
Նման դեպ քե րում դուք պետք է փոր ձեք մեկ այլ դե ղա մի ջոց։ Ձգձգ վող փոր լու ծու թյամբ 

հի վանդ ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ է նաև հա ջոր դա կան բու ժայց՝ հա մոզ վե լու հա մար, 

որ փոր լու ծու թյու նը դա դա րել է։ Բարձր ջեր մու թյուն ու նե ցող կամ աչ քի ին ֆեկ ցիայով 

հի վանդ ե րե խա նե րին կրկ նա կի զն նում ան հրա ժեշտ է միայն այն դեպ քում, ե րբ նրանց 

վի ճա կը չի բա րե լավ վում։ Հե տա գա բժշ կա կան հս կո ղու թյու նը հատ կա պես կարևոր է 

կե րակր ման հետ կապ ված պրոբ լեմ եր ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար։ Հա ջոր դա կան 

բու ժայ ցը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ստու գե լու, ա րդյոք ե րե խան ռա ցի ո նալ ձևով է կե-

րակր վում և ա րդյոք ե րե խայի քաշն ա վե լա նում է ։

 Հա ջոր դա կան բու ժայ ցե րի կարևո րու թյու նը հաշ վի առ նե լով, ձեր բուժ հիմ ար կու թյու-

նում ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել բո լոր պայ ման նե րը, որ պես զի հա ջոր դա կան բու ժայ ցե րը 

հնա րա վո րին չափ հար մար լի նեն մայ րե րի հա մար։ Հնա րա վո րու թյան դեպ քում մայ րե-

րը չպետք է հերթ կանգ նեն հա ջոր դա կան բու ժայ ցի հա մար։ Ո րոշ բուժ հիմ ար կու թյուն-

նե րում օգ տա գործ վում են այն պի սի հա մա կար գեր, ո րոնք հեշ տաց նում են հա ջոր դա կան 

այ ցի բեր վող ե րե խա նե րի հի վան դու թյան պատ մու թյուն նե րի ո րոն ման գոր ծըն թա ցը։ 
Հա ջոր դա կան բու ժայ ցի ժա մա նակ դուք պետք է կա տա րեք այն պի սի գոր ծո ղու թյուն-

ներ, ո րոնք տար բեր վում են նույն պրոբ լե մով ա ռաջ նային բու ժայ ցի ըն թաց քում կա տար-

ված գոր ծո ղու թյուն նե րից։ Հա ջոր դա կան բու ժայ ցին նշա նակ ված բուժ ման տե սակ նե րը 

նույն պես հա ճա խա կի տար բեր վում են ա ռաջ նային այ ցի ժա մա նակ նշա նակ ված նե րից։

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ՄՈ ԴՈՒ ԼԻ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԸ 

Այս ու սում ա կան մո դու լում նկա րագր վում է, թե ի նչ պետք է ա նել, ե րբ ե րե խան վե-

րա դառ նում է բուժ հիմ ար կու թյուն հա ջոր դա կան բու ժայ ցի։ Այս մո դու լը նա խա տես ված 

չէ այն ե րե խա նե րի հա մար, ո րոնք բուժ հիմ ար կու թյուն են վե րա դար ձել վի ճա կի վատ-

թա րաց ման հետևան քով։ Այդ պի սի ե րե խա նե րին պետք է զն նել նույն ձևով, ի նչ պես որ 

ա ռաջ նային բու ժայ ցի ժա մա նակ։ Տվյալ մո դուլ0ում ձեզ հնա րա վո րու թյուն կտր վի վարժ-

վել հե տա գա բժշ կա կան հս կո ղու թյան հետևյալ փու լե րի գործ նա կան կի րառ ման մեջ.

•	  պար զել, ա րդյոք տվյալ ե րե խայի բու ժայ ցը հան դի սա նում է հա ջոր դա կան բու ժայց 

•	 ե թե ե րե խան բեր վել է հե տա գա բուժհս կո ղու թյան հա մար, ա պա գնա հա տել այն 

ախ տան շան նե րը, ո րոնք նշ ված են ե րե խայի հի վան դու թյան նա խորդ դա սա կարգ-

ման հե տա գա բուժհս կո ղու թյա նը վե րա բե րող շր ջա նա կում 

•	 ընտ րել հա մա պա տաս խան բու ժում՝ ել նե լով ե րե խայի մոտ առ կա ախ տան շան նե-

րից 
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•	 ե թե ե րե խայի մոտ հայտն վել են նոր պրոբ լեմ եր, ա պա ան ցկաց նել դրանց գնա հա-

տում և դա սա կար գում, ի նչ պես դա կա տար վում է ա ռաջ նային բու ժայ ցի ժա մա նակ։

« Հի վանդ ե րե խայի վա րու մը» սխե մայի ո ՞ր մա սում են քն նարկ վում 
հե տա գա բժշ կա կան հս կո ղու թյան հար ցե րը։

«Ն շա նա կեք բու ժում» սյու նա կում բեր ված ո րոշ դա սա կար գում ե րի հա մար «Գ ՆԱ ՀԱ-

ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ « սխե մա յում ներ կա յաց ված են մորն ուղղ ված ցու ցում երն այն 

մա սին, թե ե րբ է ան հրա ժեշտ վե րա դառ նալ բուժ հիմ ար կու թյուն՝ հե տա գա բժշ կա կան 

հս կո ղու թյան նպա տա կով։ « ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ» սխե մայի «Երբ է ան հրա ժեշտ վե րա-

դառ նալ» շր ջա նա կում ներ կա յաց ված է հա ջորդ այ ցե րի ժա մա նա կա ցույ ցը։ 

Յու րա քան չյուր հա ջոր դա կան բու ժայցն ան ցկաց նե լու հա տուկ ցու ցում ե րը բեր-

ված են «Անց կաց րեք հե տա գա բժշ կա կան հս կո ղու թյուն» բաժ նի « ԲՈՒ ԺԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ» 

սխե մա յում։ Այդ սխե մայի շր ջա նակ նե րից յու րա քան չյու րում բա ցատր վում է, թե ի նչ պես 

պետք է կա տա րել կրկ նա կի գնա հա տում և բու ժել ե րե խային։ Բուժ մա նը վե րա բե րող ցու-

ցում ե րը, օ րի նակ, հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րի դո զան, բեր ված են « ԲՈՒ ԺԵՔ 

Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ» սխե մա յում։

Ինչ պե՞ս ի րա կա նաց նել այն ե րե խայի վա րու մը, ո րը վե րա դար ձել է 
բուժ հիմն ար կու թյուն հե տա գա բուժհս կո ղու թյուն ան ցնե լու նպա-
տա կով։

Ինչ պես միշտ, հար ցեր տվեք մո րը ե րե խային ան հանգս տաց նող պրոբ լեմ ե րի մա սին։ 
Ձեզ ան հրա ժեշտ է նախև ռաջ պար զել, թե տվյալ պրոբ լե մով տվյալ բու ժայ ցը ա ռաջ-

նային է, թե հա ջոր դա կան։ Այդ հար ցը պար զե լու ե ղա նա կը կախ ված է այն բա նից, թե 

ի նչ պես է ձեր բուժ հիմ ար կու թյու նում տար վում հի վանդ նե րի հաշ վա ռու մը և ի նչ պես են 

բու ժաշ խա տող նե րը ո րո շում, թե ին չու է հի վան դը դի մել բժշ կի։ 
Օ րի նակ, մայ րը կա րող է հայտ նել ձեզ կամ որևէ այլ բու ժաշ խա տո ղի, որ ի րեն խնդ-

րել են գալ բուժ հաս տա տու թյուն ի նչ-որ կոնկ րետ հար ցով։ Ե թե ձեր բուժ հաս տա տու թյուն 

մայ րե րին բա ժան վում են հե տա գա բուժհս կո ղու թյան հու շա թեր թիկ ներ, որ տեղ նշ ված 

է, թե ե րբ է ան հրա ժեշտ վե րա դառ նալ` խնդ րեք որ մայ րը ցույց տա այդ հու շա թեր թի կը։ 
Պար զե լուց հե տո, որ ե րե խային բե րել են բուժ հաս տա տու թյուն հե տա գա բուժհս կո ղու-

թյան հա մար, հարց րեք մորն ա րդյոք ե րե խայի մոտ նոր պրոբ լեմ եր չե՞ն հայտ նա բեր վել։ 
Օ րի նակ, ե թե ե րե խային բե րել են թո քա բոր բի հե տա գա բուժհս կո ղու թյան հա մար, և նրա 

մոտ փոր լու ծու թյուն է սկս վել, ա պա դա ար դեն նոր պրոբ լեմ է։ Այդ պի սի ե րե խայի վի-

ճակն ան հրա ժեշտ է գնա հա տել լիար ժեք կեր պով։ Ստու գեք, ա րդյոք կա՞ն վտան գի ը նդ-

հա նուր նշան ներ, գնա հա տեք բո լոր հիմ ա կան ախ տան շան նե րը և կե րակր ման վի ճա-

կը։ Դիա րե այի (նոր պրոբ լե մի) դա սա կար գում ու բու ժու մը կա տա րեք այն պես, ի նչ պես 

կկա տա րեիք ա ռաջ նային բու ժայ ցի ժա մա նակ։ Կրկ նա կի ան գամ գնա հա տեք և բու ժեք 

թո քա բոր բը՝ հա մա ձայն հե տա գա բուժհս կո ղու թյան սխե մայի շր ջա նա կի։
 

Ե թե ե րե խայի մոտ որևէ նոր պրոբ լեմ ի հայտ չի ե կել, ա պա սխե մայի վրա գտեք հե-

տա գա բուժհս կո ղու թյան շր ջա նա կը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է ե րե խայի նա խորդ 

դա սա կարգ մա նը։ Այ նու հետև հետևեք շր ջա նա կում բեր ված ցու ցում ե րին։
•	 Գ նա հա տեք ե րե խայի վի ճակն ը ստ հե տա գա բուժհս կո ղու թյան շր ջա նա կի ցու ցում-

նե րի։ Հնա րա վոր է, որ ձեզ պետք լի նի գնա հա տել հիմ ա կան ախ տան շա նը, ի նչ-

պես ցույց է տր ված «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե մա յում։ Բա ցի դրա նից, 
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ձեզ կա րող է ան հրա ժեշտ լի նի գնա հա տել լրա ցու ցիչ ախ տան շան նե րը։ 

 Ծա նո թագ րու թյուն.  Հիմ ա կան ախ տան շա նի դա սա կարգ ման հա մար մի՛ օ գտ վեք 

դա սա կարգ ման ա ղյու սա կից։ «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե մա յում բաց թո ղեք 

« Կա տա րեք դա սա կար գում» և «Ն շա նա կեք բու ժում» սյու նակ նե րը։ Դա ձեզ կօգ նի խու-

սա փել ե րե խայի հա մար ա նի մաստ կրկն վող բու ժում նշա նա կե լուց։ Գո յու թյուն ու նի մեկ 

բա ցա ռու թյուն. ե թե ե րե խայի մոտ հայտ նա բեր վել է փոր լու ծու թյան որևէ տե սակ, դուք 

պար տա վոր եք դա սա կար գել և բու ժել փոր լու ծու թյու նը, ի նչ պես դա կկա տա րեիք ա ռաջ-

նային այ ցի ժա մա նակ։ 

•	  Հա մա պա տաս խան բու ժում ը նտ րե լու հա մար օ գտ վեք ե րե խայի մոտ առ կա ախ-

տան շան նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րից։
•	 Անց կաց րեք հա մա պա տաս խան բու ժում 

Ե թե մայ րը բուժ հաս տա տու թյուն է վե րա դար ձել իր ե րե խայի հետ, ո րը հա զում է, 

հար բուխ ու նի կամ փոր լու ծու թյուն (և ե թե նա խորդ բու ժայ ցի ժա մա նակ ե րե խայի 

մոտ չի ե ղել դի զեն տե րիա կամ տևա կան դիա րե ա), ան ցկաց րեք լիար ժեք գնա հա-

տում, քա նի որ կա րե լի է հա մոզ վա ծու թյամբ ա սել, որ ա ռաջ նային բու ժայ ցից հինգ 

օր հե տո այդ ե րե խայի վի ճա կը չի բա րե լավ վել։

Ո րոշ ե րե խա ներ բազ մա թիվ ան գամ վե րա դառ նում են բուժ հաս տա տու թյուն քրո-

նիկ պրոբ լեմ ե րով, ո րոնց հա մար նշա նակ ված բու ժու մը ցան կա լի դրա կան ար դյուն քը 

չի տա լիս։ Օ րի նակ, ՁԻ ԱՀ-ով հի վանդ ո րոշ ե րե խա նե րի մոտ կա րող են լի նել տևա կան 

դիա րե ա կամ թո քա բոր բի կրկն վող է պի զոդ ներ։ ՁԻ ԱՀ-ով հի վանդ ե րե խա նե րի օր գա-

նիզ մը կա րող է հա մա պա տաս խան ռե ակ ցիա չտալ թո քա բոր բի բուժ մա նը և այդ պի սի 

ե րե խա նե րի մոտ կա րող են զար գա նալ հա րա կից ին ֆեկ ցիա ներ։ Նման դեպ քե րում, ե թե 

ե րե խայի վի ճա կը չի բա րե լավ վում, նրան ան հրա ժեշտ է ու ղար կել ստա ցի ո նար։ Մար դու 

Ի մու նային Ան բա վա րա րու թյան Վի րու սով (ՄԻ ԱՎ) վա րակ ված ե րե խա նե րին, ո րոնց մոտ 

ՁԻ ԱՀ չի զար գա ցել, դժ վար է տար բե րել այդ վի րու սով չվա րակ ված ե րե խա նե րից։ Ե թե 

այդ պի սի ե րե խա նե րը հի վան դա նում են թո քա բոր բով, նրանց կա րե լի է բու ժել ստան-

դարտ մե թոդ նե րով։

 ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ Է  

Ե թե հե տա գա բուժհս կո ղու թյուն ան ցնե լու նպա տա կով բեր ված ե րե խայի մոտ առ կա 

են մի քա նի պրոբ լեմ եր և նրա վի ճա կը վատ թա րա նում է, Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ ՈՒ ՂԱՐ ԿԵՔ ՍՏԱ-

ՑԻ Ո ՆԱՐ։ Դուք պար տա վոր եք ե րե խային ստա ցի ո նար ու ղար կել նաև այն դեպ քե րում, 

ե րբ ձեր տրա մադ րու թյան տակ չկան ե րկ րորդ շար քի դե ղա մի ջոց ներ, ե թե դուք ան-

հանգս տա նում եք ե րե խայի վի ճա կի հա մար, կամ ե թե դուք չգի տեք, թե ի նչ պես կա րե լի է 

օգ նել ե րե խային։ Ե թե բու ժու մից հե տո ե րե խայի վի ճա կը չի բա րե լավ վում, ա պա այդ պի-

սի ե րե խան կա րող է հի վանդ լի նել որևէ այլ հի վան դու թյամբ, ո րը սխե մա յում ցուց ված չէ։ 
Այդ պի սի ե րե խային կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել այլ բու ժում։

 ՀԻ ՇԵՔ ! 
Ե թե ե րե խայի մոտ կա որևէ նոր պրոբ լեմ,  

դուք պար տա վոր եք գնա հա տել ե րե խայի վի ճակն այն պես,  
ինչ պես կա նեիք ա ռաջ նային այ ցի ժա մա նակ։
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1.0. ԱՆՑԿԱՑՐԵՔ ՀԵՏԱԳԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
ԹՈՔԱԲՈՐԲԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

Երբ թո քա բոր բի դեմ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց ստա ցող ե րե խային եր կու օր 

ան ց բե րում են բուժ հաս տա տու թյուն՝ հե տա գա բուժհս կո ղու թյուն ան ցնե լու հա մար, դուք 

պետք է հետևեք ներ քո հի շյալ ցու ցում ե րին։
⇒	  ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ

Ս տու գեք ե րե խայի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան նե րի առ կա յու թյու նը։
Գ նա հա տեք, կա ա րդյոք հազ կամ դժ վա րա ցած շն չա ռու թյուն։
Ս տու գեք նշա նա կում ե րի կա տա րու մը։ } Տե՛ս 

«ԳՆԱՀԱՏԵՔ ԵՎ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՔ» 

սխեման

Մինչև 1 տա րե կան ե րե խա - 1 օր հե տո

 Հարց րեք.
- Ն վա զե՞լ է ա րդյոք շն չա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը։
- Ի ջե՞լ է ա րդյոք մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը։
- Սկ սե՞լ է ա րդյոք ե րե խան ա վե լի լավ ու տել։

 Բու ժու մը.

⇒	 Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է կրծ քա վան դա կի ներ քա շում, կամ վտան գի ցան կա ցած 

նշան, միջմկ ա նային ե ղա նա կով նե րար կեք ե րե խային ե րկ րորդ շար քի հա կա բակ-

տե րիալ դե ղա մի ջո ցի մեկ դե ղա չափ։ Այ նու հետև ե րե խային ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ու ղար կեք 

հի վան դա նոց։
⇒	 Ե թե ե րե խայի մոտ շն չա ռու թյան հա ճա խաու թյու նը, ջեր մու թյու նը և ա խոր ժա կը չեն 

փոխ վել, խոր հուրդ տվեք մո րը ե րե խային կր կին բե րել 1 օր հե տո։ (Ե թե ե րե խան 

վեր ջին ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում հի վան դա ցել է կարմ րու կով, ու ղար կեք նրան 

հի վան դա նոց)։
⇒	 Ե թե ե րե խայի ջեր մու թյունն ի ջել է, շն չա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը՝ նվա զել, և 

ե րե խան սկ սել է ա վե լի լավ ու տել, ա պա ա վար տեք հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցի 

հին գօ րյա կուր սը։
  

 Մինչև 1 տա րե կան կամ 1 տա րե կա նից մեծ ե րե խա - 2 օր հե տո

Ս տու գեք ե րե խայի մոտ վտան գի ը նդ հա նուր նշան նե րի առ կա յու թյու նը։  

Գ նա հա տեք, կա ա րդյոք հազ կամ դժ վա րա ցած շն չա ռու թյուն։

Ս տու գեք նշա նա կում ե րի կա տա րու մը։ } Տե՛ս 

«ԳՆԱՀԱՏԵՔ ԵՎ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳԵՔ» 

սխեման

 Հարց րեք.
- Ն վա զե՞լ է ա րդյոք շն չա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը։
- Ի ջե՞լ է ա րդյոք մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը։
- Սկ սե՞լ է ա րդյոք ե րե խան ա վե լի լավ ու տել։

 Բու ժու մը.

⇒	 Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է կրծ քա վան դա կի ներ քա շում, կամ վտան գի ցան կա ցած 

նշան, միջմկ ա նային ե ղա նա կով նե րար կեք ե րե խային ե րկ րորդ շար քի հա կա բակ-

տե րիալ դե ղա մի ջո ցի մեկ դե ղա չափ։ Այ նու հետև ե րե խային ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ու ղար կեք 
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հի վան դա նոց։
⇒	 Ե թե ե րե խայի մոտ շն չա ռու թյան հա ճա խաու թյու նը, ջեր մու թյու նը և ա խոր ժա կը չեն 

փոխ վել, ե րե խային ու ղար կեք հի վան դա նոց։ 
⇒	 Ե թե ե րե խայի ջեր մու թյունն ի ջել է, շն չա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը՝ նվա զել, և 

ե րե խան սկ սել է ա վե լի լավ ու տել, ա պա ա վար տեք հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցի 

հին գօ րյա կուր սը։

 Վե րը բեր ված շր ջա նա կում սկզ բում նկա րագր վում է, թե ի նչ պես պետք է ան ցկաց-

նել ե րե խայի վի ճա կի գնա հա տու մը։ Գնա հատ ման մեջ են մտ նում վտան գի ը նդ հա նուր 

նշան նե րի առ կա յու թյան ստու գու մը և հա զի ու դժ վա րա ցած շն չա ռու թյան կրկ նա կի գնա-

հա տու մը։ Այ նու հետև ձեզ խնդր վում է դի տար կել «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե-

ման։ Դա նշա նա կում է, որ դուք պետք է գնա հա տեք վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներն ու 

հա զի հիմ ա կան ախ տան շան նե րը ճիշտ այն պես, ի նչ պես նկա րագր ված է «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ 

ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե մա յում։ Այ նու հետև, սխե մա յում ստուգ ման հա մար թվարկ ված 

են լրա ցու ցիչ ախ տան շան նե րը.

 Հարց րեք.

- Ե րե խան ա վե լի դան դա՞ղ է շն չում։
- Ե րե խայի ջեր մու թյունն ի ջե՞լ է։
- Ե րե խան սկ սել է ա վե լի լա՞վ ու տել։
- Ե րե խայի մոտ նկատ վու՞մ է ա րդյոք ա սթ մոիդ շն չա ռու թյուն։
Ե րե խայի վի ճա կը գնա հա տե լուց հե տո, օգ տա գոր ծեք ե րե խայի ախ տան շան նե րի մա-

սին ե ղած ին ֆոր մա ցիան՝ ճիշտ բու ժում նշա նա կե լու հա մար։ 
	Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է հա ճա խա ցած և ա սթ մոիդ շն չա ռու թյուն, կրծ քա վան

դա կի ներ քաշ վա ծում կամ վտան գի ը նդ հա նուր որևէ նշան (ե րե խան չի կա րո ղա-

նում խմել կամ կուրծք ծծել, փս խում եր է ու նե նում ա մեն ան գամ որևէ բան ու տե լուց 

կամ խմե լուց հե տո, ցն ցում եր է ու նե նում, լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում 

է), նշա նա կում է, ե րե խայի վի ճա կը վատ թա րա ցել է։ Այդ ե րե խային ան հրա ժեշտ 

է ան հա պաղ ու ղար կել ստա ցի ո նար։ Քա նի որ ա ռա ջին շար քի հա կա բակ տե րիալ 

դե ղա մի ջոց նե րով բու ժու մից հե տո ե րե խայի վի ճա կը վատ թա րա ցել է, ստա ցի ո նար 

ու ղար կե լուց ա ռաջ ե րե խային տվեք ե րկ րորդ շար քի հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի-

ջո ցի ա ռա ջին դո զան (ե թե դա հնա րա վոր է) կամ միջմկ ա նային ե ղա նա կով ներ-

մու ծեք քլո րամ ֆե նի կոլ։ Բա ցի այդ, տվեք նաև ա րագ ազ դող բրոն խո լայ նի չի մեկ 

դե ղա չափ, ե թե կա ա սթ մոիդ շն չա ռու թյուն։ Ե թե ե րե խան ցն ցում ե րի մեջ է, տվեք 

դիա զե պամ։ 

	Ե թե չկա ա սթ մոիդ շն չա ռու թյուն, սա կայն առ կա է հա ճա խա ցած շն չա ռու թյուն, 
ջեր մու թյուն և ա խոր ժա կի ան կում ա ռանց փո փո խու թյուն նե րի, ե րե խային ու-

ղար կեք հի վան դա նոց։
  Հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցի ա ռա ջին դո զան տվեք բուժ հաս տա տու թյու նում։ 

Սո վո րեց րեք մո րը, թե ի նչ պես և ե րբ է ան հրա ժեշտ տալ այդ դե ղա մի ջո ցը։ Պատ վի-

րեք, որ պես զի մայ րը կր կին ե րե խային բե րի բուժ հիմ ար կու թյուն եր կու օր ան ց։ 
 Ե թե ե րե խան ստա ցել է հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց, ի սկ ձեր բուժ հաս տա տու-

թյու նում հնա րա վոր չէ գտ նել այլ հա մա պա տաս խան հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի-

ջոց, ա պա այդ ե րե խային ու ղար կեք ստա ցի ո նար։
 Ե թե թո քա բոր բով հի վանդ ե րե խան վեր ջին ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում կարմ րուկ 

է տա րել, ա պա այդ ե րե խային ու ղար կեք ստա ցի ո նար։
 Ե թե ե րե խայի ջեր մու թյունն ու շն չա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը նվա զել են 
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(այ սինքն, ե թե բարձր ջեր մու թյունն ի ջել է կամ բո լո րո վին ան հե տա ցել) և ե րե խան 

սկ սել է լավ ու տել, նշա նա կում է նրա վի ճա կը բա րե լավ վում է։ Ե րե խան կա րող է 

դեռ հա զալ, սա կայն ա պա քին վող ե րե խա նե րի մեծ մա սի մոտ հա ճա խա ցած շն չա-

ռու թյու նը դա դա րում է։ Բա ցատ րեք մո րը, որ ե րե խան պետք է դա դա րի հա կա բի ո-

տիկ դե ղա մի ջոց ըն դու նել միայն 5 օր հե տո։ Մեկ ան գամ ևս բա ցատ րեք մո րը, թե 

որ քան կարևոր է ա վար տել բուժ ման հին գօ րյա կուր սը։ 
 Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է նաև ա սթ մոիդ շն չա ռու թյուն, ա պա բու ժում ան ցկաց-

րեք ստորև նկա րագր ված ձևով.

	Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է նաև ա սթ մոիդ շն չա ռու թյուն, սա կայն բա ցա կա յում են 
վտան գի ը նդ հա նուր նշան նե րը, չկա հա ճա խա ցած շն չա ռու թյուն կամ կրծ քա
վան դա կի ներ քա շում.

 Ե թե դա ա սթ մոիդ շն չա ռու թյան ա ռա ջին է պի զոդն է կամ ե րե խայի մոտ ար դեն ե ղել 

են նման դեպ քեր, բայց ե րե խան չի հե տա զոտ վել, շա րու նա կեք ե րե խային տալ սալ-

բու տա մոլ և ու ղար կեք հե տա զոտ ման։ 
 Ե թե ե րե խայի մոտ նկատ վել է ա սթ մոիդ շն չա ռու թյան ա ռն վազն մեկ է պի զոդ և ե րե-

խան հե տա զոտ վել է, խոր հուրդ տվեք մո րը շա րու նա կել նշա նակ ված բու ժու մը։ 
Պատ վի րեք մո րը ե րե խային բե րել բուժ հաս տա տու թյուն, ե թե նրա շն չա ռու թյու նը 

դժ վա րա նա։ Ե թե ե րե խան վե րա դառ նա բուժ հաս տա տու թյուն վի ճա կի վատ թա-

րաց ման հետևան քով, ու ղար կեք նրան հե տա գա բուժ ման։ 

2.0. ԱՆՑԿԱՑՐԵՔ ՀԵՏԱԳԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԵԹԵ 
ԵՐԵԽԱՅԻ ՄՈՏ ԹՈՔԱԲՈՐԲ, ԱՍԹՄՈԻԴ ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ Է

⇒	  ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆ ՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ 
 Մինչև 1 տա րե կան ե րե խա - 1 օր հե տո

  Կա տա րեք ե րե խայի վի ճա կի լիար ժեք կրկ նա կի գնա հա տում (տե‘ս «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ 

ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե ման)։
 

⇒	 Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է վտան գի ցան կա ցած նշան կամ կրծ քա վան դա կի ներ-

քա շում, ու ղար կեք նրան հի վան դա նոց։
⇒	 Ե թե հա ճա խա ցած և (կամ) ա սթ մոիդ շն չա ռու թյու նը պահ պան վել է, ջեր մու թյու նը 

և ա խոր ժա կը չեն փոխ վել, շա րու նա կեք բու ժու մը, խոր հուրդ տվեք մո րը ե րե խային 

կր կին բե րել 1 օր հե տո։ 
⇒	 Ե թե չկա հա ճա խա ցած և ա սթ մոիդ շն չա ռու թյուն, շա րու նա կեք բու ժու մը  

հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցով մինչև 5 և սալ բու տա մո լով մինչև 2 օ ր։

  Մինչև 1 տա րե կան կամ 1 տա րե կա նից մեծ ե րե խա - 2 օր հե տո

  Կա տա րեք ե րե խայի ամ բող ջա կան կրկ նա կի գնա հա տում (տե‘ս «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ 

ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե ման)։

 ⇒	 Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է վտան գի ցան կա ցած նշան կամ կրծ քա վան դա կի ներ-

քա շում, ու ղար կեք նրան հի վան դա նոց։
⇒	 Ե թե հա ճա խա ցած և (կամ) ա սթ մոիդ շն չա ռու թյու նը պահ պան վել է, ջեր մու թյու նը և 

ա խոր ժա կը չեն փոխ վել, ե րե խային ու ղար կեք հի վան դա նոց։
⇒	 Ե թե չկա հա ճա խա ցած և ա սթ մոիդ շն չա ռու թյուն, շա րու նա կեք բու ժու մը  

հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցով մինչև 5 և սալ բու տա մո լով մինչև 3 օ ր։
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3.0. ԱՆՑԿԱՑՐԵՔ ՀԵՏԱԳԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅՆ 
ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՐԲ ԹՈՔԱԲՈՐԲ ՉԿԱ. ԱՍԹՄՈԻԴ ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 
Է

Երբ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆ ՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ հի վան դու թյան (դա սա կարգ ման) 

բուժ ման նպա տա կով օ րալ բրոն խո լայ նիչ ստա ցող ե րե խային եր կու օր ան ց բե րում են 

բուժ հաս տա տու թյուն հե տա գա բժշ կա կան հս կո ղու թյան հա մար, ան հրա ժեշտ է հետևել 

ներ քո հի շյալ ցու ցում ե րին, ո րոնք վե րա բե րում են ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ. Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆ ՉԱ
ՌՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կարգ մա նը։

⇒	 ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ՉԿԱ, Ա ՍԹ ՄՈԻԴ ՇՆ ՉԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ
 2 օր հե տո.

  Կա տա րեք ե րե խայի վի ճա կի լիար ժեք կրկ նա կի գնա հա տում (տե‘ս «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ 

ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե ման)։
⇒	 Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է վտան գի ցան կա ցած նշան կամ կրծ քա վան դա կի ներ-

քա շում, ու ղար կեք նրան հի վան դա նոց։
⇒	 Ե թե ա սթ մոիդ շն չա ռու թյու նը պահ պան վել է, շա րու նա կեք բու ժու մը, սալ բու տա մո-

լով մինչև 5 օ ր։
⇒	 Ե թե չկա ա սթ մոիդ շն չա ռու թյուն, շա րու նա կեք բու ժու մը սալ բու տա մո լով մինչև 3 

օ ր։
⇒	 Ե թե ա սթ մոիդ շն չա ռու թյու նը պահ պան վում է 5 օ րից ա վել, ու ղար կեք ե րե խային  

հե տա զոտ ման։
Օգտ վե լով «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե մայից, կա տա րեք ե րե խայի վի ճա կի 

գնա հա տում։ Այդ նպա տա կով ստու գեք, կա՞ն ա րդյոք ե րե խայի մոտ վտան գի որևէ ը նդ-

հա նուր նշան ներ։ Այ նու հետև գնա հա տեք, կա՞ ա րդյոք ե րե խայի մոտ հազ կամ դժ վա րա-

ցած շն չա ռու թյուն։
Ե րե խայի վի ճա կը գնա հա տե լուց հե տո, օգ տա գոր ծեք ե րե խայի ախ տան շան նե րի մա-

սին ե ղած ին ֆոր մա ցիան՝ ճիշտ բու ժում նշա նա կե լու հա մար։ 

	Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է վտան գի ը նդ հա նուր որևէ նշան, ա պա ե րե խայի հի-

վան դու թյունն ան հրա ժեշտ է բու ժել որ պես ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ 

ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ։ Ա րագ ազ դող բրոն խո լայ նի չի ա ռա ջին դե ղա չա փը տա-

լուց հե տո այդ ե րե խային ան հրա ժեշտ է ան հա պաղ ու ղար կել հի վան դա նոց։

	Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է հա ճա խա ցած շն չա ռու թյուն, բու ժեք նրա հի վան դու-

թյու նը որ պես թո քա բորբ, տվեք նաև օ րալ սալ բու տա մոլ։

 	Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է ա սթ մոիդ շն չա ռու թյուն, սա կայն չկա վտան գի ը նդ
հա նուր որևէ նշան՝ հա ճա խա ցած շն չա ռու թյուն կամ կրծ քա վան դա կի ներ քա
շում.

 Ե թե դա ա սթ մոիդ շն չա ռու թյան ա ռա ջին է պի զոդն է կամ ե թե ե րե խայի մոտ ար դեն 

ե ղել են նման դեպ քեր, բայց նա չի հե տա զոտ վել, շա րու նա կեք ե րե խային տալ սալ-

բու տա մոլ և ու ղար կեք հե տա զոտ ման։ 
 Ե թե ե րե խայի մոտ նկատ վել է ա սթ մոիդ շն չա ռու թյան ա ռն վազն մեկ է պի զոդ և ե րե-

խան հե տա զոտ վել է, խոր հուրդ տվեք մո րը շա րու նա կել նշա նակ ված բու ժու մը։ 
Պատ վի րեք մո րը ե րե խային բե րել բուժ հաս տա տու թյուն, ե թե նրա շն չա ռու թյու նը 

դժ վա րա նա։ Ե թե ե րե խան վե րա դառ նա բուժ հաս տա տու թյուն վի ճա կի վատ թա-

րաց ման հետևան քով, ու ղար կեք նրան հե տա գա բուժ ման։ 
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 Ե թե չկա ա սթ մոիդ շն չա ռու թյուն, խնդ րեք որ պես զի մայրն ա վար տի սալ բու տա-

մո լով բուժ ման հին գօ րյա կուր սը, քա նի որ բուժ ման կուր սը մինչև վերջ հասց նե լը 

խիստ կարևոր է ե րե խայի հա մար։

 
 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Խ

 Կար դա ցեք այն բո լոր ե րե խա նե րի մա սին, ո րոնց բուժ հիմ ար կու թյուն են բե րել հե-

տա գա բժշ կա կան հս կո ղու թյուն ան ցնե լու նպա տա կով։ Այ նու հետև պա տաս խա նեք այն 

հար ցին, թե ի նչ պես կանց կաց նեիք այդ հի վանդ ե րե խա նե րից յու րա քան չյու րի վա րու մը։ 
Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րող եք օ գտ վել հի վանդ ե րե խա նե րի վար ման հա մա պա-

տաս խան սխե մա նե րից։

Տ վյալ բուժ հաս տա տու թյու նում թո քա բոր բի բուժ ման հա մար կան ա մոք սի ցի լի նի հա բեր 

(ա ռա ջին շար քի հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց) և ե րկ րորդ շար քի հա կա բակ տե րիալ 

դե ղա մի ջոց ներ։

1.  Մայ րը Ժո րային բուժ հաս տա տու թյուն է բե րել հե տա գա բուժհս կո ղու թյան հա մար։ 
Ե րե խան մեկ տա րե կան է։ Եր կու օր ա ռաջ նրա հիվն ա դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ-

պես ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, և դուք նրան տվել եք ա մոք սի ցի լին։ Դուք հարց րել եք, թե ի նչ պես է 

ի րեն զգում ե րե խան և ա րդյոք նոր պրոբ լեմ եր նրա մոտ ի հայտ չե՞ն ե կել։ Մայ րը պա-

տաս խա նել է, որ Ժո րան ի րեն նկա տե լի ո րեն ա վե լի լավ է զգում։
 ա)  Ինչ պե՞ս կանց կաց նեիք այ սօր Ժո րայի վի ճա կի կրկ նա կի գնա հա տու մը։ Թվար-

կեք այն բո լոր ախ տան շան նե րը, ո րոնք դուք կս տու գեիք և այն բո լոր հար ցե րը, որ 

կտայիք ե րե խայի մո րը։
  Ժո րայի վի ճա կը գնա հա տե լիս դուք նրա մոտ չհայտ նա բե րե ցիք վտան գի որևէ ը նդ-

հա նուր նշան։ Ե րե խան դեռ հա զում է և այդ հա զը նրա մոտ շա րու նակ վում է ար դեն 

10 օ ր։ Շն չա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը կազ մում է 38 շն չա ռա կան ա կտ մեկ րո-

պե ում։ Ե րե խայի մոտ չի նկատ վում կրծ քա վան դա կի ներ քա շում, և ստ րի դոր չկա։ 
Մայ րը ձեզ տե ղե կաց րել է, որ Ժո րան բարձր ջեր մու թյուն չու նի։ Նա լավ է ծծում 

կուրծ քը և քիչ-քիչ սկ սել է ու տել (ա ռաջ նա հրա ժար վում էր ա մեն տե սա կի ու տե լի-

քից)։ Այ սօր ա ռա վոր տյան ե րե խան խա ղա ցել է իր եղ բոր հետ։ 

բ)  Ել նե լով Ժո րայի այ սօր վա ախ տան շան նե րից, ի նչ պե՞ս է ան հրա ժեշտ բու ժել նրան։

 2. Ար մե նին բուժ հաս տա տու թյուն են բե րել թո քա բոր բի ա ռի թով հե տա գա բուժհս կո ղու-

թյան հա մար։ Ե րե խան ե րեք տա րե կան է և կշ ռում է 12.5 կգ։ Աք սի լյար ջեր մաս տի ճա նը 

37.0oC է։ Ե րե խան ստա ցել է ա մոք սի ցի լին։ Մայրն ա սում է, որ ե րե խան դեռ հի վանդ է 

և այ սօր եր կու ան գամ փս խում եր է ու նե ցել։ 
ա)  Ինչ պե՞ս կանց կաց նեիք այ սօր Ար մե նի վի ճա կի կրկ նա կի գնա հա տու մը։ Թվար-

կեք այն բո լոր ախ տան շան նե րը, ո րոնք դուք կս տու գեիք և այն բո լոր հար ցե րը, որ 

կտայիք ե րե խայի մո րը։

  Ար մե նի վի ճա կը գնա հա տե լիս դուք հայտ նա բե րե ցիք, որ ե րե խան կա րո ղա նում է 

խմել և փս խում եր չի ու նե նում ա մեն ան գամ որևէ բան ու տե լուց կամ խմե լուց հե-
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տո։ Ե րե խան ցն ցում եր չի ու նե ցել և այժմ էլ ցն ցում ե րի նշան ներ չի ցու ցա բե-

րում։ Տղան լե թար գիկ կամ ան գի տա կից վի ճա կում չի գտն վում։ Նա հա զում է և այդ 

հազն ար դեն շա րու նակ վում է եր կու շա բաթ։ Շն չա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը 

կազ մում է 55 շն չա ռա կան ա կտ մեկ րո պե ում։ Ե րե խայի մոտ նկատ վում է կրծ քա-

վան դա կի ներ քա շում, սա կայն ստ րի դոր չկա։ Մայ րը ձեզ տե ղե կաց րել է, որ եր բեմ 

ե րե խան բարձր ջեր մու թյուն է ու նե նում։ Նա խիստ ան հանգս տա ցած է, ո րով հետև 

ե րե խայի վի ճա կը չի բա րե լավ վում։ Վեր ջին եր կու օր վա ըն թաց քում Ար մե նը շատ 

վատ է կե րել։ 

բ)  Ի՞նչ եք կար ծում, Ար մե նի վի ճա կը վատ թա րա նու՞մ է, բա րե լավ վու՞մ է, թե՞ մում է 

նույ նը։

գ)  Ինչ պե՞ս պետք է բու ժեք Ար մե նին։ Ե թե մտա դիր եք նշա նա կել որևէ դե ղա մի ջոց, 

ա պա նշեք դրա դե ղա չա փը և նշա նա կում ե րի գրա ֆի կը։

3. Եր կու տա րե կան Ֆլո րային մայ րը բուժ հաս տա տու թյուն է բե րել հե տա գա բուժհս կո ղու-

թյան հա մար։ Եր կու օր ա ռաջ նրա հիվն ա դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ԹՈ ՔԱ-

ԲՈՐԲ, և դուք նրան տվել եք ա մոք սի ցի լին։ Մայրն ա սում է, որ ե րե խայի մոտ չկա նոր 

պրոբ լեմ, սա կայն նա շա րու նա կում է ու ժեղ հա զել։

 Ֆ լո րայի վի ճա կը գնա հա տե լիս դուք հայտ նա բե րե ցիք, որ ե րե խայի մոտ չկան վտան գի 

ը նդ հա նուր նշանն ներ։ Շն չա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը կազ մում է 45 շն չա ռա կան 

ա կտ մեկ րո պե ում։ Ե րե խայի մոտ չի նկատ վում կրծ քա վան դա կի ներ քա շում, և ստ րի-

դոր չկա։ Ֆլո րան մոտ տենդ չկա։ Ե րե խան ա խոր ժակ չու նի։

ա)  Ի՞նչ եք կար ծում, Ֆլո րայի վի ճա կը վատ թա րա նու՞մ է, բա րե լավ վու՞մ է, թե՞ մում է 

նույ նը։

բ)  Երբ դուք զրու ցում էիք մոր հետ, նա նշեց, որ տվել է հա բե րը շի լայի հետ՝ ա ռա վո-

տյան և ե րե կո յան։ Դուք վս տահ եք, որ Ֆլո րան սըա ցել է հա կա բակ տե րիալ դե ղա-

մի ջո ցը, սա կայն, ե րե խայի վի ճա կը մա ցել է ան փո փոխ։ Ի նչ պի սի՞ բու ժում կն շա-

նա կեիք Ֆլո րային այ սօր։ Ե թե մտա դիր եք նշա նա կել որևէ դե ղա մի ջոց, ա պա նշեք 

դրա դե ղա չա փը և նշա նա կում ե րի գրա ֆի կը։

4. Սևա կին բուժ հաս տա տու թյուն են բե րել հե տա գա բուժհս կո ղու թյան հա մար։ Ե րե խան 

քսան ամ սա կան է։ Եր կու օր ա ռաջ նրա հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ԹՈ-

ՔԱ ԲՈՐԲ, և նրան նշա նա կել են ա մոք սի ցի լին։ Սևա կի մոտ դիտ վել է նաև ա սթ մոիդ 

շն չա ռու թյուն, և տր վել է սալ բու տա մոլ՝ օ րալ ե ղա նա կով։ Մայրն ա սում է, որ ե րե խան 

ի րեն նկա տե լի ո րեն ա վե լի լավ է զգում, ջեր մու թյու նը 37.5oC է ։

ա)  Ինչ պե՞ս կանց կաց նեիք այ սօր Սևա կի վի ճա կի կրկ նա կի գնա հա տու մը։ Թվար-

կեք այն բո լոր ախ տան շան նե րը, ո րոնք դուք կս տու գեիք և այն բո լոր հար ցե րը, որ 

կտայիք ե րե խայի մո րը։

 Սևա կի վի ճա կը գնա հա տե լիս դուք նրա մոտ չհայտ նա բե րե ցիք վտան գի որևէ ը նդ-

հա նուր նշան։ Ե րե խան դեռ հա զում է և այդ հա զը նրա մոտ շա րու նակ վում է ար դեն 

5 օ ր։ Շն չա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը կազ մում է 36 շն չա ռա կան ա կտ մեկ րո-

պե ում։ Ե րե խայի մոտ չի նկատ վում կրծ քա վան դա կի ներ քաշ վա ծու թյուն, և ստ րի-

դոր չկա։ Սևա կի մոտ դիտ վում է ա սթ մոիդ շն չա ռու թյուն, և մայրն ա սում է, որ նման 

բան իր ե րե խայի հետ ա ռա ջին ան գամ է պա տա հում։ Մայ րը ձեզ տե ղե կաց րել է, որ 

Սևա կի բարձր ջեր մու թյու նը նվա զել է և ե րե խան սկ սել է քիչ-քիչ ու տել։ 
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բ)  Ել նե լով Սևա կի այ սօր վա ախ տան շան նե րից, ի նչ պե՞ս է ան հրա ժեշտ բու ժել նրան։

4.0. ԱՆՑԿԱՑՐԵՔ ՀԵՏԱԳԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
ՁԳՁԳՎՈՂ ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 

Երբ ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅԱՄԲ հի վանդ ե րե խային 2 օր ան ց բե րում են բուժ հաս-

տա տու թյուն՝ հե տա գա բժշ կա կան հս կո ղու թյուն ան ցնե լու հա մար, դուք պետք է հետևեք 

ներ քո հի շյալ ցու ցում ե րին։

⇒	ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 2 օր հե տո 

 Հարց րեք.

-  Դա դա րե՞լ է ա րդյոք փոր լու ծու թյու նը։
- Օր վա ըն թաց քում քա նի՞ ան գամ է ե րե խան ու նե նում ջրիկ կղանք։

 Բու ժու մը.

⇒	 Ե թե փոր լու ծու թյու նը չի դա դա րել (ա ռաջ վա պես ե րե խան լու ծում է օ րա կան 3 ան-

գամ կավ ա վե լի հա ճախ), կա տա րեք ե րե խայի վի ճա կի լիար ժեք կրկ նա կի գնա հա-

տում։ Ա պա հո վեք ան հրա ժեշտ բու ժու մը։ Խոր հուրդ տվեք մո րը վե րա դառ նալ 2 օր 

հե տո. ե թե փոր լու ծու թյու նը շա րու նակ վում է նաև 2 օր հե տո, ու ղար կեք ե րե խային 

հի վան դա նոց։
⇒	 Ե թե փոր լու ծու թյու նը դա դա րել է (ե րե խան լու ծում է օ րա կան 3 ան գա մից քիչ), խոր-

հուրդ տվեք մո րը կե րակ րել ե րե խային՝ ը ստ վեր ջի նիս տա րի քին հա մա պա տաս-

խան ցու ցում ե րի։ 
  Հարց րեք, ա րդյոք դա դա րե՞լ է փոր լու ծու թյու նը և օր վա ըն թաց քում քա նի՞ ան գամ 

են գոր ծում ե րե խայի ա ղի նե րը։
	Ե թե փոր լու ծու թյու նը չի դա դա րել (ե րե խան ա ռաջ վա պես ու նե նում է ջրիկ 

կղանք օ րա կան ե րեք ան գամ կամ ա վել), կա տա րեք ե րե խայի վի ճա կի կրկ նա-

կի լիար ժեք գնա հա տում՝ նե րա ռյալ «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե մա յում 

ա ռա ջարկ վող վի ճա կի լիար ժեք գնա հատ ման ե ղա նակ նե րը։ Հայտ նա բե րեք և բու-

ժեք բո լոր այն պրոբ լեմ ե րը, ո րոնք ան հա պաղ ու շադ րու թյուն են պա հան ջում, ի նչ-

պես, օ րի նակ, ջրազր կու մը։ Այ նու հետև ե րե խային ու ղար կեք ստա ցի ո նար։
 Ե թե փոր լու ծու թյու նը դա դա րել է (ե րե խան ու նե նում է ջրիկ կղանք օ րա կան 

ե րեք ան գա մից պա կաս), ա պա խոր հուրդ տվեք, որ պես զի մայ րը ե րե խային կե-

րակ րի տվյալ տա րի քի հա մար նա խա տես ված կե րակր ման խոր հուրդ նե րի հա մա-

ձայն։ Ե թե ե րե խան ճիշտ սնու ցում չի ստա նում, ա պա դուք պար տա վոր եք բա ցատ-

րել մո րը « ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ» սխե մա յում բեր ված կե րակր ման խոր հուրդ նե րը։ 

5.0. ԱՆՑԿԱՑՐԵՔ ՀԵՏԱԳԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՆԴԻ 
ԴԵՊՔՈՒՄ 

Բո լոր այն ե րե խա նե րը, ո րոնց հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ՏԵՆԴ, պետք 

է վե րա դառ նան բուժ հիմ ար կու թյուն՝ հե տա գա բժշ կա կան հս կո ղու թյան հա մար, ե թե 

բարձր ջեր մու թյու նը շա րու նակ վում է եր կու օր շա րու նակ։ Ե թե ա ռաջ նային բու ժայ ցից 

հե տո բարձր ջեր մու թյու նը շա րու նակ վում է եր կու օր վա ըն թաց քում, դա կա րող է լի նել 
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մի հի վան դու թյան դրսևո րում, որ ախ տան շան ներն ա ռաջ նային բու ժայ ցի ըն թաց քում չեն 

ար տա հայտ վել։
Ե թե ա ռա ջին այ ցի ժա մա նակ ե րե խայի մոտ հայտ նա բեր վել է նաև ԿԱՐՄ ՐՈՒԿ, ու րեմ 

բարձր ջեր մու թյու նը կա րող է կարմ րու կի հետևանք լի նել։ Բա վա կան հա ճախ կարմ րու կի 

հետևան քով ա ռա ջա ցած բարձր ջեր մու թյու նը շա րու նակ վում է մի քա նի օ ր։ 
ՏԵՆԴ դա սա կարգ մամբ հի վանդ ե րե խայի հե տա գա բուժհս կո ղու թյան հա մար դուք 

պետք է հետևեք ներ քո հի շյալ ցու ցում ե րին։

⇒	 ՏԵՆԴ

 2 օր հե տո 

 Կա տա րեք ե րե խայի վի ճա կի լիար ժեք կրկ նա կի գնա հա տում (տե‘ս «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ 

ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե ման)։

 Գնա հա տեք տեն դի հնա րա վոր այլ պատ ճառ նե րը։

⇒	 Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է վտան գի ը նդ հա նուր նշան նե րից որևե մե կը և զգաց վում 

է պա րա նո ցային մկան նե րի կար կա մու թյուն, բու ժեք այն որ պես « ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ 

ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ»։
⇒	 Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա են տեն դի ցան կա ցած այլ պատ ճառ ներ, ա պա ան ցկաց-

րեք հա մա պա տաս խան բու ժում։
⇒	 Ե թե տեն դը պահ պան վում է 5 օ րից ա վել, ու ղար կեք ե րե խային հե տա զոտ ման։
⇒	 Ե թե ե րե խայի մոտ չկան տեն դի ա կն հայտ պատ ճառ ներ, խոր հուրդ տվեք մո րը  

վե րա դառ նալ 2 օր հե տո։ Ե թե տեն դը պահ պան վի, ու ղար կեք ե րե խային հե տա զոտ-

ման:

 Կա տա րեք ե րե խայի վի ճա կի լիար ժեք գնա հա տում և փոր ձեք պար զել բարձր ջեր մու-

թյան պատ ճա ռը՝ հնա րա վոր թո քա բորբ, մե նին գիտ, կարմ րուկ, ա կան ջի ին ֆեկ ցիա, հե-

մո կո լիտ կամ կո կոր դի հետ կապ ված պրոբ լեմ եր։ Դրա նից բա ցի փոր ձեք ո րո շել նաև 

այլ պրոբ լեմ ե րի առ կա յու թյու նը՝ տու բեր կուլյոզ, մի զու ղի նե րի բոր բո քում, օս տե ո մի ե լիտ 

կամ այլ օր գան նե րի ա բս ցես։
Ե թե ե րե խայի մոտ կա վտան գի ցան կա ցած ը նդ հա նուր նշան կամ պա րա նո ցային 

ման նե րի կար կա մում, բու ժեք որ պես ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ։ 
Այդ բու ժու մը իր մեջ ը նդ գր կում է հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցի ա ռա ջին դե ղա չա փի և 

պա րա ցե տա մո լի նշա նա կու մը։ Ան հա պաղ ու ղար կեք ե րե խային հի վան դա նոց։ Ե թե ե րե-

խան ար դեն ստա նում է հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց, սա կայն, նրա վի ճա կը վա տա ցել 

է մինչև ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ, նշա նա կում է ա ռա ջին շար քի 

հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցը չի օգ նում, ան հրա ժեշտ է տալ ե րկ րորդ շար քի հա կա-

բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց կամ քլո րամ ֆե նի կոլ միջմկ ա նային և ու ղար կել ե րե խային հի-

վան դա նոց։ Ե թե ե րե խան ու նի հա ճա խա կի փս խում եր, լե թար գիկ է կամ ան գի տա կից, 

կամ չի կա րող խմել, և այդ չի պատ ճա ռով հնա րա վոր չէ տալ օ րալ հա կա բակ տե րիալ 

դե ղա մի ջոց, կա տա րեք քլո րամ ֆե նի կոլ միջմկ ա նային։ Քլո րամ ֆե նի կո լը տվեք նաև, ե թե 

ե րե խայի մոտ կա պա րա նո ցային մկան նե րի կար կա մում։

 Ե թե ե րե խայի մոտ կան տեն դի ցան կա ցած այլ պատ ճառ ներ, բու ժեք նրան տվյալ 

պրոբ լե մի կա պակ ցու թյամբ։ Օ րի նակ, բու ժեք ա կան ջի ին ֆեկ ցիան կամ ու ղար կեք հի-

վան դա նոց այլ պրոբ լեմ ե րի բուժ ման հա մար (օ րի նակ, մի զու ղի նե րի ին ֆեկ ցիա, ա բս-

ցես)

Ե թե ե րե խան տենդ ու նե նում է ա մեն օր և դա շա րու նակ վում է 5 օր և ա վել, ու ղար կեք 

նրան հե տա զոտ ման։ Ձգձգ վող տեն դի պատ ճա ռը հայտ նա բե րե լու հա մար ան հրա ժեշտ 



209

է ան ցկաց նել խո րաց ված դիագ նոս տիկ հե տա զո տու թյուն։ 
Ե թե ե րե խայի մոտ չկան տեն դի ա կն հայտ պատ ճառ ներ, խոր հուրդ տվեք մո րը վե րա-

դառ նալ 2 օր հե տո։ Ե թե տեն դը պահ պան վի, ու ղար կեք ե րե խային հե տա զոտ ման։ 

 
ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ Ծ

 Կար դա ցեք այն բո լոր ե րե խա նե րի մա սին, ո րոնց բուժ հաս տա տու թյուն են բե րել ՏԵՆ-

ԴԻ ա ռն չու թյամբ հե տա գա բուժհս կո ղու թյուն ան ցնե լու նպա տա կով։ Այ նու հետև պա-

տաս խա նեք հար ցե րին։ Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րող եք օ գտ վել հի վանդ ե րե խա-

նե րի վար ման հա մա պա տաս խան սխե մա նե րից։

Տ վյալ բուժ հաս տա տու թյու նում կա պա րա ցե տա մոլ և կոտ րի մոկ սա զոլ՝ ա ռա ջին շար-

քի օ րալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց թո քա բոր բի դեմ։ 

1.  Մայ րը Կա մոյին բուժ հաս տա տու թյուն է բե րել, ո րով հետև ե րե խայի բարձր ջեր մու թյու-

նը չի իջ նում։ Եր կու օր ա ռաջ նրա հիվն ա դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ՏԵՆԴ և 

նրան տվել են մեկ դե ղա չափ պա րա ցե տա մոլ։ Մոր վկա յու թյամբ տղայի մոտ որևէ նոր 

պրոբ լեմ չի հայն վել՝ նրան ան հանգս տաց նում է միայն տեն դը։ Կա մոն ե րեք տա րե կան 

է և կշ ռում է 14 կգ։ Աք սի լյար ջեր մաս տի ճա նը 38.5oC է ։
ա)  Ինչ պե՞ս կանց կաց նեիք այ սօր Կա մոյի կրկ նա կի գնա հա տու մը։ 
  Կա մոյի վի ճա կը կր կին ան գամ գնա հա տե լիս դուք նրա մոտ չհայտ նա բե րե ցիք 

վտան գի որևէ ը նդ հա նուր նշան։ Ե րե խան չի հա զում և փոր լու ծու թյուն չու նի։ Տեն-

դը նրա մոտ շա րու նակ վում է ար դեն 4 օ ր։ Պա րա նո ցային մկան նե րի կար կա մում 

չի նկատ վում։ Կա մոն չու նի նաև հար բուխ կամ հա մա տա րած ցան։ Ա կան ջի հետ 

կապ ված պրոբ լեմ եր չկան։ Ե րե խայի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վում է որ պես 

ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ։ Ձեզ չի հա ջող վում հայտ նա բե րել բարձր ջեր-

մու թյուն ա ռա ջաց նող որևէ տե սա նե լի պատ ճառ։

բ)  Ինչ պե՞ս է ան հրա ժեշտ բու ժել Կա մոյին։ Ե թե մտա դիր եք նշա նա կել դե ղա մի ջոց ներ, 

ա պա նշեք դրանց դե ղա չա փե րը և նշա նակ ման գրա ֆի կը։

2.  Մայ րը Նա րի նեին կր կին բուժ հաս տա տու թյուն է բե րել, ո րով հետև ե րե խայի բարձր 

ջեր մու թյու նը չի իջ նում։ Ե րեք օր ա ռաջ ՏԵՆ ԴԸ բու ժե լու հա մար նրան տվել են մեկ 

դե ղա չափ պա րա ցե տա մոլ։ Մոր վկա յու թյամբ ե րե խայի վի ճա կը վա տա ցել է, նա փս-

խում եր է ու նե նում և հպ վե լիս շատ տաք է։ Նա րի նեն 18 ամ սա կան է, կշի ռը 11 կգ։ 
Աք սի լյար ջեր մաս տի ճա նը 39.0oC է ։

  Նա րի նեի վի ճա կը գնա հա տե լիս մայրն ա սաց, որ նա խորդ օ րը ե րե խան կա րո ղա նում 

էր խմել, սա կայն կե րակ րե լուց հե տո փս խում եր է ու նե ցել։ Ե րե խայի մոտ մշ տա կան 

փս խում եր չեն դիտ վում փոքր քա նա կու թյամբ հե ղուկ ըն դու նե լուց հե տո։ Ա ղջ նա կը 

ցն ցում եր չի տա րել։ Ե րբ մայ րը փոր ձեց Նա րի նեին ա րթ նաց նել, ե րե խան չէր ա րթ նա-

նում։ Նա ան գի տա կից վի ճա կում է ր։ Մոր վկա յու թյամբ ե րե խան չի հա զում և փոր լու-
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ծու թյուն չու նի։ Տեն դը նրա մոտ շա րու նակ վում է ար դեն 5 օ ր։ Պա րա նո ցային մկան նե-

րի կար կա մում չի նկատ վում։ Նա րի նեն չու նի նաև հար բուխ կամ հա մա տա րած ցան։ 
Ա կան ջի հետ կապ ված պրոբ լեմ եր չկան։ Ե րե խայի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վում 

է որ պես ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ։ 
ա)  Ինչ պե՞ս է ան հրա ժեշտ ան ցկաց նել Նա րի նեի բու ժու մը։ Ե թե մտա դիր եք նշա նա կել 

դե ղա մի ջոց ներ, ա պա նշեք դրանց դե ղա չա փե րը և նշա նակ ման գրա ֆի կը։

3. Եր կու օր ա ռաջ մայ րը Մա րա տին բե րել էր քա ղա քային պո լիկ լի նի կա, ո րով հետև ե րե-

խան բարձր ջեր մու թյուն ու ներ։ Աք սի լյար ջեր մաս տի ճա նը 37.5oC է ր։ Տղայի մոտ չկային 

վտան գի ը նդ հա նուր նշան ներ կամ այլ հիմ ա կան ախ տան շան ներ։ Պա րա նո ցային 

մկան նե րի կար կա մում չէր նկատ վել։ Մա րա տը չու ներ նաև հար բուխ կամ հա մա տա-

րած ցան։ Բու ժաշ խա տո ղը նրա հիվն ա դու թյու նը դա սա կար գել էր որ պես ՏԵՆԴ։ 

  Մայ րը Մա րա տին կր կին բուժ հաս տա տու թյուն է բե րել, ո րով հետև ե րե խայի բարձր 

ջեր մու թյու նը չի իջ նում։ Բու ժաշ խա տո ղը հարց րեց, ա րդյոք Մա րա տի մոտ հայտն վե՞լ 

են որևէ նոր հի վան դու թյան ախ տան շան ներ։ Մայ րը պա տաս խա նեց, որ ե րե խան հի-

վան դա գին կեր պով գրգռ ված է։ Տղան 11 ամ սա կան է և կշ ռում է 7 կգ։ Աք սի լյար ջեր-

մաս տի ճա նը 38.5oC է ։

ա)  Ինչ պե՞ս պետք է բու ժաշ խա տո ղը գնա հա տի Մա րա տի վի ճա կը։ 
  Մա րա տի վի ճա կը կր կին ան գամ գնա հա տե լիս բու ժաշ խա տո ղը նրա մոտ չհայտ-

նա բե րեց վտան գի որևէ ը նդ հա նուր նշան։ Մոր վկա յու թյամբ ե րե խան չի հա զում 

և փոր լու ծու թյուն չու նի։ Տեն դը նրա մոտ շա րու նակ վում է ար դեն 3 օ ր։ Մա րատն 

ա ռանց որևէ դժ վա րու թյան թե քում է գլու խը։ Ե րե խան չու նի նաև հար բուխ կամ 

հա մա տա րած ցան։ Մայրն ա սում է, որ ա կան ջի հետ կապ ված պրոբ լեմ եր չկան։ 
Ե րե խայի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վում է որ պես ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ 

ՔԱՇ։ 
 Ու շադ րու թյամբ լսե լով մո րը, բու ժաշ խա տո ղը շա րու նա կում է զն նել Մա րա տին և 

փոր ձում է գտ նել տեն դի հնա րա վոր պատ ճառ նե րը։ Հե տա զոտ ման ըն թաց քում նա 

հայտ նա բե րեց թա րա խային ար տադ րու թյուն ե րե խայի աջ ա կան ջից։ 
բ)  Ինչ պե՞ս պետք է այ նու հետև վար վի բու ժաշ խա տո ղը։ 

  Բու ժա շախ տո ղը գնա հա տեց ե րե խայի ա կան ջի պրոբ լե մը։ Մայ րը տե ղյակ չէ, թե 

ե րբ է հայտն վել թա րա խային ար տադ րու թյու նը ե րե խայի ա կան ջից։ Նա հան գում 

է այն մտ քին, որ ե րե խայի հի վան դա գին գրգռ վա ծու թյու նը կա րող է կապ ված լի նել 

ա կան ջի ցա վի հետ։ Ե րե խայի ա կան ջի ետևում չկան ցա վոտ այ տու ցում եր։

գ)  Ինչ պե՞ս պետք է բու ժաշ խա տո ղը դա սա կար գի ա կան ջի հետ կապ ված պրոբ լե մը։

դ)  Ինչ պե՞ս պետք է բու ժաշ խա տո ղը բու ժի Մա րա տին։ Ե թե նա պետք է նշա նա կի դե-

ղա մի ջոց ներ, ա պա նշեք դրանց դե ղա չա փե րը և նշա նակ ման գրա ֆի կը։

6.0. ԱՆՑԿԱՑՐԵՔ ՀԵՏԱԳԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
ԲԱՐԴԱՑԱԾ ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

Երբ ե րե խան, ո րի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել էր որ պես ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄ ՐՈՒԿ, 

1(2) օր հե տո վե րա դոռ նում է բուժ հաս տա տու թյուն հե տա գա բժշ կա կան հս կո ղու թյան 
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հա մար, հետևեք ստորև բեր ված ցու ցում ե րին. 

⇒	 ԲԱՐ ԴԱ ՑԱԾ ԿԱՐՄ ՐՈՒԿ

1 օր հե տո (մինչև 1 տա րե կան ե րե խա) կամ 2 օր հե տո (ե թե ե րե խան 1 տա րե-

կա նից մեծ է)  

Կա տա րեք ե րե խայի վի ճա կի լիար ժեք կրկ նա կի գնա հա տում (տե‘ս «Գ ՆԱ ՀԱ-

ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե ման)։

Աչ քի ին ֆեկ ցիայի բու ժու մը.
⇒	 Ե թե ե րե խայի մոտ կա աչ քից թա րա խային ար տադ րու թյուն, խնդ րեք մո րը նկա-

րագ րել, ի նչ պես է նա ան ցկաց րել բու ժու մը։ Ե թե բու ժու մը ան ց է կաց վել ճիշտ, ու-

ղար կեք ե րե խային հե տա զոտ ման։ Ե թե բու ժու մը ան ց է կաց վել սխալ, սո վո րեց րեք 

մո րը ճիշտ բու ժու մը։
⇒	 Ե թե թա րա խային ար տադ րու թյու նը դա դա րել է, սա կայն պահ պան վել է աչ քե րի 

կարմ րու թյու նը, շա րու նա կեք բու ժու մը։
⇒	 Ե թե թա րա խային ար տադ րու թյու նը դա դա րել է և չկա աչ քե րի կարմ րու թյուն, դա-

դա րեց րեք բու ժու մը։
 

Բե րա նի խո ռո չի խո ցե րի բու ժու մը.
⇒	 Ե թե խո ցե րը ա վե լի են վա տա ցել, ու ղար կեք ե րե խային հե տա զոտ ման։
⇒	 Ե թե խո ցե րը մնա ցել են նույ նը կամ նկատ վում է լա վա ցում, շա րու նա կեք բու ժել  

գեն ցիան վի ո լե տով՝ բուժ ման ը նդ հա նուր կուր սը 5 օ ր։
Ե թե կան այն պի սի բար դու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են թո քա բոր բը, օ տի տը, ստ րի դո րը, 

սնուց ման խան գա րումն ե րը բու ժեք ի նչ պես նկա րագր ված է հա մա պա տաս խան բա ժին-

նե րում

 

Որ պես զի գնա հա տեք ե րե խայի վի ճա կը, ստու գեք նրա աչ քե րը և բե րա նը։ Բու ժու մը 

նշա նա կեք հայտ նա բեր ված նշան նե րի հա մա ձայն։

 Աչ քի ին ֆեկ ցիայի բու ժու մը 

Ե թե ե րե խայի աչ քից թա րա խային ար տադ րու թյու նը շա րու նակ վում է, խնդ րեք, որ-

պես զի մայ րը նկա րագ րի կամ ցույց տա, թե ի նչ պես է կա տա րել բուժ ման պրո ցե դու րա-

նե րը։ Ե թե նա իր հետ բե րել է աչ քի քսու քի ա մա նը, դուք կի մա նաք, ա րդյոք բուժ ման հա-

մար օգ տա գործ վել է աչ քի քսուք։ Հնա րա վոր է, որ ե ղել են այն պի սի պրոբ լեմ եր, ո րոնց 

պատ ճա ռով մայ րը չի կա րո ղա ցել ճիշտ կեր պով ան ցկաց նել ան հրա ժեշտ բու ժու մը։ Օ րի-

նակ, հնա րա վոր է, որ նա չի կա րո ղա ցել օ րա կան ե րեք ան գամ քսել աչ քի քսու քը, կամ 

քսուքն օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ չի կա րո ղա ցել կա տա րել աչ քի լվա ցում, կամ ե րե խայի դի-

մադ րու թյու նը թույլ չի տվել, որ նա օգ տա գոր ծի քսու քը։ 

- Ե թե մայ րը ճիշտ է բու ժել ե րե խայի աչ քի թա րա խային ար տադ րու թյու նը և ե րեք օր 

հե տո այդ ար տադ րու թյունն ա ռաջ վա պես շա րու նակ վում է, ա պա այդ ե րե խային 

ան հրա ժեշտ է ու ղար կել ստա ցի ո նար։

Ե թե մայ րը չի կա րո ղա ցել ճիշտ բու ժել ե րե խայի աչ քի թա րա խային ար տադ րու թյու-

նը, ա պա փոր ձեք պար զել, թե ի ՛նչ պրոբ լեմ ե րի է հան դի պել։ Բա ցատ րեք և սո վո րեց րեք 

նրան բուժ ման այն փու լե րը, ո րոնք նրա հա մար ան հաս կա նա լի են մա ցել։ Քն նար կեք 

նրա հետ այն հար ցը, թե ի նչ պես է պետք հաղ թա հա րել ա ռա ջա ցած պրոբ լեմ ե րը։ Եվ 
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վեր ջա պես, բա ցատ րեք ե րե խայի մո րը, թե որ քան կարևոր է բու ժու մը։ Խնդ րեք, որ նա 

ե րե խայի հետ վե րա դառ նա բուժ հիմ ար կու թյուն, ե թե աչ քի վի ճա կը չբա րե լավ վի։ Հա մե-

նայն դեպս, ե թե կար ծում եք, որ մայ րը չի կա րո ղա նա լու ճիշտ կա տա րել աչ քի բուժ ման 

բո լոր պրո ցե դու րա նե րը, կազ մա կեր պեք ա մե նօ րյա բու ժում ամ բու լա տո րիա յում կամ ու-

ղար կեք ե րե խային ստա ցի ո նար։
Ե թե թա րա խային ար տադ րու թյու նը դա դա րում է, սա կայն աչ քե րի կարմ րու թյու նը 

դեռևս պահ պան վում է, շա րու նա կեք բու ժու մը։ Բա ցատ րեք մո րը, որ բու ժու մը ե րե խայի 

հա մար շատ օգ տա կար է։ Խոր հուրդ տվեք շա րու նա կել ճիշտ բու ժու մը մինչև աչ քե րի 

կարմ րու թյու նը լի ո վին կան հե տա նա։
Ե թե թա րա խային ար տադ րու թյու նը դա դա րում է և աչ քե րի կարմ րու թյունն ան հե

տա նում է, դա դա րեց րեք բու ժու մը։ Գո վես տի խոս քեր ուղ ղեք մո րը աչ քի բու ժու մը ճիշտ 

կա տա րե լու հա մար։ Բա ցատ րեք նրան, որ աչ քի ին ֆեկ ցիան բուժ վել է։ 

 Բե րա նի խո ռո չի խո ցե րի բու ժու մը 

Ե թե բե րա նի խո ցե րի վի ճա կը վատ թա րա նում է կամ ե րե խայի բե րա նից թա րա խի 
հոտ է գա լիս, ե րե խային ու ղար կեք ստա ցի ո նար։ Բե րա նի խո ռո չի հետ կապ ված պրոբ-

լեմ ե րը կա րող են խան գա րել ե րե խային ու տել կամ խմել և կա րող են ուժգ նա նալ։ Բե-

րա նի խո ռո չից շատ ու ժեղ թա րա խային հո տը կա րող է վկայել ծանր ին ֆեկ ցիայի մա սին։ 
Կարմ րու կի ժա մա նակ բե րա նի խո ռո չի հետ կապ ված պրոբ լեմ ե րը կա րող են ա վե լի 

բար դա նալ կաթ նախ տի կամ հեր պե սի (վի րուս, ո րն ա ռա ջաց նում է բարձր ջեր մու թյուն 

շուր թե րի վրա) պատ ճա ռով։ 
Ե թե բե րա նի խո ցե րի վի ճա կը մում է նույ նը կամ դիտ վում է բա րե լա վում, բու ժու մը 

շա րու նա կեք հինգ օր շա րու նակ՝ 50/50 հա րա բե րու թյամբ ջրով բաց ված գեն ցիան վի ո լե-

տով։ 
Մայ րը պետք է շա րու նա կի հա մա պա տաս խան կեր պով կե րակ րել ե րե խային, որ պես-

զի վե րա կանգ նի ե րե խայի քա շի կո րուս տը ծանր հի վան դու թյան ըն թաց քում և որ պես զի 

կա րո ղա նա կան խել սնուց ման խան գա րում ե րի զար գա ցու մը։ Բա ցատ րեք մո րը, թե ե րբ 

պետք է նա դի մի բու ժաշ խա տող նե րի օգ նու թյա նը և թե ի նչ պես պետք է կե րակ րի ե րե-

խային հա մա ձայն « ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ» սխե մա յում նկա րագր ված կար գի։ Բա-

ցատ րեք նաև, որ հա տուկ ու շադ րու թյուն է պետք դարձ նել հի վանդ ե րե խայի կե րակր մա-

նը, քա նի որ ե րե խա նե րը են թա կա են սնուց ման խան գա րում ե րի ա ռա ջաց ման բարձր 

ռիս կի։ 

7.0. ԱՆՑԿԱՑՐԵՔ ՀԵՏԱԳԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
ՍՏՐԵՊՏՈԿՈԿԱՅԻՆ ԵՎ ՈՉՍՏՐԵՊՏՈԿՈԿԱՅԻՆ ՖԱՐԻՆԳԻՏԻ 
ԴԵՊՔՈՒՄ 

 Ստ րեպ տո կո կային ֆա րին գի տի ժա մա նակ հե տա գա բուժհս կո ղու թյուն ան ցկաց-

նե լու հա մար հետևեք ստորև բեր ված ցու ցում ե րին։

⇒	ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ԵՎ ՈՉ ՍՏ ՐԵՊ ՏՈ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՖԱ ՐԻՆ ԳԻՏ
1 օր հե տո (մինչև 1 տա րե կան ե րե խա) կամ 2 օր հե տո (ե թե ե րե խան 1 տա րե կա նից մեծ է) 

⇒	 Ե թե ե րե խայի ջեր մու թյու նը չի ի ջել և կո կոր դի ցա վը պահ պան վել է, ե թե 

ե րե խան թույլ է և նրա վի ճակն ա վե լի է վատ թա րա ցել, ու ղար կեք նրան հե-

տա զոտ ման։
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⇒	 Ե թե ե րե խայի ջեր մու թյու նը ի ջել է և կոկր դի ցա վը նվա զել է, շա րու նա կեք 

ան վտանգ մի ջոց նե րով փափ կաց նել կո կոր դը՝ հինգ օր վա ըն թաց քում։
⇒	 Ստ րեպ տո կո կային ֆա րին գի տի դեպ քում շա րու նա կեք հա կա բակ տե րիալ 

դե ղա մի ջո ցով բու ժու մը մինչև տաս նօ րյա կուր սի ա վար տը և ե րե խայի կո-

կոր դը փափ կաց րեք ան վտանգ մի ջոց նե րով։

8.0. ԱՆՑԿԱՑՐԵՔ ՀԵՏԱԳԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱԿԱՆՋԻ ԻՆՖԵԿՑԻԱՅԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

Երբ Ա ԿԱՆ ՋԻ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա դա սա կարգ մամբ ե րե խային 1(2) օր ան ց բե րում են բուժ-

հաս տա տու թյուն՝ հե տա գա բժշ կա կան հս կո ղու թյուն ան ցնե լու հա մար, դուք պետք է 

հետևեք ներ քո հի շյալ ցու ցում ե րին։ Այդ ցու ցում ե րից կա րե լի է օ գտ վել ի նչ պես ա կան ջի 

սուր ին ֆեկ ցիայի, այն պես էլ [ րո նիկ ին ֆեկ ցիայի դեպ քում։

⇒	Ա ԿԱՆ ՋԻ ՍՈՒՐ ԻՆ ՖԵԿ ՑԻ Ա

 1 օր հե տո (մինչև 1 տա րե կան ե րե խա) կամ 2 օր հե տո (ե թե ե րե խան 1 տա րե կա նից մեծ 

է) 

 Կր կին ան գամ գնա հա տեք ա կան ջի հետ կապ ված պրոբ լե մը (տե‘ս «Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ 

ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ» սխե ման)։

  Չա փեք ե րե խայի մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը։

 Բու ժու մը.

⇒	 Ե թե ե րե խայի մոտ նկատ վում է ցա վոտ ու ռա ծու թյուն ա կան ջի ետևում և տենդ 

(38.5՛C կամ ա վել), 

 ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ու ղար կեք նրան հի վան դա նոց։

 ⇒	 Ա կան ջի սուր ին ֆեկ ցիա. ե թե ա կան ջի ցա վը կամ ա կան ջից ար տադ րու-

թյու նը շա րու նակ վում է, բու ժեք նույն հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցով լրա-

ցու ցիչ 5 օ ր։Շա րու նա կեք չո րաց նել ա կան ջը պատ րույ գով։ Հա ջորդ այ ցը  

5 օր հե տո։

⇒	 Ե թե ա կան ջի ցավ և ա կան ջից ար տադ րու թյուն չկա, գո վեք մո րը՝ ե րե խայի բու ժում 

ճիշտ ան ցկաց նե լու հա մար։ Ե թե մայ րը դեռ չի ա վար տել հա կա բակ տե րիալ դե ղա-

մի ջոց նե րով բուժ ման հին գօ րյա կուր սը, ա պա պատ վի րեք, որ բու ժում ա վար տե-

լուց նա պետք է սպա ռած լի նի դե ղի ամ բողջ քա նա կու թյու նը։ 

Կր կին ան գամ գնա հա տեք ե րե խայի ա կան ջի հետ կապ ված պրոբ լե մը և չա փեք 

մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը (կամ ձեռ քի հպու մով ստու գեք, կա՞ ա րդյոք բարձր ջեր մու թյուն)։ 
Այ նու հետև ը նտ րեք հա մա պա տաս խան բուժ ման ե ղա նա կը՝ հիմ վե լով ե րե խայի մոտ 

հայտ նա բեր ված ախ տան շան նե րի վրա։
ա)  Ե թե դուք հայտ նա բե րում եք ցա վոտ այ տուց վա ծու թյուն ա կան ջի ետևում, ո րը 

չկա մյուս ա կան ջի ետևում, ու րեմ կա հա վա նա կա նու թյուն, որ ե րե խայի մոտ զար գա-

ցել է մաս տոի դիտ։ Ե թե ե րե խան ու նի բարձր ջեր մու թյուն (ակ սի լյար ջեր մաս տի ճա նը 

38.5oC է և ա վե լի բարձր), ե րե խայի մոտ կա րող է լի նել սուր ին ֆեկ ցիա։ Դա նշա նա կում 

է, որ ա կան ջի ետևում ցա վոր այ տուց վա ծու թյուն և բարձր ջեր մու թյուն ու նե ցող ե րե խայի 

վի ճա կը վատ թա րա ցել է և նրան ան հրա ժեշտ է ու ղար կել ստա ցի ո նար։
բ)  Ա կան ջի սուր ին ֆեկ ցիա։ Ե թե ա կան ջի ցա վը կամ ա կան ջից ար տադ րու
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թյու նը շա րու նակ վում են հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցով հին գօ րյա բուժ ման կուրս 

ան ցնե լուց հե տո, բու ժեք նույն հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցով ևս հինգ օ ր։ Խնդ րեք, 

որ պես զի հինգ օր հե տո մայ րը ե րե խային կր կին բե րի բուժ հաս տա տու թյուն, որ պես զի 

դուք հնա րա վո րու թյուն ու նե նաք ստու գե լու, բա րե լավ վու՞մ է ա րդյոք ե րե խայի վի ճա կը։
գ)  Ե թե ա կան ջից ար տադ րու թյու նը շա րու նակ վում է կամ ա ռաջ նային բու ժայ ցից հե-

տո ե րե խայի մոտ հայտ վել է թա րա խային ար տադ րու թյուն ա կան ջից, ցույց տվեք մո րը, 

թե ի նչ պես պետք է ա կան ջը չո րաց նել պատ րույ գի կով։ Բա ցատ րեք նրան, թե ե րե խայի 

ա պա քին ման հա մար որ քան կարևոր է ա կան ջը մշ տա պես չոր վի ճա կում պա հե լը։
դ)  Ե թե ա կան ջի ցավ չկա և չկա ար տադ րու թյուն ա կան ջից, ա պա կա րող եք գո-

վես տի խոս քեր ուղ ղել ե րե խայի մո րը ճիշտ կեր պով բու ժու մը կա տա րե լու հա մար։ Հարց-

րեք, ա րդյո՞ք նա ան ցկաց րել է հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցով բուժ ման հին գօ րյա կուր-

սը։ Ե թե ոչ, պատ վի րեք նրան օգ տա գոր ծել և վեր ջաց նել դե ղա մի ջո ցի ամ բողջ քա նա կու-

թյու նը և հե տո միայն դա դա րեց նել բու ժու մը։

9.0. ԱՆՑԿԱՑՐԵՔ ՀԵՏԱԳԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

Երբ կե րակր ման հետ կապ ված պրոբ լեմ եր ու նե ցող ե րե խային 5 օր ան ց բե րում 

են բուժ հաս տա տու թյուն՝ հե տա գա բուժհս կո ղու թյուն ան ցնե լու հա մար, դուք պետք է 

հետևեք ներ քո հի շյալ ցու ցում ե րին։

⇒	 ԿԵ ՐԱԿՐ ՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ ՊՐՈԲ ԼԵՄ ՆԵՐ
 5 օր հե տո.

  Կա տա րեք կե րակր ման կրկ նա կի գնա հա տում (տե՛ս « ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ» սխե մայի 

վե րին մա սում բեր ված հար ցե րը)։ Հար ցեր տվեք ա ռա ջին այ ցի ժա մա նակ հայտ նա-

բեր ված պրոբ լեմ ե րի մա սին։

⇒	  Խոր հուրդ ներ տվեք մո րը կե րակր ման նոր հայտ նա բեր ված կամ ձգձգ վող ցան կա-

ցած հար ցի կա պակ ցու թյամբ։ Ե թե դուք ա ռա ջար կում եք կե րակր ման մեջ մտց նել 

է ա կան փո փո խու թյուն ներ, ա պա խնդ րեք, որ պես զի մայ րը նո րից բե րի ե րե խային։
 

⇒	 Ե թե ե րե խայի քա շը ցածր է իր տա րի քի հա մե մա տու թյամբ, խնդ րեք, որ պես զի մայ-

րը վե րա դառ նա ա ռա ջին այ ցից 14 օր հե տո ՝ ստու գե լու ե րե խայի քա շի ա ճը։

Կր կին ան գամ գնա հա տեք ե րե խայի կե րակր ման վի ճակն ը ստ « ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ 

ՏՎԵՔ ՄՈ ՐԸ» սխե մա յում բեր ված հար ցե րի։ Կա րող եք օ գտ վել ե րե խայի հի վան դու թյան 

պատ մու թյու նից, ի նչ պես նաև ա ռաջ նային բու ժայ ցի ըն թաց քում հայտ նա բեր ված կե-

րակր ման բո լոր պրոբ լեմ ե րի նկա րագ րու թյու նից և նախ կի նում տր ված խոր հուրդ նե րից 

ու ա ռա ջար կու թյուն նե րից։ Պար զեք, թե ի նչ պես է մայ րը կա տա րել նախ կի նում տր ված 

խոր հուրդ ներն ու ա ռա ջար կու թյուն նե րը։ Օ րի նակ, ե թե վեր ջին այ ցի ժա մա նակ նրան 

ա ռա ջարկ վել էր ա վե լի ակ տիվ կե րակ րել ե րե խային, խնդ րեք, որ մայ րը նկա րագ րի, թե 

ով և ի նչ պես է կե րակ րել ե րե խային յու րա քան չյուր կե րակր ման ժա մա նակ։ 

•	 Խոր հուրդ ներ տվեք մո րը ցան կա ցած հա րատևող կամ նոր հայտն ված պրոբ լե մի շուրջ։ 
Ե թե մայ րը դժ վա րու թյուն նե րի է հան դի պել ե րե խային կե րակ րե լիս, քն նար կեք դրանք 

հաղ թա հա րե լու ու ղի նե րը։

•	 Օ րի նակ, ե թե ե րե խայի մոր հա մար դժ վար է ակ տի վաց նել կե րակ րու մը, քա նի որ դա 
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պա հան ջում է ա վե լի եր կար զբաղ վել ե րե խայի հետ, քն նար կեք բո լոր այն հնա րա վոր 

մի ջոց նե րը, ո րոնց օգ նու թյամբ կա րե լի է փո փո խել կե րակր ման ժա մե րը։
 

•	 Ե թե ե րե խան ու նի ցածր քաշ իր տա րի քի հա մե մա տու թյամբ, խնդ րեք մո րը ե րե խային 

կր կին բե րել բուժ հիմ ար կու թյուն՝ ա ռաջ նային բու ժայ ցից 30 օր ան ց։ Այդ բու ժայ ցի 

ըն թաց քում բու ժաշ խա տողն ար դեն կկշ ռի ե րե խային և կկա րո ղա նա ո րո շել, ա րդյոք 

օ գուտ են տա լիս կե րակր ման ռե ժի մում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը։

 ԾԱ ՆՈ ԹԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ա ռաջ նային բու ժայ ցի ժա մա նակ եր կու ամ սա կան նո րած նի 

մայրն ա սաց, որ ի նքն իր ե րե խային տա լիս է 2-3 շիշ կաթ և կե րակ րում է կրծ քով օ րա-

կան մի քա նի ան գամ։ Բու ժաշ խա տո ղը խոր հուրդ տվեց, որ պես զի մայ րը ա վե լաց նի կրծ-

քով կե րակ րում ե րի հա ճա խա կա նու թյունն ու տևո ղու թյու նը, և աս տի ճա նա բար կր ճա տի 

կա թի մյուս տե սակ նե րը կամ այլ կե րա կուր նե րը։

 Հա ջորդ այ ցի ժա մա նակ բու ժաշ խա տո ղը հարց րեց մո րը, թե օ րա կան քա նի ան գամ 

է ե րե խային տա լիս այլ սնն դամ թերք ներ և օ րա կան քա նի ան գամ է ե րե խային տա լիս 

մայ րա կան կաթ և ի նչ տևո ղու թյամբ։ Մայ րը պա տաս խա նեց, որ այժմ ար դեն ե րե խային 

տա լիս է միայն մեկ շիշ կաթ և օր վա ը նաց քում ե րե խային կրծ քով կե րակ րում է վեց կամ 

ա վել ան գամ։ Բու ժաշ խա տո ղը գո վես տի խոս քեր ա սաց մո րը դրա հա մար։ Այ նու հետև 

բու ժաշ խա տո ղը խնդ րեց, որ պես զի մայրն ը նդ հան րա պես դա դա րեց նի այլ տե սա կի կա-

թեր տա լը և ե րե խային կե րակ րի միայն մայ րա կան կա թով՝ օր վա ըն թաց քում ութ կամ 

ա վել ան գամ։ Քա նի որ դա նշա նա կում էր զգա լի փո փո խու թյուն ներ մտց նել ե րե խայի 

կե րակր ման մեջ, բու ժաշ խա տո ղը խնդ րեց մո րը կր կին բե րել ե րե խային բուժ հիմ ար-

կու թյուն։ Այդ հա ջորդ բու ժայ ցի ժա մա նակ բու ժաշ խա տո ղը հնա րա վո րու թյուն կու նե նա 

ստու գե լու, ա րդյոք ե րե խան ստա նում է բա վա րար քա նա կու թյամբ սնունդ և կամ րապն դի 

մոր վս տա հու թյունն ը նտր ված կե րակր ման ե ղա նա կի ճշ տու թյան մեջ։

10.0. ԱՆՑԿԱՑՐԵՔ ՀԵՏԱԳԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՆԵՄԻԱՅԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

Երբ ա փե րի գու նա տու թյամբ ե րե խային 14 օր ան ց բե րում են բուժ հաս տա տու թյուն՝ 

հե տա գա բուժհս կո ղու թյուն ան ցնե լու հա մար, դուք պետք է հետևեք ներ քո հի շյալ ցու-

ցում ե րին։

⇒	Ա ՆԵ ՄԻ Ա

 14 օր հե տո.

⇒	 Ո րո շեք հե մոգ լո բի նի մա կար դա կը և ե թե այն ցածր է, շա րու նա կեք տալ եր կա թի 

պրե պա րատ ներ և աս կոր բի նաթ թու։ Խնդ րեք մո րը վե րա դառ նալ14 օր հե տո՝ լրա-

ցու ցիչ եր կա թի պրե պա րատ ներ ստա նա լու։
⇒	  Շա րու նա կեք ե րե խային եր կա թի պրե պա րատ ներ տալ յու րա քան չյուր 14 օ րը՝ եր կու 

ա միս շա րու նակ ։Ե թե եր կու ա միս հե տո հե մոգ լո բի նի մա կար դա կը ցածր է, ու ղար-

կեք ե րե խային հե տա զոտ ման։
 

⇒	 Ե թե 2 ա միս հե տո ե րե խայի մոտ պահ պան վի ա փե րի գու նա տու թյու նը, ու ղար կեք 

ե րե խային հե տա զոտ ման։
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 Մո րը լրա ցու ցիչ կար գով տվեք եր կա թի պրե պա րատ ներ և խոր հուրդ տվեք վե րա դառ-

նալ 14 օր հե տո՝ լրա ցու ցիչ եր կա թի պրե պա րատ ներ ստա նա լու։ 

•	 Եր կու ա միս շա րու նակ մո րը տվեք եր կա թի պրե պա րատ ներ, ե րբ նա վե րա դառ նում է 

բուժ հաս տա տու թյուն յու րա քան չյուր 14 օ րը մեկ ան գամ։

•	 Ե թե եր կու ա միս ան ց ե րե խայի մոտ ա փե րի գու նա տու թյու նը դեռ պահ պան վում է, ու-

ղար կեք նրան ստա ցի ո նար՝ հե տա զոտ ման։

11.0. ԱՆՑԿԱՑՐԵՔ ՀԵՏԱԳԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՑԱԾՐ 
ՔԱՇԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

Ե թե ե րե խայի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ՑԱԾՐ ՔԱՇ, ա պա նրան ան-

հրա ժեշտ է բե րել բուժ հաս տա տու թյուն հե տա գա բժշ կա կան հս կո ղու թյուն ան ցնե լու հա-

մար 14 օր հե տո։ (Ե թե ե րե խայի մոտ ա ռա ջա նան կե րակր ման հետ կապ ված պրոբ լեմ-

ներ, ա պա նրան ան հրա ժեշտ կլի նի բե րել բուժ հաս տա տու թյուն ա վե լի վաղ։)
Ո րոշ բժշ կա կան հիմ ար կու թյուն նե րում կազ մա կերպ վում են խորհր դատ վու թյուն նե րի 

պլա նային դա սըն թաց ներ կե րակր ման հար ցե րի շուրջ։ Դրանց ըն թաց քում կե րակր ման 

խան գա րում եր ու նե ցող ե րե խա նե րը պետք է վե րա դառ նան բուժ հաս տա տու թյուն՝ հե-

տա գա բժշ կա կան հս կո ղու թյուն ան ցնե լու նպա տա կով։ Խորհր դատ վա կան հա տուկ դա-

սըն թաց նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս բու ժաշ խա տող նե րին պատ շաճ ու շադ րու թյուն 

և ժա մա նակ նվի րել կե րակր ման հետ կապ ված պրոբ լեմ ե րին մի քա նի մայ րե րի հետ և 

ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ցու ցադ րել ճիշտ սնն դամ թերք նե րի օ րի նակ ներ՝ ե րե խա նե-

րին կե րակ րե լու հա մար։
 ՑԱԾՐ ՔԱ ՇՈՎ ե րե խայի հե տա գա բժշ կա կան հս կո ղու թյունն ան ցկաց նե լիս հետևեք 

ներ քո հի շյալ ցու ցում ե րին։

⇒	 ՑԱԾՐ ՔԱՇ
 14 օր հե տո.

 

 Կշ ռեք ե րե խային և ո րո շեք, ա րդյոք նրա քաշն ա ռաջ վա պես ցածր է տա րի քի հա մե-

մա տու թյամբ։ 

Կր կին ան գամ գնա հա տեք ե րե խայի կե րակ րու մը (տե՛ս « ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ» սխե-

մայի վե րին մա սում բեր ված հար ցե րը)։

 Բու ժու մը. 

⇒	 Ե թե ե րե խայի քաշն այլևս ցածր չէ իր տա րի քի հա մե մա տու թյամբ, գո վեք մո րը և 

պատ վի րեք շա րու նա կել բուժ ման պրո ցե սը։

⇒	 Ե թե ե րե խայի քաշն ա ռաջ վա պես ցածր է իր տա րի քի հա մե մա տու թյամբ, ա պա 

մոր հետ քն նար կեք կե րակր ման հետ ա ռնչ վող ցան կա ցած ի հայտ ե կած հարց։ 
Խնդ րեք, որ պես զի նա հա ջորդ բու ժայ ցին ներ կա յա նա 14 օր հե տո։ Շա րու նա կեք 

ե րե խային հս կո ղու թյան տակ պա հել այն քան ժա մա նակ, մինչև որ նա սկ սի լավ 
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ու տել, կա նո նա վոր կեր պով քաշն ա վե լաց նել, մինչև որ նրա քաշն այլևս տա րի քի 

հա մե մատ ցածր չլի նի։

 ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆ. Ե թե կաս կած ներ ու նեք, որ ե րե խայի սնու ցու մը չի բա րե լավ վում և ե թե 

ե րե խայի քա շը շա րու նա կում է ան կում ապ րել, ու ղար կեք նրան հի վան դա նո ցային բուժ-

ման։

  Ե րե խայի վի ճա կը գնա հա տե լու հա մար կշ ռեք նրան և ո րո շեք, ա րդյոք նա դեռևս ու-

նի ցածր քաշ իր տա րի քի հա մե մա տու թյամբ։ Կա տա րեք նաև կե րակր ման կրկ նա կի 

գնա հա տում այն հար ցե րի օգ նու թյամբ, ո րոնք բեր ված են « ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ ՏՎԵՔ» 

սխե մայի վե րին հատ վա ծում։
 

•	 Ե թե ե րե խան այլևս չու նի ցածր քաշ իր տա րի քի հա մե մա տու թյամբ, գո վես տի 

խոս քեր ուղ ղեք մո րը։ Դա նշա նա կում է, որ ե րե խայի կե րակր ման ռե ժի մում կա-

տար ված փո փո խու թյուն ներն ար դյու նա վետ են ե ղել։ Խնդ րեք, որ պես զի մայ րը շա-

րու նա կի կե րակ րել ե րե խային՝ հա մա ձայն տվյալ տա րի քի հա մար նա խա տես ված 

խոր հուրդ նե րի։

•	 Ե թե ե րե խան ա ռաջ վա պես ու նի ցածր քաշ իր տա րի քի հա մե մա տու թյամբ, 
խորհր դակ ցեք մոր հետ հայտ նա բեր ված բո լոր այն պրոբ լեմ ե րի շուրջ, ո րոնք վե-

րա բե րում են ե րե խայի կե րակր մա նը։ Կե րակր ման հար ցե րի շուրջ խորհր դատ վու-

թյու նը պետք է ը նդ գր կի մոր ու սու ցու մը ե րե խային իր տա րի քի հա մար նա խա տես-

ված սնն դամ թերք նե րով և հնա րա վո րին չափ հա ճա խա կի կե րակր ման հար ցե րով։ 
Բա ցի այդ, նման խորհր դատ վու թյուն նե րը պետք է ու սու ցա նեն մո րը, թե ի նչ պես 

կա րե լի է ա վե լի ակ տի վո րեն կե րակ րել ե րե խային։ Խորհր դատ վու թյան մեջ կա րե լի 

է մտց նել նաև « Խոր հուրդ ներ տվեք մո րը» ու սու ցո ղա կան մո դու լում ը նդ գրկ ված կե-

րակր ման պրոբ լեմ ե րի լու ծում ե րը։

Խնդ րեք որ պես զի մայ րը ե րե խային կր կին բե րի բուժ հիմ ար կու թյուն մեկ ա միս ան-

ց։ Չա փա զանց կարևոր է ե րե խային հե տա զո տել ա մեն ա միս և գո վես տի խոս քեր ուղ ղել 

մո րը, ե թե նա ճիշտ է կե րակ րում ե րե խային և ե թե ե րե խան կա նո նա վոր կեր պով ա վե-

լաց նում է քաշն ու այլևս ցածր չի կշ ռում իր տա րի քի հա մե մա տու թյամբ։ Ե թե ե րե խան 

շա րու նա կում է քաշ կորց նել և հնա րա վոր չէ որևէ կերպ փո փո խել կե րակր ման ռե ժի մը, 

ու րեմ ե րե խային ան հրա ժեշտ է ու ղար կել ստա ցի ո նար կամ կե րակր ման հար ցե րով հե-

տա զոտ ման։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա. ՌԵՀԻԴՐԱՏԱՑԻԱՆ՝ ՆԱԶՈԳԱՍՏՐԱԼ ԶՈՆԴԻ 
ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ. ՕՌԱԻ ԱՆԿՅՈՒՆ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ1. ԵԹԵ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԿԱՏԱՐԵլ ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ 
ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ2. ԵԹԵ ՉԵՔ ԿԱՐՈՂ ԿԱՏԱՐԵլ ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ 
ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ3. ԵԹԵ ԿԱՐՈՂԱՆՈՒՄ ԵՔ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ ԲՈՒԺՈՒՄ՝ 
ՆԱԶՈԳԱՍՏՐԱԼ ԶՈՆԴԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ4. ԵԹԵ ԿԱՐՈՂԱՆՈՒՄ ԵՔ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ ՄԻԱՅՆ 
ՕՐԱԼ ԲՈՒԺՈՒՄ՝ ԸՍՏ ՊԼԱՆ ԲԻ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Դ. ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿՄԱՆ ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄԸ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ե. ԵԹԵ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՆ ԱՆՀՆԱՐ Է
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 ՌԵ ՀԻԴ ՐԱ ՏԱ ՑԻ ԱՆ ՆԱ ԶՈ ԳԱՍՏ ՐԱԼ ԶՈՆ ԴԻ ՕԳ ՆՈՒԹՅԱՄԲ

1. Օգ տա գոր ծեք մա քուր ռե տի նե, կամ պլաստ մա սայե նա զո գաստ րալ զոնդ՝ 2.0-2.7 

մմ տրա մագ ծով ե րե խա նե րի հա մար և 4.0-6.9 մմ տրա մագ ծով՝ մե ծա հա սակ նե րի 

հա մար։

2. Հի վան դին պառ կեց րեք մեջ քի վրա և գլու խը թեթևա կի ո րեն բարձ րաց րեք։ Ա վե լի 

հա սուն տա րի քի ե րե խա ներն ու մե ծա հա սակ նե րը գե րա դա սում են բու ժում ըն դու-

նել նս տած վի ճա կում։

3.  Չա փեք մտց վող զոն դի եր կա րու թյու նը՝ զոն դի ծայ րը տե ղադ րե լով պոր տից մի քիչ 

բարձր։ Այ նու հետև ձգեք զոն դը պոր տից մինչև ա կան ջը, ի սկ հե տո ա կան ջից մինչև 

քթի ծայ րը։ Կպ չուն ժա պա վե նի օգ նու թյամբ նշեք զոն դի վրա այն տե ղը, որ տեղ 

զոն դը կպ չում է քթի ծայ րին։ Այդ նշա նը ցույց է տա լիս, թե ի նչ եր կա րու թյան պետք 

է լի նի զոն դը՝ քթի ծայ րից մինչև ստա մոք սը։

4.  Զոն դը պա տեք ջրում լու ծե լի քսու քով կամ ուղ ղա կի թր ջեք այն ջրով, քա նի որ չի 

կա րե լի օգ տա գոր ծել յուղ։

5.  Զոն դը մտց րեք քթանց քը, զգու շու թյամբ շա րու նա կեք մտց նել, մինչև որ զոն դը դեմ 

առ նի ըմ պա նի հե տին պա տին։ Ա մեն ան գամ, ե րբ հի վան դը կա տա րում է կլ ման 

ակ տը, զոն դը մտց րեք ևս 3.5 սմ։ Ե թե հի վան դը քնած չէ, խնդ րեք, որ մի քիչ ջուր 

խմի։ 

6. Ե թե հի վան դը շն չա հեղձ է լի նում, հա ճա խա կի հա զում է և դժ վա րու թյամբ է շն չում, 

ու րեմ հնա րա վոր է, որ զոն դը մտել է շն չա փող։ Զոն դը ետ քա շեք 2-4 սմ, մինչև որ 

հա զը դա դա րի և հի վանդն ի րեն ա վե լի լավ զգա։ Մի րո պե սպա սեք, հե տո նո րից 

շա րու նա կեք մտց նել զոն դը։ 

7. Ա մեն ան գամ կլ ման ակ տը կա տա րե լիս շա րու նա կեք մտց նել զոն դը, մինչև որ կպ-

չուն ժա պա վե նով ար ված նշա նը հաս նի քթի մա կար դա կին։ Ե թե հի վանդն ի րեն 

հար մար է զգում և չի հա զում, ու րեմ զոն դը պետք է որ ստա մոք սում լի նի։

8.  Դի տեք հի վան դի բե րա նի խո ռո չի ներ սը և ստու գեք, որ զոն դը դեմ ա ռած չլի նի 

ըմ պա նի ե տին պա տին։ Հա մոզ վեք, որ զոն դը ստա մոք սում է՝ զոն դին ամ րաց նե-

լով նե րար կի չը և դուրս քա շե լով մի փոքր քա նա կու թյամբ ստա մոք սա հյութ։ Նույ նը 

կա րե լի է ա նել նաև ստե տոս կո պի օգ նու թյամբ՝ այն դնե լով հի վան դի մարմ ի վրա, 

պոր տից մի քիչ վերև։ Դա տարկ նե րար կի չի օգ նու թյամբ մի փոքր օդ մղեք զոն դի 

մեջ։ Ստե տոս կո պով լսեք, թե օ դն ի նչ պես է մտ նում ստա մոքս։

9. Կպ չուն ժա մա վե նի օգ նու թյամբ զոնդն ամ րաց րեք հի վան դի դեմ քին և նե րե րա-

կային նե րարկ ման խո ղո վակ նե րի օգ նու թյամբ միաց րեք Օ ՌԱ-ի լու ծույ թով մա քուր 

շի շը։ Կար գա վո րեք ներ մուծ ման ա րա գու թյու նը մինչև 20 մլ/կգ ժա մում կամ ա վե լի 

պա կաս։

10. Ե թե չու նեք նե րե րա կային ներ մուծ ման շիշ, կա րե լի է օգ տա գոր ծել նե րար կիչ (մխ ո-

ցը հա նած վի ճա կում), միաց նե լով այն զոն դին և օ գա գոր ծե լով այն որ պես տա րա։ 
Նե րար կի չը պա հեք հի վան դի գլ խա վերևում և պար բե րա բար դրա մեջ լց րեք Օ ՌԱ-ի 

լու ծույ թը։
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Օ ՌԱԻ Ա ՆԿՅՈՒՆ 

Օ ՌԱ-ի ան կյու նը բուժ հաս տա տու թյան այն մասն է, ո րը հատ կաց ված է օ րալ ռե հիդ-

րա տա ցի ոն թե րա պիայի ան ցկաց ման հա մար։ Այդ պի սի ան կյունն ան հրա ժեշտ է Օ ՌԱ-ի 

լու ծույ թով բու ժում ստա ցող ե րե խա նե րի ու նրանց մայ րե րի հա մար, ո րոնք ամ բու լա տո-

րիա յում պետք է ան ցկաց նեն մի քա նի ժամ։ 
Հար մա րա վետ կա հա վոր ված և սար քա վոր ված Օ ՌԱ-ի ան կյու նը բու ժաշ խա տո ղի հա-

մար հեշ տաց նում է ջրազրկ ված հի վանդ նե րի բու ժու մը։

 Օ ՌԱի ան կյու նը պետք է.

•	  տե ղա կայ ված լի նի այն պի սի տե ղում, որ տեղ հա ճախ են լի նում բու ժաշ խա տող նե-

րը, սա կայն ոչ մի ջանց քում։ Այդ ե ղա նա կով բու ժաշ խա տող նե րը կա րող են հետևել 

բուժ ման ըն թաց քին և քա ջա լե րել մո րը։
•	  տե ղա կայ ված լի նի ջրին մո տիկ

•	  տե ղա կայ ված լի նի զու գա րա նին և լվա ցա րա նին մո տիկ

•	  լի նի հար մար և ու նե նա նոր մալ օ դա փո խու թյուն։

 Օ ՌԱի ան կյու նը պետք է կա հա վոր ված լի նի հետևյալ կերպ.

•	  սե ղան՝ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ պատ րաս տե լու և պրո ցե դու րայի հա մար ան հրա ժեշտ նյու-

թե րի պահ ման հա մար

•	 դա րակ ներ՝ պրո ցե դու րայի հա մար ան հրա ժեշտ նյու թե րի պահ ման հա մար

•	 նս տա րան կամ հե նա կով ա թոռ ներ, որ պես զի մայ րը կա րո ղա նա հար մար դիր քով 

նս տել բուժ ման ըն թաց քում

•	  փոք րիկ հար մար սե ղա նիկ, ո րի վրա մայ րը կա րող է դնել Օ ՌԱ-ի լու ծույ թով բա ժա-

կը։
 Օ ՌԱ-ի ան կյու նը պետք է սար քա վոր ված լի նի պրո ցե դու րայի հա մար ան հրա ժեշտ 

հետևյալ նյու թե րով (ս տորև բեր ված ցան կը հար մար է շա բա թա կան 25-30 դիա րե այով 

հի վանդ ըն դու նող բուժ հիմ ար կու թյան հա մար).

	•	 Օ ՌԱ-ի փա թեթ ներ (ամ սա կան ա ռն վազն 300 փա թեթ) 

•	 6 շիշ, ո րոնք պա րու նա կում են այն քան ծա վա լով ջուր, ո րն ան հրա ժեշտ է Օ ՌԱ-ի 

մեկ փա թե թի պա րու նա կու թյամբ լու ծույթ պատ րաս տե լու հա մար, նե րա ռյալ ո րոշ 

տա րա ներ, որ մայրն ու նի տա նը

•	 6 բա ժակ

•	 6 գդալ

•	 2 կա թո ցիկ (նո րա ծին նե րի հա մար դրանք ա վե լի հար մար են, քան գդալ նե րը)

•	  քար տեր կամ բուկ լետ ներ (օ րի նակ,, մոր հու շա թեր թի կը), ո րոնք հի շեց նում են մո րը, 

թե ի նչ պես է կա տար վում դիա րե այով հի վանդ ե րե խայի բու ժու մը։ Մայ րե րից յու րա-

քան չյու րը տուն է տա նում մեկ հու շա թեր թիկ 

•	 օ ճառ (ձեռ քե րը լվա նա լու հա մար) 

•	 աղ բա ման

 

Օ ՌԱ-ի սե նյա կում կամ ան կյու նում կա րե լի է կա խել նաև տե ղե կատ վա կան պլա կատ-

ներ։ Քա նի որ մայ րերն Օ ՌԱ-ի սե նյա կում ան ցկաց նում են մի քա նի ժամ, նրանք հնա րա-

վո րու թյուն կու նե նան ու սում ա սի րել կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ե րի պլա կատ նե րը։
 Մայ րե րը շատ են հե տաքրքր վում դիա րե այի և ջրազրկ ման բուժ ման և կան խար գել-
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ման պլա կատ նե րով։ Պլա կատ նե րը պետք է պա րու նա կեն տե ղե կու թյուն ներ Օ ՌԱ-ի մա-

սին, մա քուր ջրի օգ տա գործ ման, կրծ քով կե րակր ման, սնն դամ թերք նե րի, ձեռ քե րի լվաց-

ման, զու գա րան նե րի օգ տա գործ ման և այն մա սին, թե ե րբ է ան հրա ժեշտ բե րել ե րե-

խային բուժ հիմ ար կու թյուն։ 
Կա րե լի է կա խել նաև պատ վաս տում ե րի մա սին տե ղե կաց նող պլա կատ ներ։
 Այ նուա մե նայ նիվ, միայն պլա կատ նե րը բա վա կան չեն մայ րե րի ու սուց ման հա մար։ 

Հնա րա վո րու թյան դեպ քում բու ժաշ խա տող նե րը պետք է ան ձամբ խոր հուրդ ներ տան 

մայ րե րին՝ Մոր հու շա թեր թի կի օգ նու թյամբ։
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ Բ1

Ե ԹԵ ԿԱ ՐՈՂ ԵՔ Ա ՆՑ ԿԱՑ ՆԵԼ ԲՈՒ ԺՈՒՄ՝ ՆԵ ՐԵ ՐԱ ԿԱՅԻՆ Ե ՂԱ ՆԱ ԿՈՎ

êÎêºø ²ÚêîºÔÆò

Î³ñá±Õ »ù ³ñ¹Ûáù ³ÝÙÇç³å»ë 
ëÏë»É Ñ»ÕáõÏÇ Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ 

Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÁ:

²ÝÙÇç³å»ë ëÏë»ù Ñ»ÕáõÏÇ Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ:  ºÃ» »ñ»Ë³Ý 
Ç íÇ×³ÏÇ ¿ ËÙ»É, Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ïí»ù Ýñ³Ý úè²-Ç ÉáõÍáõÛÃ ËÙ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: Ü»ñ³ñÏ»ù È³Ïï³ï èÇÝ·»ñÇ ÉáõÍáõÛÃª 100 ÙÉ/Ï·  (»Ã» ãÏ³, ³å³ª ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý 
ÉáõÍáõÛÃ) Ñ»ï¨Û³É »Õ³Ý³Ïáí. 

î²ðÆøÀ êÏ½µáõÙ  ïí»ù 30 ÙÉ/Ï• ²ÛÝáõÑ»ï¨ ïí»ù 70 ÙÉ/Ï•

ØÇÝã¨ 1 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñ 1 Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ*  5  Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ

1 –5 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñ 30 ñáå»Ç ÁÝÃ³óùáõÙ* 2,5  Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ

*ÎñÏÝ»ù, »Ã» ×³×³Ýã³ÛÇÝ ³ÝáÃ³½³ñÏÁ ß³ï ÃáõÛÉ ¿ Ï³Ù ãÇ ½•³óíáõÙ:

ºñ»Ë³ÛÇ íÇ×³ÏÁ ÏñÏÝ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ï»ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 1-2 Å³ÙÇó Ñ»ïá: ºÃ» ÑÇ¹ñ³óÇ³ÛÇ 
íÇ×³ÏÁ ãÇ µ³ñ»É³ííáõÙ, ³å³ ³Ýó»ù ³í»ÉÇ ³ñ³· Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÙáõÍÙ³ÝÁ:
Ð»Ýó áñ »ñ»Ë³Ý Ï³ñáÕ³Ý³ ËÙ»É, ïí»ù Ýñ³Ý úè² (Ùáï³íáñ³å»ë 5 ÙÉ/Ï·/Å³Ù). 
ëáíáñ³µ³ñ 3-4 Å³Ù Ñ»ïá úè²-Ý ï³ÉÇë »Ý ÙÇÝã¨ 1 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, ÇëÏ 1-2 Å³Ù 
Ñ»ïáª 1 ï³ñ»Ï³ÝÇó µ³ñÓñ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ:
ÎñÍùÇ Ñ³ë³ÏÇ »ñ»Ë³ÛÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñ»ù 6 Å³Ù Ñ»ïá, ÇëÏ 1 ï³ñ»Ï³ÝÇó 
Ù»Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁª 3 Å³Ù Ñ»ïá: ¸³ë³Ï³ñ·»ù çñ³½ñÏÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: 
²ÛÝáõÑ»ï¨ ÁÝïñ»ù µáõÅáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý åÉ³ÝÁ (², ´ Ï³Ù ¶): 

ºñ»Ë³ÛÇÝ ²ÜÐ²ä²Ô áõÕ³ñÏ»ù ÑÇí³Ý¹³Ýáóª úè²-Ç Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý:
ºÃ» »ñ»Ë³Ý Ç íÇ×³ÏÇ ¿ ËÙ»É, ³å³ ïí»ù ÙáñÁ úè²-Ç ÉáõÍáõÛÃ ¨ óáõÛó ïí»ù, Ã» ÇÝãå»ë ¿ 
å»ïù Ñ³×³Ë³ÏÇ ÏáõÙ»ñáí ï³É »ñ»Ë³ÛÇÝª ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ:

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ.
ºÃ» ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ù, é»ÑÇ¹ñ³óÇ³Ý ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá, ³éÝí³½Ý 6 Å³Ù »ñ»Ë³ÛÇÝ å³Ñ»ù 
ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï, áñå»ë½Ç Ñ³Ùá½í»ù, áñ Ù³ÛñÁ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³Ý ³å³Ñáí»É µ»ñ³Ý³óÇ` 
ûñ³É é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇáÝ ³Õ»ñÇ ÉáõÍáõÛÃ Ý»ñÙáõÍ»Éáí:

è»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³Ý ëÏë»ù úè²-Ç Ý»ñÙáõÍÙ³Ùµ µ»ñ³Ý³óÇ Ï³Ù Ý³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹Ç 
û·ÝáõÃÛ³Ùµ. ïí»ù 20 ÙÉ/Ï·/Å³Ù úè² 6 Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ (ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 120 ÙÉ/Ï·):
ºñ»Ë³ÛÇ íÇ×³ÏÁ ÏñÏÝ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ï»ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 1-2 Å³ÙÇó Ñ»ïá: 
• ºÃ» »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ÏñÏÝíáÕ ÷ëËáõÙÝ»ñ Ï³Ù ÷áñÇÏÝ áõéãáõÙ ¿, 

¹³Ý¹³Õ»óñ»ù Ñ»ÕáõÏÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ:
• ºÃ» 3 Å³ÙÇó »ñ»Ë³ÛÇ ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³Ý ãÇ µ³ñ»É³ííáõÙ, ³å³ áõÕ³ñÏ»ù Ýñ³Ý 

Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³ÛÇ:
ÎñÏÝ³ÏÇ ³Ý·³Ù ·Ý³Ñ³ï»ù »ñ»Ë³ÛÇ íÇ×³ÏÁ 6 Å³Ù Ñ»ïá:
¸³ë³Ï³ñ·»ù çñ³½ñÏÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: 
²ÛÝáõÑ»ï¨ ÁÝïñ»ù µáõÅáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý åÉ³ÝÁ (², ´ Ï³Ù ¶):

ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ï³± ³ñ¹Ûáù 
Ñ»ÕáõÏÇ Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ 

Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »ñ»Ë³ÛÇÝ 
ï³Ý»É ÙáïÇÏ ·ïÝíáÕ áñ¨¿ ï»Õ 

(30 ñáå. ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ)

Ò»½ ëáíáñ»óñ»±É »Ý ³ñ¹Ûáù û·ïí»É 
Ý³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹Çóª 

é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³ÛÇ Ýå³ï³Ïáí: 

ºñ»Ë³ÛÇÝ ³ÝÑå³Õ áõÕ³ñÏ»ù 
ÑÇí³Ý¹³Ýáóª Ñ»ÕáõÏÇ 

Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ï³Ù Ý³½á·³ëïñ³É 
»Õ³Ý³Ïáí Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

àâ

²Úà

²Úà

²Úà

àâ

àâ

àâ

Î³ñáÕ³Ýáõ±Ù ¿ ³ñ¹Ûáù »ñ»Ë³Ý 
ËÙ»É:

äÈ²Ü ¶. ²ÜÐ²ä²Ô ´àôÄºø Ì²Üð æð²¼ðÎàôØÀ
Ðºîºìºø êÈ²øÜºðÆ àôÔÔàôÂÚ²ÜÀ: ºÂº Òºð ä²î²êÊ²ÜÀ §²Úà¦ ¾, Ü²Úºø ²æ ÎàÔØÆ ²ÔÚàôê²ÎÀ: ºÂº Òºð ä²î²êÊ²ÜÀ §àâ¦ ¾, 
²ä² Ü²Úºø ÜºðøºìàôØ ´ºðì²ÌÀ:

ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ Բ-1-ում նկա-

րագր վում է, թե ի նչ պես 

պետք է ան ցկաց նել ե րե-

խայի բու ժում ը ստ Պլան 

Գ-ի, ե թե ձեր բուժ հաս տա-

տու թյու նում կան բո լոր ան-

հրա ժեշտ սար քա վո րում-

նե րը և հա մա պա տաս խան 

հե ղուկ նե րը (օ րի նակ, Ռին-

գե րի լակ տատ կամ ֆի զի-

ո լո գիա կան լու ծույթ)՝ նե րե-

րա կային նե րար կում ան-

ցկաց նե լու հա մար։

Պ լան Գ-ի ստորև բեր ված բա ժին նե րում նկա րագր վում են ե րե խայի նե րե րա կային ռե-

հիդ րա տա ցիայի փու լե րը, ի նչ պես նաև նե րե րե կային հե ղուկ նե րի այն ծա վալ նե րը, ո րոնք 

պետք է ստա նան ե րե խա նե րը՝ կախ ված ի րենց տա րի քից ու քա շից։ Ու շադ րու թյամբ դի-

տար կեք այդ բա ժին նե րը։

• ²ÝÙÇç³å»ë ëÏë»ù Ñ»ÕáõÏÇ Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ:  ºÃ» »ñ»Ë³Ý Ç íÇ×³ÏÇ ¿ ËÙ»É, 
Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ïí»ù Ýñ³Ý úè²-Ç ÉáõÍáõÛÃ ËÙ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ü»ñ³ñÏ»ù 
È³Ïï³ï èÇÝ·»ñÇ ÉáõÍáõÛÃª 100 ÙÉ/Ï·  (»Ã» ãÏ³, ³å³ª ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ÉáõÍáõÛÃ) Ñ»ï¨Û³É 
»Õ³Ý³Ïáí. 

î²ðÆøÀ êÏ½µáõÙ  ïí»ù 30 ÙÉ/Ï• ²ÛÝáõÑ»ï¨ ïí»ù 70 ÙÉ/Ï•

ØÇÝã¨ 1 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñ 1 Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ*  5  Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ

1 –5 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñ 30 ñáå»Ç ÁÝÃ³óùáõÙ* 2,5  Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ

*ÎñÏÝ»ù, »Ã» ×³×³Ýã³ÛÇÝ ³ÝáÃ³½³ñÏÁ ß³ï ÃáõÛÉ ¿ Ï³Ù ãÇ ½•³óíáõÙ:

• ºñ»Ë³ÛÇ íÇ×³ÏÁ ÏñÏÝ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ï»ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 1-2 Å³ÙÇó Ñ»ïá: ºÃ» ÑÇ¹ñ³óÇ³ÛÇ 
íÇ×³ÏÁ ãÇ µ³ñ»É³ííáõÙ, ³å³ ³Ýó»ù ³í»ÉÇ ³ñ³· Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÙáõÍÙ³ÝÁ:

• Ð»Ýó áñ »ñ»Ë³Ý Ï³ñáÕ³Ý³ ËÙ»É, ïí»ù Ýñ³Ý úè² (Ùáï³íáñ³å»ë 5 ÙÉ/Ï·/Å³Ù). 
ëáíáñ³µ³ñ 3-4 Å³Ù Ñ»ïá úè²-Ý ï³ÉÇë »Ý ÙÇÝã¨ 1 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, ÇëÏ 1-2 Å³Ù 
Ñ»ïáª 1 ï³ñ»Ï³ÝÇó µ³ñÓñ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ:

• ÎñÍùÇ Ñ³ë³ÏÇ »ñ»Ë³ÛÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñ»ù 6 Å³Ù Ñ»ïá, ÇëÏ 1 
ï³ñ»Ï³ÝÇó Ù»Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁª 3 Å³Ù Ñ»ïá: ¸³ë³Ï³ñ·»ù çñ³½ñÏÙ³Ý 
³ëïÇ×³ÝÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ÁÝïñ»ù µáõÅáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý åÉ³ÝÁ (², ´ 
Ï³Ù ¶): 

 

ԾԱ ՆՈ ԹՈՒԹՅՈՒՆ. 
Ե թե հնա րա վո րու թյուն ու նեք, ռե հիդ րա ցիան ա վար տե լուց հե տո ա ռն վազն 6 ժամ ե րե խային 

պա հեք հս կո ղու թյան տակ՝ որ պես զի հա մոզ վեք, որ մայ րը կա րո ղա նում է ռե հիդ րա տա ցիան 

ա պա հո վել բե րա նից օ րալ ռե-հիդ րա տա ցի ոն ա ղե րի լու ծույթ ներ մու ծե լով։

Պ լան Գ-ի այս բաժ նում կա րող են հան դի պել ձեզ ան ծա նոթ տեր մին ներ։ Կար դա ցեք 

ստորև բեր ված տեր մին նե րի բա ցատ րու թյուն նե րը։

•	  ԿԱ ԹԻ ԼԱՅԻՆ տեր մի նը նշա նա կում է նե րե րա կային ներ մուծ ման սար քա վո րում եր և 

լու ծույթ։
  Նե րե րա կային ներ մուծ ման ա րա գու թյուն տեր մի նը նշա նա կում է 1 րո պեի ըն թաց քում 

նե րե րա կային հե ղու կի ներ մուծ վող կա թիլ նե րի քա նա կը։
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  Կա թի լայի նի պատ րաս տում տեր մի նը նշա նա կում է այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րն 

ան հրա ժեշտ է կա թի լային սար քա վոր ման տե ղադր ման, նե րե րա կային հե ղու կի պատ-

րաստ ման և ա սե ղը հի վան դի ե րա կը մտց նե լու հա մար։

•	  ՀԻԴ ՐԱ ՏԱ ՑԻ ԱՅԻ ՎԻ ՃԱԿ տեր մի նը նշա նա կում է, ա րդյոք նոր մալ է ան ցել ե րե խայի 

հիդ րա տա ցիան, թե ե րե խան դեռ ջրազրկ ված է և ի նչ աս տի ճա նի։ 

 Ջ ՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ դա սա կարգ մամբ ե րե խան այն քան ջրազրկ ված չէ, որ նրա մոտ առ-

կա լի նեն ջրազրկ ման նշան ներ։ Ի սկ այն ե րե խայի օր գա նիզ մը, ո րի հի վան դու թյու նը 

դա սա կարգ վել է որ պես ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ կամ ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ, պա րու նա-

կում է նոր մայից պա կաս ջուր։

 Ե րե խայի հիդ րա տա ցիայի վի ճա կը գնա հա տե լու հա մար օ գտ վեք ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ-

ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ սխե մա յում թվարկ ված ախ տան շան նե րից։

•	  ՃԱ ՃԱՆ ՉԱՅԻՆ ԶԱՐ ԿԵ ՐԱԿ տեր մի նը նշա նա կում է ճա ճան չային զար կե րա կի վրա 

ո րոշ վող ա նո թա զարկ։ Ճա ճան չային զար կե րա կը ձեռ քի հիմ ա կան ա րյու նա տար 

ա նոթն է, ո րը գնտ վում է բութ մա տի կող մում։

 Կա տա րեք նե րե րա կային բու ժում՝ ծանր ջրազրկ ման դեպ քում

 ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՆ դեպ քում նե րե րա կային բու ժում ան ցկաց նե լիս դուք տա լիս եք 

ե րե խային մեծ քա նա կու թյամբ հե ղուկ։ Այդ հե ղու կը վե րա կանգ նում է օր գա նիզ մից ջրի ու 

ա ղե րի կո րուս տը։
 Ան հա պաղ սկ սեք նե րե րա կային բու ժու մը Պլան Գ-ում նշ ված ծա վա լով։ Ե թե ե րե խան 

կա րո ղա նում է խմել, նախ քան նե րե րա կային ներ մու ծու մը օ րալ ե ղա նա կով տվեք Օ ՌԱ-ի 

լու ծույթ։ Այ նու հետև շատ ա րագ (նո րա ծին նե րի հա մար՝ 60 րո պեի ըն թաց քում, ի սկ ա վե լի 

հա սուն տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար՝ 30 րո պեի ըն թաց քում) տվեք նե րե րա կային հե ղու-

կի ա ռա ջին դո զան (30 մլ/կգ)։ Դա կվե րա կանգ նի ա րյան ծա վա լը և թույլ կտա խու սա փել 

շո կից կամ մա հա ցու ել քից։ Այ նու հետև, ռե հիդ րա տա ցիան ա վար տե լու հա մար, ա վե լի 

փոքր ա րա գու թյամբ տվեք 70 մլ/կգ հե ղուկ։ 
 Նե րե րա կային բուժ ման ըն թաց քում ե րե խայի վի ճա կը գնա հա տեք յու րա քան չյուր 1-2 

ժա մը մեկ ան գամ։ Պար զեք, ստա նում է ա րդյոք ե րե խան ան հրա ժեշտ քա նա կու թյամբ 

նե րե րա կային հե ղուկ։

ՕՐԻՆԱԿ

Ս տորև բեր ված օ րի նա կում նկա րագր վում է, թե ի նչ պես պետք է բու ժել ԾԱՆՐ 

ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ դա սա կարգ մամբ ե րե խային, ե թե դուք կա րող եք ան ցկաց նել նե րե րա-

կային բու ժում։ 
Վեց ամ սա կան (9 կգ) Էմ մայի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ-

ԿՈՒՄ և ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ։ Ա ղջ նա կը չի կա րո ղա նում խմել, սա կայն հի-

վան դու թյան այլ դա սա կար գում եր ե րե խայի մոտ չկա։ Բուժ հաս տա տու թյու նը սար քա վոր-

ված է նե րե րա կային բուժ ման հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր հար մա րու թյուն նե րով։ Ո ւս տի, 

բու ժաշ խա տո ղը ո րո շեց ե րե խային բու ժել նե րե րա կային հե ղուկ նե րով՝ ը ստ Պլան Գ-ի ։
 Ա ռա ջին ժամ վա ըն թաց քում բու ժաշ խա տո ղը ե րե խային նե րար կեց 270 մլ (30 մլ x 9 

կգ) Ռին գե րի լակ տատ։ Հա ջորդ հինգ ժամ վա ըն թաց քում բու ժաշ խա տո ղը ե րե խային 

նե րար կեց 630 մլ (70 մլ x 9 կգ) նե րե րա կային հե ղուկ, այ սինքն՝ մո տա վո րա պես 125 մլ/ 

ժա մում։ Նե րե րա կային բուժ ման ըն թաց քում բու ժաշ խա տո ղը ե րե խայի վի ճա կը գնա հա-

տում էր յու րա քան չյուր 1-2 ժա մը մեկ ան գամ (այ սինքն՝ գնա հա տում էր ջրազրկ ման աս-

տի ճա նը)։ Ե րե խայի հիդ րա տա ցիայի վի ճա կը բա րե լավ վում էր, ուս տի բու ժաշ խա տո ղը 
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շա րու նա կում էր հա վա սա րա չափ ա րա գու թյամբ ներ մու ծել հե ղու կը։
 Չորս ժա մյա բու ժու մից հե տո Էմ ման ար դեն կա րո ղա նում էր խմել։ Բու ժաշ խա տո ղը 

շա րու նա կում էր նե րե րա կային հե ղու կի նե րար կու մը և ա մեն ժամ տա լիս էր խմե լու մո-

տա վո րա պես 45 մլ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ։
 Վեց ժա մյա նե րե րա կային բու ժու մից հե տո բու ժաշ խա տո ղը կր կին գնա հա տեց ե րե-

խայի ջրազրկ ման աս տի ճա նը։ Էմ մայի վի ճա կը բա րե լավ վել էր և նրա հի վան դու թյու նը 

դա սա կարգ վեց որ պես ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ։ Բու ժաշ խա տո ղը ո րո շեց բու ժու մը շա-

րու նա կել ը ստ Պլան Բ-ի։ Նա դա դա րեց նե րե րա կային ներ մու ծու մը և սկ սեց Էմ մային 

տալ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ՝ հա մա ձայն Պլան Բ-ի ։

 Հետևեք նե րե րա կային հե ղու կի ծա վա լին և ե րե խայի հիդ րա տա
ցիայի վի ճա կին

 ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՄԲ ե րե խայի ռե հիդ րա տա ցիայի ժա մա նակ դուք պետք է հետևեք 

ներ մուծ վող նե րե րա կային հե ղու կի ծա վա լին։ Կա րող եք օ գտ վել ստորև բեր ված ա ղյու-

սա կի նման որևէ ձևից։

Ժա մա նակ

(ժամ)

Ծա վա լը տե-
ղադր ման պա-

հին1 (մլ)

Մ նա ցած մո-
տա վոր ծա վա-

լը (մլ)

Նե րարկ ված 
ծա վա լը (մլ)

1 Յու րա քան չյուր նոր շշի/ փա թե թի հա մար, սկզբ նա կան կամ ա վե լաց ված

Ա ղյու սակն ու նի 4 սյու նակ՝ ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում հի վան դին նե րարկ վող 

հե ղու կի ծա վա լը գրան ցե լու հա մար։

1.  ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ. Գ րան ցեք, թե ե րբ պետք է ստու գեք նե րե րա կային հե ղու կի ծա վա լը։

  (մինչև 12 ամ սա կան)  (12 ամ սա կա նից մինչև 5 տա րե կան)

 * ա ռա ջին ժա մից հե տո * ա ռա ջին 30 րո պեից հե տո

 * ա մեն ժամ՝ հե տա գա 5 ժամ վա * ա մեն ժամ՝ հե տա գա 2.5 ժամ վա  

  ըն թաց քում  ըն թաց քում

2.  Հե ղու կի ծա վա լը տե ղադր ման պա հին. Նե րե րա կային հե ղու կի նե րար կում սկ սե լիս 

գրան ցեք փա թե թում կամ շշում ե ղած հե ղու կի ծա վա լը։ Ծա վա լը գր ված է լի նում շշի 
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կամ փա թե թի վրա։ Ա մեն ան գամ նե րե րա կային հե ղու կի տա րան փո խե լիս դուք պետք 

է գրան ցեք ծա վա լը ա ղյու սա կի հա մա պա տաս խան տո ղում։ 

3. Մ նա ցած հե ղու կի մո տա վոր ծա վա լը.  Սահ ման ված ժա մին ստու գեք, թե որ քան 

նե րե րա կային հե ղուկ է մա ցել։ Այդ ծա վա լը ճշգ րիտ ո րո շելն ան հնար է։ Կլո րաց րեք 

այդ թի վը մինչև մո տա կա 10 մլ նի շը (օ րի նակ, 220 մլ, 230 մլ, 240 մլ և այլն) և քար տում 

լրաց րեք մա ցած հե ղու կի մո տա վոր ծա վա լը։

4.  Հե ղու կի նե րարկ ված ծա վա լը.  Հաշ վեք սահ ման ված ժա մա նա կա մի ջո ցում ե րե-

խային նե րարկ ված հե ղու կի ծա վա լը։ Այդ ա նե լու հա մար հա նեք ՄՆԱ ՑԱԾ ՀԵ ՂՈՒ ԿԻ 

մո տա վոր ծա վա լը ՏԵ ՂԱԴՐ ՄԱՆ ՊԱ ՀԻՑ ՀԵ ՂՈՒ ԿԻ ծա վա լից: Ստաց ված տար բե րու-

թյու նը կլի նի ահ ման ված ժա մա նա կա մի ջո ցում ե րե խային ՆԵ ՐԱՐԿ ՎԱԾ ՀԵ ՂՈՒ ԿԻ ծա-

վա լը։ Լրաց րեք այն ա ղյու սա կում։

Օգ տա կար կի ներ գրի չով կամ կպ չուն ժա պա վե նով նե րե րա կային հե ղու կի տա րայի 

վրա նշել այն մա կար դա կը, ո րին ան հրա ժեշտ է հաս նել ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա-

ծում։ Օ րի նակ, նշեք այն մա կար դա կը, ո րին պետք է հաս նել ա ռա ջին 30 կամ 60 րո պեից 

հե տո, ա մեն ժամ, 3 ժամ հե տո, կամ 6 ժամ հե տո։ Դա կօգ նի ձեզ ճիշտ կար գա վո րել հե-

ղու կի ներ մուծ ման ա րա գու թյու նը։ Կար գա վո րեք մեկ րո պե ում սար քով ան ցնող կա թիլ նե-

րի քա նա կը, որ պես զի կա րո ղա նաք ճշգ րիտ կեր պով ներ մու ծել մեկ ժամ վա ըն թաց քում 

ան հրա ժեշտ հե ղու կի քա նա կու թյու նը։ 

Ս տորև բեր ված է ներ մուծ վող նե րե րա կային հե ղու կի ծա վա լը գրան ցե լու ձև 16 ամ սա-

կան (10 կգ) ե րե խայի հա մար, ո րի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ-

ԿՈՒՄ։ Բու ժաշ խա տողն ը նտ րել է բուժ ման Պլան Գ-ն։ Ա ռա ջին 30 րո պեի ըն թաց քում նա 

ե րե խային նե րար կել է 300 մլ (30 մլ x 10 կգ) հե ղուկ։ Հա ջորդ 2.5 ժամ վա ըն թաց քում նա 

ե րե խային նե րար կել է 700 մլ (70 մլ x 10 կգ) հե ղուկ (մո տա վո րա պես 300 մլ/ ժա մում)։

 Նե րե րա կային հե ղու կի ծա վալ նե րի գրանց ման մո տա վոր ձև

Ժա մա նակ 
(ժամ)

Ծա վա լը տե ղադր-
ման պա հին1 (մլ)

Մ նա ցած մո տա-
վոր ծա վա լը (մլ)

Նե րարկ ված ծա-
վա լը (մլ)

12։00 1000 մլ

12։30 700 մլ 300 մլ

13։30 400 մլ 600 մլ

14։30 100 մլ 900 մլ

15։00 0 մլ 1000 մլ

1 Յու րա քան չյուր նոր շշի/ փա թե թի հա մար, սկզբ նա կան կամ ա վե լաց ված
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Ս տու գեք, որ պես զի նե րե րա կային հե ղու կը ներ մուծ վի ճիշտ ե ղա նա կով և ան հրա ժեշտ 

ծա վա լով։ Հե ղու կի ներ մուծ ման ա րա գու թյու նը ստու գե լու հա մար գնա հա տեք ե րե խայի 

ջրազրկ ման աս տի ճա նը յու րա քան չյուր 1-2 ժա մը մեկ։ Ե թե ջրազրկ ման ու դիա րե այի 

նշան ներն ուժգ նա նում են կամ չեն պա կա սում, մե ծաց րեք ներ մուծ ման ա րա գու թյու նը և 

նե րա րա կային հե ղու կի ծա վա լը։ Ե թե ե րե խան փս խում է, նույն պես մե ծաց րեք ներ մուծ-

ման ա րա գու թյու նը։ Ե թե ե րե խայի վի ճա կը չի բա րե լավ վում, շա րու նա կեք նե րար կու մը 

նույն ա րա գու թյամբ։
 Նե րե րա կային հե ղու կի նե րարկ ման ըն թաց քում դուք պետք է ե րե խային փոքր կու մե-

րով տաք Օ ՌԱ-ի լու ծույթ, հենց որ նա ի վի ճա կի լի նի խմել։ Մեկ ժամ վա ըն թաց քում ե րե-

խային ան հրա ժեշտ է տալ մո տա վո րա պես 5 մլ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ՝ քա շի յու րա քան չյուր կգ-

ի ն։

Կր կին ան գամ գնա հա տեք ջրազրկ ման աս տի ճա նը և ը նտ րեք 
բուժ ման հա մա պա տաս խան պլան

6 ժամ հե տո (ի սկ տա րի քով ա վե լի մեծ ե րե խայի մոտ՝ 3 ժամ հե տո) գնա հա տեք նո-

րած նի մոտ առ կա ջրազրկ ման ախ տան շան նե րը։ Դա սա կար գեք ջրազրկ ման աս տի ճա-

նը։ Ը նտ րեք հա մա պա տաս խան պլան (Պ լան Ա, Բ կամ Գ) բու ժու մը շա րու նա կե լու հա-

մար։
Ե րե խայի լիար ժեք ռե հիդ րա տա ցիայից հե տո, ե րբ նրա վի ճա կը դա սա կագ վի որ պես 

ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ, հնա րա վո րու թյան դեպ քում ե րե խային պա հեք բուժ հիմ ար կու թյու-

նում ևս 6 ժամ։ Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում մայ րը ե րե խային պետք է տա լրա ցու ցիչ հե-

ղուկ ներ՝ ը ստ Պլան Ա-ի։ Հետևեք և հս կեք, որ պես զի մայ րը ե րե խային տա բա վա րար քա-

նա կու թյամբ հե ղուկ, որ պես զի ե րե խայի օր գա նիզ մը կա րո ղա նա վե րա կանգ նել դիա րե-

այի ժա մա նակ կորց րած ամ բողջ հե ղու կը։ Ա նհ րա ժեշտ է շա րու նա կել նաև ե րե խայի կե-

րակ րու մը։ Ժա մա նակ առ ժա մա նակ ստու գեք ե րե խայի վի ճա կը և հետևեք, որ ջրազրկ-

ման ախ տան շան նե րը կր կին ի հայտ չգան։
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ Բ2

 Ե ԹԵ ԴՈՒՔ ՉԵՔ ԿԱ ՐՈՂ Ա ՆՑ ԿԱՑ ՆԵԼ ՆԵ ՐԵ ՐԱ ԿԱՅԻՆ ԲՈՒ ԺՈՒՄ

 Դուք չեք կա րող ան ցկաց նել ե րե խայի նե րե րա կային բու ժու մը ձեր բժշ կա կան հաս-

տա տու թյու նում։ Այ դու հան դերձ, դա կա րե լի է ա նել մո տա կա ստա ցի ո նա րում կամ բուժ-

հիմ ար կու թյու նում, որ տեղ հաս նե լու հա մար պա հանջ վում է 30 րո պեից ոչ ա վել ժա մա-

նակ։

ºñ»Ë³ÛÇÝ ²ÜÐ²ä²Ô áõÕ³ñÏ»ù ÑÇí³Ý¹³Ýáóª úè²-Ç 
Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý:
ºÃ» »ñ»Ë³Ý Ç íÇ×³ÏÇ ¿ ËÙ»É, ³å³ ïí»ù ÙáñÁ úè²-Ç 
ÉáõÍáõÛÃ ¨ óáõÛó ïí»ù, Ã» ÇÝãå»ë ¿ å»ïù Ñ³×³Ë³ÏÇ 
ÏáõÙ»ñáí ï³É »ñ»Ë³ÛÇÝª ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ:

ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ï³± ³ñ¹Ûáù 
Ñ»ÕáõÏÇ Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ 

Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »ñ»Ë³ÛÇÝ 
ï³Ý»É ÙáïÇÏ ·ïÝíáÕ áñ¨¿ ï»Õ 

(30 ñáå. ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ) ²Úà

/ Կար դա ցեք Պլան Գ-ի այն բա ժի նը, որ տեղ նկա րագր վում են նման ի րադ րու թյուն-

ներ/

	•	 Ե րե խային շտապ ու ղար կեք ստա ցի ո նար՝ նե րե րա կային բուժ ման հա մար։ 
•	 Ե թե ե րե խան կա րո ղա նում է խմել, մո րը տվեք Օ ՌԱ-ի լու ծույթ և ցույց տվեք, թե ի նչ-

պես է պետք տալ այդ լու ծույ թը ե րե խային՝ հի վան դա նո ցի ճա նա պար հին։
 

Ար տա հայտ ված ջրազրկ ման ախ տան շան նե րով ե րե խային ան հա պաղ ու ղար կեք մո-

տա կա ստա ցի ո նա րը։ Ե թե ե րե խան կա րո ղա նում է խմել, մո րը սո վո րեց րեք, թե ի նչ պես է 

պետք տալ Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը։ Մայ րը պետք է Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը ե րե խային տա հի վան դա-

նո ցի ճա նա պար հին։
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ Բ3 

Ե ԹԵ ԿԱ ՐՈՂ ԵՔ Ա ՆՑ ԿԱՑ ՆԵԼ ԲՈՒ ԺՈՒՄ՝ ՆԱ ԶՈ ԳԱՍՏ ՐԱԼ ԶՈՆ ԴԻ 
ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ

 Դի տար կենք այն դեպ քը, ե րբ ձեր բուժ հաս տա տու թյու նում նե րե րա կային բու ժում ան-

ցկաց նելն ան հնար է, ի սկ մո տա կայ գում չկա որևէ ստա ցի ո նար, կամ հի վան դա նոց, որ տեղ 

հնա րա վոր լի ներ ե րե խային բու ժել նե րե րա կային հե ղուկ նե րի օգ նու թյամբ։ Ե թե դուք կա-

րո ղա նում եք ան ցկաց նել բու ժում նա զո գաստ րալ զոն դի օգ նու թյամբ, ա պա ե րե խայի ռե-

հիդ րա տա ցիան կա տա րեք Օ ՌԱ-ի լու ծույ թի և նա զո գաստ րալ զոն դի6 օգ նու թյամբ։ 

è»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³Ý ëÏë»ù úè²-Ç Ý»ñÙáõÍÙ³Ùµ µ»ñ³Ý³óÇ 
Ï³Ù Ý³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹Ç û·ÝáõÃÛ³Ùµ. ïí»ù 20 ÙÉ/Ï·/Å³Ù 
úè² 6 Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ (ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 120 ÙÉ/Ï·):
ºñ»Ë³ÛÇ íÇ×³ÏÁ ÏñÏÝ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ï»ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 1-2 
Å³ÙÇó Ñ»ïá: 
• ºÃ» »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ÏñÏÝíáÕ ÷ëËáõÙÝ»ñ 

Ï³Ù ÷áñÇÏÝ áõéãáõÙ ¿, ¹³Ý¹³Õ»óñ»ù Ñ»ÕáõÏÇ 
Ý»ñÙáõÍáõÙÁ:

• ºÃ» 3 Å³ÙÇó »ñ»Ë³ÛÇ ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³Ý ãÇ µ³ñ»É³ííáõÙ, 
³å³ áõÕ³ñÏ»ù Ýñ³Ý Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³ÛÇ:

ÎñÏÝ³ÏÇ ³Ý·³Ù ·Ý³Ñ³ï»ù »ñ»Ë³ÛÇ íÇ×³ÏÁ 6 Å³Ù 
Ñ»ïá:
¸³ë³Ï³ñ·»ù çñ³½ñÏÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: 
²ÛÝáõÑ»ï¨ ÁÝïñ»ù µáõÅáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ  
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý åÉ³ÝÁ (², ´ Ï³Ù ¶):

Ò»½ ëáíáñ»óñ»±É »Ý ³ñ¹Ûáù û·ïí»É 
Ý³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹Çóª 

é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³ÛÇ Ýå³ï³Ïáí: 

²Úà

 

ԾԱ ՆՈ ԹՈՒԹՅՈՒՆ. 
Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում ռե հիդ րա տա ցիայից հե տո ե րե-
խային հս կո ղու թյան տակ պա հեք ևս 6 ժամ՝ հա մոզ վե լու հա-
մար, որ մայ րը կա րող է շա րու նա կել հիդ րա տա ցիան՝ բե րա-
նից Օ ՌԱ-ի լու ծույթ տա լով։

 

•	  Ռե հիդ րա տա ցիան սկ սեք՝ ե րե խային տա լով Օ ՌԱ-ի լու ծույթ՝ զոն դի մի ջո ցով (կամ 

բե րա նից). տվեք 20 մլ/կգ/ ժամ՝ վեց ժամ վա ըն թաց քում (ըն դա մե նը 120 մլ/կգ)

•	 Յու րա քան չյուր 1-2 ժա մը մեկ գնա հա տեք ե րե խայի վի ճա կը 

- ե թե ե րե խայի մոտ փս խում ե րը կրկն վում են կամ փո րը ուռ չում է, ա պա հե ղուկ-

նե րը տվեք ա վե լի դան դաղ տեմ պով 

- ե թե 3 ժամ հե տո հիդ րա տա ցիայի վի ճա կը չի բա րե լավ վում, ա պա ե րե խային ու-

ղար կեք նե րե րա կային բուժ ման

•	 6 ժամ հե տո կր կին գնա հա տեք ե րե խայի վի ճա կը։ Դա սա կար գեք ջրազրկ ման աս-

տի ճա նը։ Այ նու հետև ը նտ րեք բու ժու մը շա րու նա կե լու հա մա պա տաս խան պլա նը 

(Պ լան Ա, Բ կամ Գ)։ 

Պ լան Գ-ի այս բաժ նում օգ տա գործ ված մի քա նի տեր մին ներ կա րող են ձեզ հա մար ան ծա-

նոթ լի նել։ Ստորև բեր ված բա ցատ րու թյուն նե րը կօգ նեն ա վե լի լավ ը մբռ նել դրանց ի մաս տը։

•	  ՓՈ ՐԻ ՈՒ ՌԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ տեր մի նը նշա նա կում է ո րո վայ նի չափ սե րի մե ծա ցում, ը նդ 

ո րում մաշ կը ձգ վում է ։

•	 ՀԻԴ ՐԱ ՏԱ ՑԻ ԱՅԻ ՎԻ ՃԱԿ հաս կա ցու թյունն օգ նում է պար զել, ա րդյոք ե րե խայի հիդ-

րա տա ցիան նոր մալ է ան ցել, կամ ե թե ե րե խան ջրազրկ ված է, ա պա՝ ջրազրկ ման 

6 ²Ûë Ñ³í»Éí³ÍáõÙ Ý³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹Ç û·ÝáõÃÛ³Ùµ µáõÅáõÙÁ ãÇ ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ: Üñ³Ýó Ñ³Ù³ñ, áíù»ñ ³ñ¹»Ý 

³Ýó»É »Ý áõëáõóÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÁ, Ñ³í»Éí³Í ²-áõÙ ïñí³Í ¿ Ý³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹Ç ¹ÇñùÇ ¨ é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³ÛÇ 

Ñ³Ù³éáï ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ:

äÉ³Ý ´-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ý³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹áí é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³Ý ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ»ï¨»É ³ÛÝ ÝáõÛÝ 

÷áõÉ»ñÇÝ, áñáÝù ËáñÑáõñ¹ »Ý ïñíáõÙ ûñ³É µáõÅÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
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աս տի ճա նը։ Այն ե րե խան, ո րի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ՋՐԱԶՐ-

ԿՈՒՄ ՉԿԱ, չի կորց րել այն քան քա նա կու թյամբ հե ղուկ, որ նրա մոտ ա ռա ջա նա 

ջրազր կում։ Այն ե րե խայի մոտ, ո րի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ՉԱ ՓԱ-

ՎՈՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ, օր գա նիզ մում հե ղուկն ա վե լի քիչ է, քան սո վո րա կան վի ճա կում։7

  Ե րե խայի հիդ րա տա ցիայի վի ճա կը գնա հա տե լու հա մար օ գտ վեք ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ 

ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ սխե մա յում թվարկ ված ախ տան շան նե րից։

 ՕՐԻՆԱԿ
Այս օ րի նա կում նկա րագր վում է, թե ի նչ պես կա րե լի է բու ժել ար տա հայտ ված ջրազրկ-

մամբ ե րե խային, ե թե դուք կա րող եք կա տա րել բու ժում Օ ՌԱ-ի լու ծույ թի և նա զո գաստ-

րալ զոն դի օգ նու թյամբ։
4 տա րե կան Ար սե նին (10 կգ) բե րել են բուժ հիմ ար կու թյուն փոր լու ծու թյամբ։ Ամ բու-

լա տո րիա յում նե րե րա կային թե րա պիա ան ցկաց նե լու հա մար չկան հար մա րու թյուն ներ, 

ի սկ մո տա կա վայ րե րում չկա որևէ բուժ հիմ ար կու թյուն, ո րը սար քա վոր ված լի նի նե րե-

րա կային ան հրա ժեշտ սար քա վո րում ե րով։ Ար սե նը չի կա րո ղա նում խմել։ Ե րե խայի մոտ 

չկան այլ հի վան դու թյուն նե րի ախ տան շան ներ։ Նրա հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վեց որ-

պես դիա րե ա և ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ, ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ։ 
Պ լան Գի հա մա ձայն բու ժաշ խա տո ղը ո րո շեց Ար սե նին տալ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ՝ նա զո-

գաստ րալ զոն դի մի ջո ցով։ Հա ջորդ մեկ ժամ վա ըն թաց քում նա ե րե խային ներ մու ծեց 200 

մլ (20 x 10 կգ) Օ ՌԱ-ի լու ծույթ։ Նա ստու գում էր ե րե խայի վի ճակն ա մեն ժամ և հետևում 

էր, որ ե րե խան ստա նա ժա մում 200 մլ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ։ Բա ցի այդ, նա հետևում էր, որ 

ե րե խայի մոտ փս խում եր ու ո րո վայ նի ու ռա ծու թյուն չա ռա ջա նա։ 
6 ժամ հե տո նա զո գաստ րալ զոն դի մի ջո ցով Ար սենն ար դեն ստա ցել էր 1200 մլ 

Օ ՌԱ-ի լու ծույթ։

 Հետևեք ե րե խային տր վող նա զո գաստ րալ հե ղու կի ծա վա լին և 
ե րե խայի հիդ րա տա ցիայի վի ճա կին

 ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՄԲ հի վանդ ե րե խայի ռե հիդ րա տա ցիայի ըն թաց քում դուք պետք 

է հետևեք ներ մուծ վող նա զո գաստ րալ հե ղու կի ծա վա լին։ Կա րող եք օ գտ վել ստորև բեր-

ված ա ղյու սա կի նման որևէ ձևից։

Ժա մա նակ 
(ժամ)

Ծա վա լը տե-
ղադր ման պա-

հին1 (մլ)

Մ նա ցած մո-
տա վոր ծա վա-

լը (մլ)

Նե րարկ ված 
ծա վա լը (մլ)

1 Յու րա քան չյուր նոր շշի/ փա թե թի հա մար, սկզբ նա կան կամ ա վե լաց ված
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Ա ղյու սակն ու նի չորս սյու նակ, ո րոնք նա խա տես ված են ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ-

վա ծում հի վան դին ներ մուծ վող հե ղու կի ծա վա լը գրան ցե լու հա մար։

1.  Ժա մա նա կը. Գ րան ցեք, թե ե րբ պետք է ստու գել նա զո գաստ րալ հե ղու կի ծա վա լը։ Այդ 

ստու գու մը պետք է կա տա րել յու րա քան չյուր ժա մը մեկ ան գամ, 6 ժամ վա ըն թաց քում։

2.  Հե ղու կի ծա վա լը տե ղադր ման պա հին.  Նա զո գաստ րալ հե ղու կի նե րար կում սկ սե-

լիս գրան ցեք փա թե թում կամ շշում ե ղած հե ղու կի ծա վա լը։ Ծա վա լը գր ված է լի նում 

շշի կամ փա թե թի վրա։ Ա մեն ան գամ նա զո գաստ րալ հե ղու կի տա րան փո խե լիս դուք 

պետք է գրան ցեք ծա վա լը ա ղյու սա կի հա մա պա տաս խան տո ղում։ 

3. Մ նա ցած հե ղու կի մո տա վոր ծա վա լը.  Սահ ման ված ժա մին ստու գեք, թե որ քան նա-

զո գաստ րալ հե ղուկ է մա ցել։ Այդ ծա վա լը ճշգ րիտ ո րո շելն ան հնար է։ Կլո րաց րեք 

այդ թի վը մինչև մո տա կա 10 մլ նի շը (օ րի նակ, 220 մլ, 230 մլ, 240 մլ և այլն) և քար տում 

լրաց րեք մա ցած հե ղու կի մո տա վոր ծա վա լը։
  

4.  Հե ղու կի ստաց ված ծա վա լը.  Հաշ վեք սահ ման ված ժա մա նա կա-մի ջո ցում ե րե խային 

նե րարկ ված նա զո գաստ րալ հե ղու կի ծա վա լը։ Այդ ա նե լու հա մար հա նեք ՄՆԱ ՑԱԾ ՀԵ-

ՂՈՒ ԿԻ ՄՈ ՏԱ ՎՈՐ ծա վա լը ՏԵ ՂԱԴՐ ՄԱՆ ՊԱ ՀԻ ՀԵ ՂՈՒ ԿԻ ծա վա լից։ Ստաց ված տար-

բե րու թյու նը կլի նի ահ ման ված ժա մա նա կա մի ջո ցում ե րե խային ՆԵ ՐԱՐԿ ՎԱԾ ՆԱ ԶՈ-

ԳԱՍՏ ՐԱԼ ՀԵ ՂՈՒ ԿԻ ծա վա լը։ Լրաց րեք այն ա ղյու սա կում։

Օգ տա կար կի ներ գրի չով կամ կպ չուն ժա պա վե նով նա զո գաստ րալ հե ղու կի տա րայի 

վրա նշել այն մա կար դա կը, ո րին ան հրա ժեշտ է հաս նել ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա-

ծում։ Օ րի նակ, նշեք այն մա կար դա կը, ո րին պետք է հաս նել ա ռա ջին 30 կամ 60 րո պեից 

հե տո, ա մեն ժամ, 3 ժամ հե տո, կամ 6 ժամ հե տո։ Դա կօգ նի ձեզ ճիշտ կար գա վո րել հե-

ղու կի ներ մուծ ման ա րա գու թյու նը։ Կար գա վո րեք մեկ րո պե ում սար քով ան ցնող կա թիլ նե-

րի քա նա կը, որ պես զի կա րո ղա նաք ճշգ րիտ կեր պով ներ մու ծել մեկ ժամ վա ըն թաց քում 

ան հրա ժեշտ նա զո գաստ րալ հե ղու կի քա նա կու թյու նը։ 

ՕՐԻՆԱԿ.

Ս տորև բեր ված է մի մո տա վոր ձև, որ տեղ գրանց ված են նա զո գաստ րալ հե ղու կի այն 

ծա վալ նե րը, որ Ար սե նը ստա ցել է բուժ հիմ ար կու թյու նում ան ցկաց րած 6 ժա մե րի ըն-

թաց քում։ Նա զո գաստ րալ զոն դի օգ նու թյամբ բու ժաշ խա տո ղը Ար սե նին ներ մու ծեց 200 

մլ (այ սինքն՝ 20 մլ x 10 կգ) Օ ՌԱ-ի լու ծույթ՝ սկ սած ժա մը 11։00-ի ց։
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 Նա զո գաստ րալ հե ղու կի ծա վալ նե րի գրանց ման մո տա վոր ձև

Ժա մա նակ

(ժամ)

Ծա վա լը տե-
ղադր ման պա-

հին1 (մլ)

Մ նա ցած մո-
տա վոր ծա վա-

լը (մլ)

Նե րարկ ված 
ծա վա լը (մլ)

11։00 1000 մլ

12։00 - - - 800 մլ 200 մլ

13։00 - - - 600 մլ 400 մլ

14։00 - - - 400 մլ 600 մլ

15։00 - - - 200 մլ 800 մլ

16։00 - - - 0 մլ 1000 մլ

17։00 1000 մլ 800 մլ 1200 մլ

1 Յու րա քան չյուր նոր շշի/ փա թե թի հա մար, սկզբ նա կան կամ ա վե լաց ված

Յու րա քան չյուր 1-2 ժա մը մեկ գնա հա տեք ե րե խայի վի ճա կը

	•	 Ե թե ե րե խայի մոտ փս խում ե րը կրկն վում են կամ փո րը ուռ չում է, ա պա հե ղուկ-

նե րը տվեք ա վե լի դան դաղ տեմ պով

	•	 Ե թե 3 ժամ հե տո հիդ րա տա ցիայի վի ճա կը չի բա րե լավ վում, ա պա ե րե խային ու-

ղար կեք նե րե րա կային բուժ ման

•	 Ե թե ե րե խայի վի ճա կը թեթևա նում է, շա րու նա կեք տալ նա զո գաստ րալ հե ղուկն 

ը նդ հա նուր առ մամբ 6 ժամ վա ըն թաց քում։

Կր կին ան գամ գնա հա տեք ջրազրկ ման աս տի ճա նը և ը նտ րեք 
բուժ ման հա մա պա տաս խան պլան

 Նա զո գաստ րալ հե ղու կի ներ մու ծում սկ սե լուց 6 ժամ հե տո կր կին ան գամ գնա հա-

տեք նո րած նի մոտ առ կա ջրազրկ ման ախ տան շան նե րը։ Դա սա կար գեք ջրազրկ ման 

աս տի ճա նը։ Ը նտ րեք հա մա պա տաս խան պլան (Պ լան Ա, Բ կամ Գ) բու ժու մը շա րու նա կե-

լու հա մար։
Ե րե խայի լիար ժեք ռե հիդ րա տա ցիայից հե տո, ե րբ նրա վի ճա կը դա սա կագ վի որ պես 

ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ ՉԿԱ, հնա րա վո րու թյան դեպ քում ե րե խային պա հեք բուժ հիմ ար կու թյու-

նում ևս 6 ժամ։ Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում մայ րը ե րե խային պետք է տա լրա ցու ցիչ հե-

ղուկ ներ՝ ը ստ Պլան Ա-ի։ Հետևեք և հս կեք, որ պես զի մայ րը ե րե խային տա բա վա րար քա-

նա կու թյամբ հե ղուկ, որ պես զի ե րե խայի օր գա նիզ մը կա րո ղա նա վե րա կանգ նել դիա րե-

այի ժա մա նակ կորց րած ամ բողջ հե ղու կը։ Ա նհ րա ժեշտ է շա րու նա կել նաև ե րե խայի կե-

րակ րու մը։ Ժա մա նակ առ ժա մա նակ ստու գեք ե րե խայի վի ճա կը և հետևեք, որ ջրազրկ-

ման ախ տան շան նե րը կր կին ի հայտ չգան։
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ Բ4

 Ե ԹԵ ԴՈՒՔ ԿԱ ՐՈ ՂԱ ՆՈՒՄ ԵՔ ԿԱ ՏԱ ՐԵԼ ՄԻ ԱՅՆ Օ ՐԱԼ ԲՈՒ ԺՈՒՄ՝ ԸՍՏ 
ՊԼԱՆ ԳԻ 

 Դի տար կենք այն դեպ քը, ե րբ ձեր բուժ հաս տա տու թյու նում նե րե րա կային բու ժում ան-

ցկաց նելն ան հնար է, մո տեր քում չկա որևէ ստա ցի ո նար կամ հի վան դա նոց, որ տեղ հնա-

րա վոր լի ներ ե րե խային բու ժել նե րե րա կային հե ղուկ նե րի օգ նու թյամբ, և դուք չեք կա րո-

ղա նում ան ցկաց նել բու ժում նա զո գաստ րալ զոն դի օգ նու թյամբ։ 

Որ պես զի սո վո րեք, թե ի նչ պես է կա տար վում օ րալ բու ժում ը ստ Պլան Գ-ի, կար դա-

ցեք և ու շադ րու թյամբ ու սում ա սի րեք Պլան Գ-ի ստորև բեր ված հատ ված նե րը։ 

è»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³Ý ëÏë»ù úè²-Ç Ý»ñÙáõÍÙ³Ùµ µ»ñ³Ý³óÇ Ï³Ù 
Ý³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹Ç û·ÝáõÃÛ³Ùµ. ïí»ù 20 ÙÉ/Ï·/Å³Ù úè² 6 
Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ (ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 120 ÙÉ/Ï·):
ºñ»Ë³ÛÇ íÇ×³ÏÁ ÏñÏÝ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ï»ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 1-2 
Å³ÙÇó Ñ»ïá: 
• ºÃ» »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ÏñÏÝíáÕ ÷ëËáõÙÝ»ñ 

Ï³Ù ÷áñÇÏÝ áõéãáõÙ ¿, ¹³Ý¹³Õ»óñ»ù Ñ»ÕáõÏÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ:
• ºÃ» 3 Å³ÙÇó »ñ»Ë³ÛÇ ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³Ý ãÇ µ³ñ»É³ííáõÙ, 

³å³ áõÕ³ñÏ»ù Ýñ³Ý Ý»ñ»ñ³Ï³ÛÇÝ é»ÑÇ¹ñ³ï³óÇ³ÛÇ:
ÎñÏÝ³ÏÇ ³Ý·³Ù ·Ý³Ñ³ï»ù »ñ»Ë³ÛÇ íÇ×³ÏÁ 6 Å³Ù Ñ»ïá:
¸³ë³Ï³ñ·»ù çñ³½ñÏÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: 
²ÛÝáõÑ»ï¨ ÁÝïñ»ù µáõÅáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
åÉ³ÝÁ (², ´ Ï³Ù ¶):

 Ծա նո թու թյուն.
Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում ռե հիդ րա տա ցիայից հե տո ե րե-
խային հս կո ղու թյան տակ պա հեք ևս 6 ժամ՝ հա մոզ վե լու հա-
մար, որ մայ րը կա րող է շա րու նա կել հիդ րա տա ցիան՝ բե րա նից 
Օ ՌԱ-ի լու ծույթ տա լով։

²Úà

Î³ñáÕ³Ýáõ±Ù ¿ ³ñ¹Ûáù »ñ»Ë³Ý 
ËÙ»É:

•	  Ռե հիդ րա տա ցիան սկ սեք՝ ե րե խային տա լով Օ ՌԱ-ի լու ծույթ՝ զոն դի մի ջո ցով (կամ բե-

րա նից). տվեք 20 մլ/կգ/ ժամ՝ վեց ժամ վա ըն թաց քում (ըն դա մե նը 120 մլ/կգ)

•	 Յու րա քան չյուր 1-2 ժա մը մեկ նո րից գնա հա տեք ե րե խայի վի ճա կը.

 

- ե թե ե րե խայի մոտ փս խում ե րը կրկն վում են կամ փո րը ուռ չում է, ա պա հե ղուկ նե րը 

տվեք ա վե լի դան դաղ տեմ պով

 

- ե թե 3 ժամ հե տո հիդ րա տա ցիայի վի ճա կը չի բա րե լավ վում, ա պա ե րե խային ու-

ղար կեք նե րե րա կային բուժ ման

•	 6 ժամ հե տո կր կին գնա հա տեք ե րե խայի վի ճա կը։ Դա սա կար գեք ջրազրկ ման սա տի-

ճա նը։ Այ նու հետև ը նտ րեք բու ժու մը շա րու նա կե լու հա մա պա տաս խան պլա նը`

Պլան Ա, Բ կամ Գ։

Ե թե ձեր բուժ հաս տա տու թյուն է ըն դուն վել ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ դա սա կարգ մամբ ե րե-

խա, ի սկ դուք չեք կա րող ան ցկաց նել նե րե րա կային կամ նա զո գաստ րալ բու ժում, պար-

զեք՝ ի վի ճա կի՞ է ա րդյոք ե րե խան ի նք նու րույն խմել։
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 	Ե թե ե րե խան կա րո ղա նում է խմել, ու րեմ հնա րա վոր է ան ցկաց նել օ րալ ռե
հիդ րա տա ցիա։

 

	Ե թե ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել, ա պա ան հա պաղ նրան ու ղար կեք մո տա
կա ամ բու լա տո րիան կամ ստա ցի ո նա րը, որ տեղ կան նե րե րա կային կամ նա զո
գաստ րալ բուժ ման հա մար ան հրա ժեշտ սար քա վո րում եր։ Ե թե ե րե խան ան
հա պաղ հե ղուկ ներ չս տա նա, նա կմա հա նա։

Պ լան Գ-ի այս բաժ նում օգ տա գործ ված մի քա նի տեր մին ներ կա րող են ձեզ հա մար 

ան ծա նոթ լի նել։ Ստորև բեր ված բա ցատ րու թյուն նե րը կօգ նեն ա վե լի լավ ը մբռ նել դրանց 

ի մաս տը։

•	  ՓՈ ՐԻ ՈՒ ՌԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ տեր մի նը նշա նա կում է ո րո վայ նի չափ սե րի մե ծա ցում, ը նդ 

ո րում մաշ կը ձգ վում է ։

•	 ՀԻԴ ՐԱ ՏԱ ՑԻ ԱՅԻ ՎԻ ՃԱԿ հաս կա ցու թյունն օգ նում է պար զել, ա րդյոք ե րե խայի հիդ-

րա տա ցիան նոր մալ է ան ցել, կամ ե թե ե րե խան ջրազրկ ված է, ա պա՝ ջրազրկ ման 

աս տի ճա նը։ Այն ե րե խան, ո րի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ՋՐԱԶՐ-

ԿՈՒՄ ՉԿԱ, չի կորց րել այն քան քա նա կու թյամբ հե ղուկ, որ նրա մոտ ա ռա ջա նա 

ջրազր կում։
Այն ե րե խայի մոտ, ո րի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վել է որ պես ՉԱ ՓԱ-

ՎՈՐ ՋՐԱԶՐ ԿՈՒՄ, օր գա նիզ մում հե ղուկն ա վե լի քիչ է, քան սո վո րա կան վի ճա կում։
 

Ե րե խայի հիդ րա տա ցիայի վի ճա կը գնա հա տե լու հա մար օ գտ վեք ԳՆԱ ՀԱ ՏԵՔ ԵՎ ԴԱ-

ՍԱ ԿԱՐ ԳԵՔ սխե մա յում թվարկ ված ախ տան շան նե րից։

 Հետևեք ե րե խային տր վող Օ ՌԱի լու ծույ թի ծա վա լին 

Ե թե դուք ո րո շել եք ան ցկաց նել օ րալ ռե հիդ րա տա ցիա, ա պա պետք է ա չալր ջու թյամբ 

հետևեք ե րե խային տր վող Օ ՌԱ-ի լու ծույ թի ծա վա լին։ Տվեք ե րե խային 20 մլ/կգ/ ժամ 

Օ ՌԱ-ի լու ծույթ՝ 6 ժամ շա րու նակ։ Վեց ժամ հե տո դուք պետք է ե րե խային տված լի նեք 

ը նդ հա նուր առ մամբ 120 մլ/կգ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ։

Յու րա քան չյուր 1-2 ժա մը մեկ գնա հա տեք ե րե խայի վի ճա կը.

	•	 Ե թե ե րե խայի մոտ փս խում ե րը կրկն վում են կամ փո րը ուռ չում է, ա պա հե ղուկ նե րը 

տվեք ա վե լի դան դաղ տեմ պով

 

•	 Ե թե 3 ժամ հե տո հիդ րա տա ցիայի վի ճա կը չի բա րե լավ վում, ա պա ե րե խային ու-

ղար կեք ստա ցի ո նար՝ նե րե րա կային բուժ ման։
 ՕՐԻՆԱԿ

Ա գա րա կի ամ բու լա տո րիան սար քա վոր ված չէ նե րե րա կային կամ նա զո գաստ րալ թե-

րա պիայի ան հրա ժեշտ սար քա վո րում ե րով։ Ա մե նա մո տիկ ստա ցի ո նար բուժ հաս տա-

տու թյու նը, որ տեղ կան նման սար քա վո րում եր, գտն վում է 2 ժամ վա հե ռա վո րու թյան 

վրա։ 
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15 ամ սա կան Ի րային (7 կգ) Ա գա րա կի ամ բու լա տո րիա է բե րել մայ րը։ Ի րան, կար-

ծես թե, քնած է ր։ Ե րբ նրան ա րթ նաց րին, նա մի քա նի կում ջուր խմեց։ Բու ժաշ խա տո ղը 

հայտ նա բե րեց, որ ե րե խայի աչ քե րը փոս ըն կած ե ն։ Մաշ կի ծալ քը հարթ վում է շատ դան-

դաղ։ Ե րե խայի հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վեց որ պես փոր լու ծու թյուն՝ ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ-

ՄԱՄԲ և ՉԿԱ Ա ՆԵ ՄԻ Ա ԵՎ ՉԿԱ ՑԱԾՐ ՔԱՇ։

 Բու ժաշ խա տո ղը ո րո շեց Ի րայի հետ ան ցկաց նել օ րալ ռե հիդ րա տա ցիա՝ ը ստ Պլան 

Գ-ի։ Քա նի որ ե րե խան կշ ռում էր 7 կգ, բու ժաշ խա տո ղը հաշ վար կեց, որ նրան ան հրա-

ժեշտ Օ ՌԱ-ի լու ծույ թի ծա վա լը կազ մում է 140 մլ։ Բու ժաշ խա տո ղը ցույց տվեց ե րե խայի 

մո րը, թե որ քան Օ ՌԱ-ի լու ծույթ պետք է տալ ե րե խային 1 ժամ վա ըն թաց քում։

 Հե տա գա 6 ժա մե րի ըն թաց քում ա մեն ժամ բու ժաշ խա տո ղը ստու գում էր Ի րայի վի-

ճա կը և հետևում, որ ե րե խայի մոտ չա ռա ջա նա փս խում և ո րո վայ նի ու ռա ծու թյուն։ Բու-

ժաշ խա տո ղը ստու գում էր նաև Ի րայի հիդ րա տա ցիայի վի ճա կը։ Ե րբ ե րե խայի վի ճակն 

սկ սեց բա րե լավ վել, բու ժաշ խա տո ղը գո վա սան քի խոս քեր ուղ ղեց մո րը և հոր դո րեց, որ 

վեր ջինս շա րու նա կի ե րե խայի ռե հիդ րա տա ցիան։

Կր կին ան գամ գնա հա տեք ջրազրկ ման աս տի ճա նը և ը նտ րեք հե
տա գա բուժ ման հա մա պա տաս խան պլա նը

 

Օ ՌԱ-ի լու ծույ թով ե րե խային բու ժե լուց 6 ժամ հե տո կր կին գնա հա տեք ե րե խայի 

ջրազրկ ման աս տի ճա նը։ Դա սա կար գեք ջրազրկ ման աս տի ճա նը։ Այ նու հետև ը նտ րեք 

բու ժու մը շա րու նա կե լու հա մա պա տաս խան պլա նը (Պ լան Ա, Բ կամ Գ)։

Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում ռե հիդ րա տա ցիայից հե տո ե րե խային հս կո ղու թյան տակ 

պա հեք ևս 6 ժամ։ Այդ ժա մա նակ խնդ րեք, որ պես զի մայ րը ե րե խային տա լրա ցու ցիչ հե-

ղուկ ներ՝ հա մա ձայն Պլան Ա-ի։ Հետևեք մո րը՝ հա մոզ վե լու հա մար, որ մայ րը կա րող է շա-

րու նա կել ե րե խային տալ բա վա րար քա նա կու թյամբ հե ղուկ ներ՝ դիա րե այից ա ռա ջա ցած 

հե ղու կի կո րուստն օր գա նիզ մում լի ո վին վե րա կանգ նե լու հա մար։ Պար բե րա բար ստու-

գեք ե րե խայի վի ճա կը և հետևեք, որ պես զի ջրազրկ ման ախ տա նիշ նե րը կր կին չհայտն-

վեն։

 ՀԻ ՇԵՔ. 
 Ե թե ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել, ա պա ան հա պաղ նրան ու ղար կեք մո տա կա ամ
բու լա տո րիա կամ ստա ցի ո նար, որ տեղ կան նե րե րա կային կամ նա զո գաստ րալ 
բուժ ման հա մար ան հրա ժեշտ սար քա վո րում եր։ Ե թե ե րե խան ան հա պաղ հե ղուկ
ներ չս տա նա, նա կմա հա նա։
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 ՆԵ ՐԵ ՐԱ ԿԱՅԻՆ ԲՈՒ ԺՈՒ ՄԸ ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ

1.  Նե րարկ ման տեխ նի կան

 Նե րե րա կային հե ղուկ նե րի նե րարկ ման տեխ նի կան կա րե լի է յու րաց նել 

միայն փորձ ված մաս նա գե տի կող մից գործ նա կան ցու ցադր ման ե ղա նա կով։ 
Նե րե րա կային նե րար կու մը կա րող են և պար տա վոր են կա տա րել միայն հա-

տուկ ու սու ցում ան ցած բու ժաշ խա տող նե րը։ Ստորև բեր ված են հե ղուկ նե րի նե-

րե րա կային ներ մուծ ման ե ղա նա կի մի քա նի ը նդ հա նուր դրույթ ներ.

	 Նե րե րա կային բուժ ման հա մար օգ տա գործ վող ա սեղ նե րը, շշե րը, խո ղո վակ նե րը և 

հե ղուկ նե րը պետք է լի նեն միայն ստե րիլ վի ճա կում։

	Նե րե րա կային բուժ ման հա մար կա րե լի է օգ տա գոր ծել բո լոր հար մար ե րակ նե րը։ 
Ա ռա վել մատ չե լի ե րակ նե րը սո վո րա բար լի նում են ձեռ քի ներ քին կամ ար տա քին 

մա կե րե սին՝ դաս տա կի մա կար դա կի վրա։ Նո րա ծին նե րի մոտ ա ռա վել մատ չե լի 

ե րակ նե րը գան գի կո ղային ե րակ ներն ե ն։

  Պա րա նո ցի ե րակ նե րը սո վո րա բար չեն օգ տա գործ վում նե րե րա կային նե րար կում-

նե րի հա մար։ Նույ նը կա րե լի է ա սել նաև ե րակ նե րը գտ նե լու նպա տա կով կա տար-

վող կտր վածք նե րի մա սին, ո րոն ցից ա մեն կերպ պետք է խու սա փել։
 

 Այն դեպ քե րում, ե րբ ան հրա ժեշտ է կա տա րել շտապ վե րա կեն դա նա ցում, ա սե ղը 

կա րե լի է մտց նել ա զդ րային ե րակ7։ Ա սե ղը պետք է ա մուր ֆիքս ված լի նի տե ղում և 

հան վի հնա րա վո րին չափ ա րագ։ 

  ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՆ ո րոշ դեպ քե րում, հատ կա պես մե ծա հա սակ նե րի մոտ, կա րող 

է ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նալ ե րակ մտց նել միան գա մից եր կու ա սեղ։ Ե րկ րորդ 

ե րա կից ներ մու ծու մը կա րե լի է դա դա րեց նել, հենց որ հի վան դի ջրազրկ ման վի ճա-

կը սկ սի բա րե լավ վել։
	 Խոր հուրդ է տր վում նե րե րա կային հե ղուկ նե րի շշե րի վրա կա տա րել նի շեր, ո րոնք 

ձեզ կօգ նեն հետևե լու, թե որ քան ժա մա նա կում է հե ղու կը հաս նում ձեր նի շին։ Կար-

գա վո րեք խո ղո վա կով ան ցնող կա թիլ նե րի քա նա կու թյու նը, որ պես զի կա րո ղա նաք 

հի վան դին տալ ճիշտ քա նա կու թյամբ հե ղուկ մեկ ժա մում։

2.  Նե րե րա կային նե րարկ ման լու ծույթ նե րը

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ գո յու թյուն ու նե ցող նե րե րա կային լու ծույթ նե րը բա վա-

կան բազ մա զան ու մե ծա քա նակ են, նրանց բո լո րի կա ռուց ված քում պա կա սում են ո րոշ 

է լեկտ րո լիտ ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ծանր ջրազրկ մամբ հի վանդ նե րի բուժ ման հա-

7 ²½¹ñ³ÛÇÝ »ñ³ÏÁ áïùÇ ·ÉË³íáñ »ñ³ÏÝ ¿: ²ÛÝ ·ïÝíáõÙ ¿ ³½¹ñ³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÇó ¹»åÇ Ù³ñÙÝÇ Ï»ÝïñáÝÁ: 

²½¹ñ³ÛÇÝ ½³ñÏ»ñ³ÏÁ áïùÇ ·ÉË³íáñ ½³ñÏ»ñ³ÏÝ ¿:
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մար։ Է լեկտ րո լիտ նե րի ան հրա ժեշտ քա նա կու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար, հենց որ 

հի վան դը կա րո ղա նա խմել, նրան պետք է տալ փոքր քա նա կու թյամբ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ, 

նույ նիսկ ե թե նե րե րա կային բու ժու մը դեռ ըն թաց քի մեջ է։ Ստորև բեր ված է ո րոշ նե րե-

րա կային լու ծույթ նե րի հա մա ռոտ բնու թա գի րը։

 Խոր հուրդ տր վող լու ծույ թը

 Ռին գե րի լակ տատ կոչ վող լու ծույ թը, ո րն այլ կերպ ան վա նում են Հարթ մա նի լու
ծույթ, ա ռևտ րային շու կա յում գո յու թյուն ու նե ցող ա մե նա լավ լու ծույթն է։ Այն պա րու նա-

կում է օր գա նիզ մի թթ վայ նու թյան վե րա կանգն ման հա մար ան հրա ժեշտ քա նա կու թյամբ 

նատ րի ու մի կոն ցենտ րա ցիա և բա վա րար քա նա կու թյամբ լակ տատ, ո րը վե րա փոխ վում է 

բի կար բո նա տի։
 Ռին գե րի լակ տատ լու ծույ թը կա րե լի է օգ տա գոր ծել ցան կա ցած բնույ թի սուր դիա րե-

այից ա ռա ջա ցած ջրազրկ ման բուժ ման հա մար՝ բո լոր տա րի քային խմ բե րում։ Օ ՌԱ-ի լու-

ծույ թով վաղ բու ժու մը և կե րակր ման վաղ վե րա կանգ նում օր գա նիզ մին ա պա հո վում են 

կա լի ու մի և գլյու կո զայի ան հրա ժեշտ քա նա կու թյամբ։

Ըն դու նե լի լու ծույթ նե րը

Ս տորև բեր ված ըն դու նե լի լու ծույթ նե րը, հնա րա վոր է, չա պա հո վեն օր գա նիզ մին ան-

հրա ժեշտ կա լի ու մի, բի կար բո նա տի կամ նատ րի ու մի քա նա կու թյու նը։ Ո ւս տի, դուք պետք 

է սկ սեք հի վան դին օ րալ ե ղա նա կով տալ Օ ՌԱ-ի լու ծույթ, հենց որ նա ի վի ճա կի լի նի 

ի նք նու րույն խմել։ 
 Նոր մալ ա ղային լու ծույ թը, ո րն այլ կերպ ան վա նում են ի զո տո նիկ կամ ֆի զի ո լո գիա-

կան լու ծույթ, լայն տա րա ծում ու նի։ Այն չի կար գա վո րում օր գա նիզ մի թթ վայ նու թյու նը և 

չի վե րա կանգ նում կա լի ու մի կո րուս տը։ Հի վան դին միա ժա մա նակ կա րե լի է տալ նատ-

րի ու մի բի կար բո նատ կամ նատ րի ու մի լակ տատ և կա լի ու մի քլո րիդ։ Դրա հա մար պա-

հանջ վում է ծա վալ նե րի ճշգ րիտ հաշ վարկ, ո րը դժ վա րաց նում է նե րարկ ման հս կո ղու-

թյու նը։

50/50ի հա րա բե րու թյամբ Դա րոուի լու ծույ թը պա րու նա կում է ա վե լի քիչ քա նա կու-

թյամբ նատ րի ու մի քլո րիդ, քան ան հրա ժեշտ է օր գա նիզ մում ջրազր կու մից ա ռա ջա ցած 

նատ րի ու մի պա կա սը լրաց նե լու հա մար։
50/50ի հա րա բե րու թյամբ 5% դեկստ րո զայով բաց ված ֆի զի ո լո գիա կան լու ծույ թը 

պա րու նա կում է ա վե լի քիչ քա նա կու թյամբ նատ րի ու մի քլո րիդ, քան ան հրա ժեշտ է օր-

գա նիզ մի ջրազր կում ար դյու նա վետ կեր պով բու ժե լու հա մար։ Ի նչ պես և նոր մալ ֆի զի-

ո լո գիա կան լու ծույ թը, այն չի կար գա վո րում օր գա նիզ մի թթ վայ նու թյու նը և չի վե րա կանգ-

նում կա լի ու մի կո րուս տը։

 Խոր հուրդ չտր վող լու ծույթ նե րը

 Խոր հուրդ չի տր վում օգ տա գոր ծել գլյու կո զայի լու ծույթ ներ և դեկստ րո զա։ Դրանք 

ա պա հո վում են օր գա նիզ մը միայն ջրով և շա քա րով, և չեն պա րու նա կում է լեկտ րո լիտ-

ներ։ Բա ցի այդ, դրանք չեն կար գա վո րում օր գա նիզ մի թթ վայ նու թյու նը և չեն վե րա կանգ-

նում է լեկտ րո լիտ նե րի կո րուս տը։
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 Սո վո րա բար ծանր հի վանդ ե րե խան լա վա գույն բու ժում կա րող է ստա նալ հի վան դա-

նո ցում։ 
Եր բեմ հի վան դին ստա ցի ո նար տե ղա փո խելն ան հնար է լի նում կամ ուղ ղա կի խոր-

հուրդ չի տր վում։ Նախևա ռաջ, ստա ցի ո նա րը կա րող է չա փա զանց մեծ հե ռա վո րու թյան 

վրա գտն վել, հա գե ցած չլի նել ե րե խայի խնամքն ա պա հո վող սար քա վո րում ե րով կամ 

չու նե նալ ո րա կյալ մաս նա գետ ներ։ Հնա րա վոր է նաև, որ ուղ ղա կի տրանս պոր տային մի-

ջոց ներ չլի նեն։ Եր բեմ ծնող ներն ի րենք են հրա ժար վում ե րե խային տե ղա փո խել հի վան-

դա նոց, չնա յած բու ժանձ նա կազմ ա մեն կերպ ջա նում է նրանց բա ցատ րել հի վան դա նո-

ցի ան հրա ժեշ տու թյու նը։
 Բո լոր այն դեպ քե րուն, ե րբ ե րե խային հի վան դա նոց տե ղա փո խելն ան հնար է, ան հա-

պաղ պետք է կազ մա կեր պել նրա բու ժու մը ամ բու լա տոր պայ ման նե րում, օգ նել ծնող նե-

րին ճիշտ կազ մա կեր պել ե րե խայի խնամ քը, ի նչ պես նաև` ե րե խայի բժշ կա կան հս կո ղու-

թյան ամ բու լա տոր քար տում կա տա րել հա մա պա տաս խան գրա ռում հի վան դա նո ցային 

բու ժու մից հրա ժար վե լու վե րա բե րյալ` վա վե րաց նե լով այն ծնո ղի ստո րագ րու թյամբ։

 Հի վան դա նոց չտե ղա փոխ վող ծանր հի վանդ ե րե խա նե րի բու ժու մը կազ մա կերպ վում է 

ցե րե կային ստա ցի ո նա րի կամ տնային ստա ցի ո նա րի պայ ման նե րում։
 

Այս հա վել վա ծում նկա րագր վում են ծանր դա սա կարգ մամբ ե րե խա նե րի բուժ ման 

ե ղա նակ ներն այն պայ ման նե րում, ե րբ ծանր վի ճա կում գտն վող ե րե խային ան հնար է 

տե ղա փո խել հի վան դա նոց։ Հա վել վա ծը բաղ կա ցած է եր կու բա ժին նե րից. Հիմն ա կան 

խնամք և Ցու ցումն եր բուժ ման հա մար. խոր հուրդ ներ ծանր հի վանդ ե րե խա նե րի հա-

տուկ բուժ ման վե րա բե րյալ, ե րբ ե րե խային հի վան դա նոց տե ղա փո խելն ան հնար է ։

 Հա վել վա ծից օ գտ վե լու հա մար նախևա ռաջ ան հրա ժեշտ է գտ նել ե րե խայի դա սա-

կար գու մը և նշել ան հրա ժեշտ հիմ ա կան բու ժու մը: Այ նու հետև կա րող եք օ գտ վել ԲՈՒ-

ԺԵՔ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ սխե մայի հա մա պա տաս խան շր ջա նակ նե րից և սույն հա վել վա ծի ե րկ-

րորդ բաժ նում տեղ գտած ցու ցում ե րից։ Ցու ցում եր բուժ ման հա մար բա ժի նը բո վան-

դա կում է զա նա զան դե ղա մի ջոց նե րի նշա նակ ման 6-ժա մյա, 8-ժա մյա և 12-ժա մյա գրա-

ֆիկ ներ։

 Հի շեք, որ դուք պետք է բու ժեք նաև հայտ նա բեր ված ոչ ծանր դա սա կար գում ե րը։ 
Բուժ ման այդ ե ղա նակ նե րը պետք է գրանց վեն Հի վանդ ե րե խայի գրան ցում ե րի քար-

տում։

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ծանր հի վանդ ե րե խան կա րող է օպ տի մալ բու ժում 

ստա նալ միայն սար քա վո րում ե րով հա գե ցած և ո րա կյալ մաս նա գետ ներ ու նե ցող հի-

վան դա նո ցում, այդ ցու ցում ե րի կա տա րու մը կա րող է նպաս տել բարձր ռիս կի խմ բի մեջ 

մտ նող այն ե րե խա նե րի մա հա ցու թյան տո կո սի նվա զե ցու մը, ո րոնց ան հնար է տե ղա փո-

խել հի վան դա նոց։
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Ց Ա Ն Կ

 ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԽՆԱՄՔ. ԵՐ ԿՈՒ ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ ՀԻՆԳ ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ 
ՏԱ ՐԻ ՔԻ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱ

 ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ ԽԻՍՏ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ………………..

 ԾԱՆՐ ՁԳՁԳ ՎՈՂ ՓՈՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ………………………………………..

 ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ …………………………….

 

ԸՄ ՊԱ ՆԻ Ա ԲՍ ՑԵՍ ………………………………………………………………..

 ՄԱՍ ՏՈԻ ԴԻՏ ………………………………………………………………………

Ս ՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ………………………………………………

 ԾԱՆՐ Ա ՆԵ ՄԻ Ա …………………………………………………………………..

30 օ րից ա վել շա րու նակ վող հազ ……………………………………………….

Ցն ցում եր …………………………………………………………………………..

 ՑՈՒ ՑՈՒՄ ՆԵՐ ԲՈՒԺ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ

Ամ պի ցի լին ……………………………………………………………………

 Գեն տա մի ցին …………………………………………………………………………
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ԵՐ ԿՈՒ ԱՄ ՍԱ ԿԱ ՆԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ ՀԻՆԳ ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ ՏԱ ՐԻ ՔԻ ՀԻ ՎԱՆԴ Ե ՐԵ ԽԱ

 Հիմ ա կան խնամ քը

 ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐ ԲԻ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊ ՔՈՒՄ

 

1. Անց կաց րեք բու ժում հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րի օգ նու
թյամբ

 Խիստ կարևոր է, որ պես զի ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐ ԲՈՎ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ 

ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՄԲ ե րե խան ստա նա բու ժում հա կա բակ տե րիալ դե ղո րայ քով։ 

	Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է կրծ քա վան դա կի թեթևա կի ներ քա շում և չկա 
ռես պի րա տոր դիստ րես, տվեք նրան ա մոք սի ցի լին՝ օ րալ ե ղա նա կով։

Զն նեք ե րե խային ա մեն օ ր։ Ստու գեք, ա րդյոք բա րե լավ վու՞մ է նրա վի ճա կը։ Ե թե ե րե-

խայի վի ճա կը չի բա րե լավ վում, ա մոք սի ցի լի նի փո խա րեն տվեք 2 շար քի հա կա բակ տե-

րիալ դե ղա մի ջոց 

	Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է վտան գի ը նդ հա նուր որևէ նշան կամ կրծ քա
վան դա կի ար տա հայտ ված ներ քա շում, կամ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ 
ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կար գու մը, միջմկ ա նային ե ղա նա կով նե րար կեք 

նրան ամ պի ցի լին և գեն տա մի ցին։

 Բու ժեք միջմկ ա նային հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցով այն քան ժա մա նակ, 

մինչև որ ե րե խայի վի ճա կը բա րե լավ վի։ Այ նու հետև շա րու նա կեք տալ օ րալ հա-

կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց։ Ե րե խայի բուժ ման կուր սը տևում է ը նդ հա նուր առ-

մամբ 10 օ ր։

	Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է նաև ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ-

ԴՈՒԹՅՈՒՆ դա սա կար գու մը, ա պա հետևեք այդ դա սա կարգ ման հիմ ա կան 

խնամ քի ներ քո հի շյալ ցու ցում ե րին։ 

2.  Բու ժեք տեն դը 

Ե թե ե րե խայի մոտ աք սի լյար ջեր մու թյու նը 38.5oC է կամ ա վել, տվեք նրան 

պա րա ցե տա մոլ՝ յու րա քան չյուր 6 ժա մը մեկ ան գամ։ Դա հատ կա պես կարևոր է 

թո քա բոր բով տա ռա պող ե րե խա նե րի հա մար, քա նի որ բարձր ջեր մու թյու նը մե-

ծաց նում է թթ ված նի սպա ռու մը։

 3. Ու շադ րու թյամբ հետևեք ներ մուծ վող հե ղուկ նե րին

Հ նա րա վոր է, որ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐ ԲՈՎ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՄԲ ե րե-

խա նե րը ստա նան չա փա զանց մեծ քա նա կու թյամբ հե ղուկ ներ։ Ե թե ե րե խան ի վի ճա կի 

է խմել, հե ղուկ նե րը տվեք օ րալ ե ղա նա կով։ Սա կայն ԹՈ ՔԱ ԲՈՐ ԲՈՎ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ 

ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՄԲ ե րե խա նե րը հա ճախ կորց նում են հե ղուկ ներ ռես պի րա տոր 
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ին ֆեկ ցիա նե րի ժա մա նակ, հատ կա պես բարձր ջեր մու թյան առ կա յու թյան դեպ քում։ Այս-

պի սով, ե րե խա նե րին տր վող հե ղուկ նե րը պետք է ներ մուծ վեն մեծ զգու շու թյամբ։
Խնդ րեք մայ րե րին, որ պես զի շա րու նա կեն կրծ քով կե րակ րու մը, ե թե ե րե խայի մոտ 

ռես պի րա տոր դիստ րես չկա։ Ե թե ե րե խան չա փա զանց թույլ է կուրծք ծծե լու հա մար, սա-

կայն ի վի ճա կի է խմել, խնդ րեք, որ մայ րը կթի կրծ քի կա թը և դան դաղ տա ե րե խային՝ 

փոք րիկ գդա լով։
Աշ խա տեք, որ ե րե խան խմի։ Ե թե ե րե խան չի կա րո ղա նում խմել, օ գտ վեք կա թո ցի կից 

կամ ա ռանց ա սե ղի նե րար կի չից և կա թիլ առ կա թիլ հե ղու կը լց րեք ե րե խայի բե րա նը։ 
Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է ռես պի րա տոր դիստ րես, ա պա խու սա փեք նա զո գաստ րալ 

զոն դից։ Ե թե այլ հնա րա վո րու թյուն չկա, ու րեմ սպա սեք մինչև հա ջորդ օ րը։

 ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐ ԲԻ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ 
ՏՐ ՎՈՂ ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԸ

Տա րի քը Ե րե խային տր վող կա թի կամ 
խառ նուր դի մո տա վոր ծա վա լը

24 ժամ վա  
ընդ հա նուր ծա վա լը

12 ամ սա կա նից ցածր 5 մլ/կգ/ ժամ 120 մլ/կգ

12 ամ սա կա նից մինչև 5 
տա րե կան

3-4 մլ/կգ/ ժամ 72-96 մլ/կգ

Ընդ հան րա պես, խու սա փեք նե րե րա կային հե ղուկ նե րից, բա ցա ռու թյամբ 
այն դեպ քե րի, ե րբ ե րե խան շո կի մեջ է։ Շո կի մեջ գտն վող ե րե խայի վեր
ջույթ նե րը սառն են, ա նո թա զար կը թույլ է և ե րե խան լե թար գիկ վի ճա կում է։ 

4.  Հետևեք շն չա ռա կան ու ղի նե րին

 Մաք րեք ե րե խայի խցան ված քի թը, ո րով հետև այն կա րող է խան գա րել կե րակր մա-

նը։ Պլաստ մա սայից նե րար կի չի օգ նու թյամբ (ա ռանց ա սե ղի) զգու շու թյամբ դուրս քա շեք 

ե րե խայի քթի ար տադ րու թյու նը։ Ե թե քթի լոր ձա թա ղան թը չո րա ցել է և գո յա ցել է հաստ 

կեղև, ա պա այն կա րե լի է մաք րել ա ղաջ րի մեջ թա թախ ված փա փուկ կտո րով։ Օգ նեք 

ե րե խային հա զա լով մաք րել լոր ձային ար տադ րու թյու նը։

 Հիմ ա կան խնամ քը

 ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊ ՔՈՒՄ

 1. Անց կաց րեք բու ժում հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ

 ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՄԲ ե րե խայի մոտ պետք է բու ժել սեպ-

սի սը կամ մե նին գի տը։ Մի՛ փոր ձեք պար զել, ա րդյոք ե րե խայի մոտ կա մե նին գիտ կամ 

սեպ սիս, այլ ուղ ղա կի բու ժեք այդ եր կու հնա րա վոր ին ֆեկ ցիա նե րը։

	 Մե նին գի տը բու ժե լու հա մար տվեք նրան միջմկ ա նային ամ պի ցի լին և գեն-

տա մի ցին։
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 Նե րար կում ե րը կա տա րեք գրա ֆի կի հա մա ձայն (տե՛ս « Ցու ցում եր բուժ ման հա մար» 

բա ժի նը)։
 Շա րու նա կեք հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նե րի նե րար կում ե րը 3-5 օր, այ նու հետև, 

ե րե խայի վի ճա կը բա րե լավ վե լուց հե տո, շա րու նա կեք բու ժու մը օ րալ հա կա բակ տե րիալ 

դե ղա մի ջո ցով։ Բու ժում ը նդ հա նուր առ մամբ տևում է 10 օ ր։ 

2. Ու շա դիր հետևեք ներ մուծ վող հե ղուկ նե րի ծա վա լին

 Բուժ ման պլա նի ը նտ րու թյու նը կախ ված է ե րե խայի ախ տան շան նե րից։ 
	Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է նաև ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐ ՄԱՄԲ դիա րե ա, սա կայն չկա ծոծ

րա կային ման նե րի կար կա մում և չկա ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ԿԱՄ 
Ա ՆԵ ՄԻ Ա, տվեք նրան հե ղուկ ներ՝ ը ստ Պլան Գ-ի ։

 ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՄԲ պայ մա նա վոր ված վտան գի ը նդ հա-

նուր նշա նը կա րող է ա ռաջ գալ միայն ջրազրկ ման հետևան քով։ Սկ սեք ե րե խայի ռե հիդ-

րա տա ցիան, ի սկ այ նու հետև կա տա րեք նրա վի ճա կի լիար ժեք կրկ նա կի գնա հա տում և 

դա սա կար գում։ Ռե հիդ րա տա ցիայից հե տո կա տար վող կրկ նա կի գնա հա տում ու դա-

սա կար գու մը կա րող են զգա լի փո փո խու թուն ներ մտց նել ե րե խայի բուժ ման ըն թաց-

քի մեջ, ե թե ե րե խայի հի վան դու թյունն այլևս չի գնա հատ վում որ պես ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ 

ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ։ 

	Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ և ծոծ-

րա կային մկան նե րի կար կա մում կամ գաղ տու նի ար տափ քում, ու րեմ ան հրա ժեշտ 

է նվա զեց նել հե ղու կի ներ մուծ վող քա նա կը։ Ե րե խայի մոտ կա րող է մե նին գիտ լի-

նել։ Հե ղու կի ծա վա լի նվա զե ցու մը կա տա րեք հետևյալ կերպ.

 ՄԵ ՆԻՆ ԳԻՏ ԿԱՍ ԿԱ ԾԵ ԼՈՒ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ ՏՐ ՎՈՂ ՀԵ ՂՈՒԿ ՆԵ ՐԸ

Տա րի քը Ե րե խային տր վող կա թի կամ 
խառ նուր դի մո տա վոր ծա վա լը

24 ժամ վա  
ընդ հա նուր ծա վա լը

12 ամ սա կա նից ցածր 3.3 մլ/կգ/ ժամ 80 մլ/կգ

12 ամ սա կա նից մինչև 
5 տա րե կան

2.5 մլ/կգ/ ժամ 60 մլ/կգ

 Խու սա փեք հե ղուկ նե րի նե րե րա կային ներ մու ծու մից։ 

Ե թե ե րե խան փս խում է ա մեն ան գամ ու տե լուց կամ խմե լուց հե տո, կամ չի կա րո ղա-

նում կուրծք ծծել կամ ի նք նու րույն խմել, հե ղուկ նե րը ներ մու ծեք նա զո գաստ րալ զոն դի 

օգ նու թյամբ։
 Ե թե չեք կա րո ղա նում օ գտ վել նա զո գաստ րալ զոն դից, սա կայն ե րե խան կա րո ղա նում 

է կուլ տալ, օ գտ վեք կա թո ցի կից կամ ա ռանց ա սե ղի նե րար կի չից և կա թիլ առ կա թիլ հե-

ղու կը լց րեք ե րե խայի բե րա նը։
 	Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ դա սա կար գու մը, հե-

ղուկ նե րը տվեք այն պես, ի նչ պես նկա րագր ված է « Հիմ ա կան խնամ քը ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ 

ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱՐ ՄԱՆ դեպ քում» բաժ նում։ 
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 Հիմ ա կան խնամ քը  
ԸՄ ՊԱ ՆԻ Ա ԲՍ ՑԵ ՍԻ ԴԵՊ ՔՈՒՄ 

ԸՄ ՊԱ ՆԻ Ա ԲՍ ՑԵ ՍՈՎ տա ռա պող ե րե խային ան հրա ժեշտ է շտապ տե ղա փո խել ստա-

ցի ո նար, որ տեղ նա կա րող է ստա նալ ո րա կյալ բու ժօգ նու թյուն՝ ա բս ցե սի բաց ման հար-

ցում։

 Հիմ ա կան խնամ քը 
 ՄԱՍ ՏՈԻ ԴԻ ՏԻ ԴԵՊ ՔՈՒՄ

 Միջմկ ա նային ե ղա նա կով նե րար կեք ամ պի ցի լին և գեն տա մի ցին։
 Նե րար կում ե րը կա տա րեք գրա ֆի կի հա մա ձայն, շա րու նա կեք հա կա բակ տե րիալ դե-

ղա մի ջոց նե րի նե րար կում ե րը 3-5 օր, այ նու հետև, ե րե խայի վի ճա կը բա րե լավ վե լուց հե-

տո, շա րու նա կեք բու ժու մը օ րալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջո ցով։ Բու ժում ը նդ հա նուր 

առ մամբ տևում է 10 օ ր։ 

 Հիմ ա կան խնամ քը 
Ս ՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱՐ ՄԱՆ ԴԵՊ ՔՈՒՄ

Ս ՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐՈՎ տա ռա պող ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ է հա-

տուկ ձևով պատ րաստ ված սնունդ, ո րը հա րուստ է հան քային նյու թե րով և սո վո րա բար 

տր վում է միայն ստա ցի ո նար նե րում, կամ սնուց ման վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն նե-

րում։ Աշ խա տեք ե րե խային ու ղար կել այդ պի սի հաս տա տու թյուն նե րից մե կը։
Իսկ նախ քան ե րե խային այն տեղ ու ղար կե լը.

1. Տ վեք օ րալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց

Տ վեք օ րալ հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց նույ նիսկ այն դեպ քում, ե թե ե րե խայի 
մոտ ին ֆեկ ցիայի ախ տան շան ներ չկան։ 

Ս ՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱՐ ՄԱՆ դեպ քում ին ֆեկ ցիայի սո վո րա կան ախ տան շան-

նե րը հա ճախ բա ցա կա յում ե ն։ Սնուց ման ծանր խան գա րու մով տա ռա պող ե րե խան, ո րի 

մոտ կա նաև ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, կա րող է շն չել նույն հա ճա խա կա նու թյամբ, ի նչ որ ա ռողջ ե րե-

խան և չու նե նալ կրծ քա վան դա կի ներ քաշ վա ծու թյուն։ Ո ւս տի, ե րբ սկ սում եք ե րե խային 

կե րակ րել հա տուկ սնն դամ թեր քով, չա փա զանց կարևոր է սնուց ման ծանր խան գա րու-

մով բո լոր ե րե խա նե րին բու ժել հա կա բակ տե րիալ դե ղո րայ քով։
 

	Ե թե ե րե խայի մոտ չկան ին ֆեկ ցիայի սպե ցի ֆիկ ախ տան շան ներ, տվեք նրան 

ա մոք սա ցի լին օ րալ ե ղա նա կով՝ 5 օր շա րու նակ։
	Ե թե ե րե խան ու նի ցածր ջեր մու թյուն (35.5OCից ցածր) կամ բարձր ջեր մու թյուն 

(37.5OCից բարձր), ա կան ջի կամ մաշ կի ին ֆեկ ցիա, վտան գի ը նդ հա նուր ախ
տան շան ներ, ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ, ԾԱՆՐ ԹՈ ՔԱ ԲՈՐԲ ԿԱՄ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻ ՎԱՆ
ԴՈՒԹՅՈՒՆ, կամ ԾԱՅ ՐԱ ՀԵՂ ԾԱՆՐ ՖԵԲ ՐԻԼ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ, միջմկ ա նային 

ե ղա նա կով նե րար կեք ամ պի ցի լին և գեն տա մի ցին։ 

Ե թե 48 ժամ վա ըն թաց քում ե րե խայի վի ճա կը չի բա րե լավ վում, ան հա պաղ ու ղեգ րեք 

հի վան դա նոց։

2.  Շա րու նա կեք հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րու մը՝ գի շեր թե ցե րեկ, ե թե կե րակր վում 
է կրծ քով։
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3.  Կե րակ րեք ե րե խային

Ե րե խային պետք է հա ճա խա կի կե րակ րել, ե թե ան հրա ժեշտ է, նա զո գաստ րալ զոն դի 

մի ջո ցով։ Սնն դամ թեր քի ը նտ րու թյու նը կախ ված է դրա առ կա յու թյու նից։

 Ա ռա ջին ը նտ րու թյուն

Տ վեք ա դապ տաց ված կաթ նային օ րա բա ժին՝ կազմ ված չոր կա թից, շա քա րից և բու-

սա կան յու ղից։ Սնուց ման ծանր խան գա րու մով ե րե խայի օր գա նիզ մը չա փա զանց թու լա-

ցած է, և նրան ան հրա ժեշտ է կե րակ րել քիչ-քիչ, բայց ա վե լի հա ճա խա կի։ Աս տի ճա նա-

բար ա վե լաց րեք կե րակ րում ե րի ծա վա լը և պա կա սեց րեք դրանց հա ճա խա կա նու թյու նը։ 
Աշ խա տեք օգ նել մո րը որ քան հնա րա վոր է հա ճախ կե րակ րել ե րե խային։ Կարևոր է, որ 

ե րե խան շա րու նա կի ստա նալ հնա րա վո րին չափ սնունդ նաև գի շեր վա ժա մե րին (ա ռն-

վազն եր կու գի շե րային կե րակ րում)։ ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒ ՄՈՎ ե րե խա նե րի 

մա հա ցու թյան դեպ քե րի մե ծա մաս նու թյու նը տե ղի է ու նե նում գի շե րը, ո րով հետև ե րե-

խային չեն կե րակ րում և տաք չեն պա հում։ 

Ս տորև բեր ված է կե րակ րում ե րի ի դե ա լա կան տար բե րա կի գրա ֆի կը։

 Օ ՐԵՐ ՀԱ ՃԱ ԽԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱ ՎԱԼ/ԿԳ/ ԿԵ ՐԱԿ ՐՈՒՄ ԾԱ ՎԱԼ/ԿԳ/ՕՐ

1-2 յու րա քան չյուր 2 ժա մը մեկ 
ան գամ

11 մլ 130 մլ

3-5 յու րա քան չյուր 3 ժա մը մեկ 
ան գամ

16 մլ 130 մլ

6-7 և 
ա վել

յու րա քան չյուր 4 ժա մը մեկ 
ան գամ

22 մլ 130 մլ

Երկ րորդ ը նտ րու թյուն

Տ վեք ճիշտ լրա ցու ցիչ սնն դամ թերք նե րը, օ րի նակ՝ թանձր վար սա կի շի լա բու սա կան 

յու ղով։ Խու սա փեք բարձր տո կո սով լակ տո զա (այ սինքն՝ 40 մլ կաթ/կգ/օր) պա րու նա կող 

սնն դամ թերք նե րից։ Սնն դին աղ մի՛ ա վե լաց րեք։
Օգտ վեք վե րը բեր ված կե րակր ման գրա ֆի կից։

4. Ա վե լաց րեք հիմ ա կան հան քային նյու թե րը

Յու րա քան չյուր կե րակր մանն ա վե լաց րեք 0.5 մլ/կգ կա լի ու մի քլո րի դի լու ծույթ։ Նե րե-

րա կային ե ղա նա կով մեկ ան գամ տվեք 2 մլ 50 տո կո սա նոց մագ նե զի ու մի սուլ ֆատ։

5. Տ վեք եր կա թի պրե պա րատ ներ, ե րբ ե րե խայի ա խոր ժա կը բաց վի

 Ե թե ե րե խայի մոտ ա նե միա կա, մի՛ սկ սեք եր կա թի պրե պա րատ նե րով բու ժու մը, քա-

նի դեռ ե րե խայի ա խոր ժա կը չի բա րե լավ վել, քա նի որ մինչ այդ եր կա թի պրե պա րատ նե-

րը կա րող են վատ թա րաց նել ե րե խայի վի ճա կը։

5. Ջ րազրկ մամբ ու ղեկց վող դիա րե այի վա րու մը կա տա րեք մեծ զգու շու թյամբ

Ս ՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒ ՄՈՎ և ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ կամ ԾԱՆՐ ՋՐԱԶՐԿ ՄԱՄԲ ու ղեկց-

վող դիա րե այով ե րե խա նե րի մոտ ջրազր կու մը կա րող է լի նել ոչ այն պի սին, ի նչ պի սին 

վկա յում են ախ տան շան նե րը։ Մաշ կի ծալ քի դան դա ղու թյամբ հարթ վե լը, փոս ըն կած աչ-

քե րը, լե թար գիկ կամ հի վան դա գին կեր պով դյու րագր գիռ վի ճա կը կա րող են ա ռաջ գալ 

ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱՐ ՄԱՆ հետևան քով։ 
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Օ ՌԱ-ի լու ծույ թը պա րու նա կում է չա փա զանց մեծ քա նա կու թյամբ ա ղեր և չա փա զանց 

փոքր քա նա կու թյամբ կա լի ում ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ԾԱՆՐ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ու նե ցող ե րե խայի հա-

մար։ Օ ՌԱ-ի փա թե թը լու ծեք 2 լիտր ջրում (1 լիտ րի փո խա րեն)։ Այ նու հետև ա վե լաց րեք 

50 գ (կամ 10 թեյի գդալ) շա քար և 45 մլ կա լի ու մի քլո րի դի լու ծույթ։ Լավ խառ նեք։
 Ռե հիդ րա տա ցիան կա տա րեք սո վո րա կա նից ա վե լի դան դա ղո րեն։ Ու շադ րու թյամբ 

հետևեք ե րե խային։ Ե թե ռե հիդ րա տա ցիայի ըն թաց քում ե րե խայի շն չա ռու թյունն ա րա-

գա նում է կամ սր տա զարկն ու ժե ղա նում է, դա կա րող է նշա նա կել, որ հե ղու կը չա փա-

զանց ա րագ և մեծ քա նա կու թյամբ է ներ մուծ վում։ Նման դեպ քե րում ան հրա ժեշտ է դա-

դա րեց նել հե ղու կի ներ մու ծու մը։ Բու ժու մը կա րե լի է վե րա կանգ նել, ե րբ ե րե խայի շն չա-

ռու թյունն ու սր տա զար կը նոր մա լա նան։

6.  Հետևեք ե րե խայի մարմ ի ջեր մաս տի ճա նին

 Ե րե խային տաք պա հեք։ Հետևեք, որ ե րե խան ծածկ ված լի նի, հատ կա պես գի շե րը։ 
Ե թե ռեկ տալ ջեր մաս տի ճա նը 35.5oC-ից ցածր է, ե րե խային պառ կեց րեք մոր փո րին։ 

Ծած կեք ե րե խային վեր մա կով կամ կող քին դրեք տա քա ցու ցիչ սարք։ Հետևեք, որ ե րե-

խան տաք հագն ված լի նի և գլ խին դրեք գլ խարկ։ Չա փա զանց կարևոր է նման վի ճա-

կում ե րե խային կե րակ րել յու րա քան չյուր 2 ժա մը մեկ ան գամ, մինչև որ ե րե խայի վի ճա-

կը կա յու նա նա։ Միջմկ ա նային ե ղա նա կով նե րար կեք հա կա բակ տե րիալ դե ղա մի ջոց ներ՝ 

ե րե խայի մոտ հնա րա վոր սեպ սի սը բու ժե լու հա մար։

 Հիմ ա կան խնամ քը  ԾԱՆՐ Ա ՆԵ ՄԻ ԱՅԻ ԴԵՊ ՔՈՒՄ

 Ծանր ա նե միայով հի վանդ ե րե խան են թարկ ված է սր տի կան գի վտան գին։

 1. Օ րալ ե ղա նա կով տվեք եր կա թի պրե պա րատ ներ։

2.  Կե րակ րեք ե րե խային։ 
Տ վեք ե րե խային լիար ժեք հա վե լյալ սնունդ։

3. Տվեք պա րա ցե տա մոլ, ե թե ջեր մու թյու նը չի իջ նում։

4. Զ գու շու թյամբ տվեք հե ղուկ ներ։
 

Ե րե խային տվեք հե ղուկ ներ այն քան, ի նչ քան ին քը կցան կա նա։ Հե ղուկ նե րը մի՛ տվեք 

նե րե րա կային կամ նա զո գաստ րալ ե ղա նա կով։

 Հիմ ա կան խնամ քը ցն ցում ե րի դեպ քում

1.  Հետևեք ե րե խայի շն չա ռա կան ու ղի նե րին։

Ե րե խային շր ջեք կող քի վրա՝ աս պի րա ցիայի վտան գից խու սա փե լու հա մար։ Մի՛ փոր-

ձեք բե րա նի մեջ մտց նել օ րալ օ դա մուղ, կամ գդա լի ու շպա տե լի օգ նու թյամբ բե րա նը 

բաց պա հել։ Հետևեք, որ ե րե խան ա զատ շն չի։ Ե թե լոր ձը խան գա րում է շն չե լուն, քթից 

մտց րեք կա տետ րը մինչև ըմ պան և դուրս քա շեք լոր ձային ար տադ րու թյու նը։

3.  Ներ մու ծեք դիա զե պամ ու ղիղ ա ղի քային ճա նա պար հով կամ նե րե րա կային

	 Անհ րա ժեշտ դե ղա չա փը հա վա քեք սր վա կից տու բեր կու լի նային (1 մլ) նե րար կի չով։ 

Դե ղա չա փը ո րո շեք հաշ վի առ նե լով ե րե խայի քա շը, ե թե դա հնա րա վոր է։ Այ նու-

հետև հե ռաց րեք ա սե ղը։
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	  Նե րար կի չը մտց րեք ու ղիղ ա ղիք 4-ից 5 սմ խո րու թյամբ և նե րար կեք լու ծույ թը։

	 Նս տամկ ան նե րը մո տեց րեք մի մյանց և պա հեք այդ պես մի քա նի րո պե։

Տա րիք/ մարմ ի քա շը  Դիա զե պամ, ու ղիղ ա ղի քային
լու ծույթ 10մգ/2մլ

 Դե ղա չափ 0.1 մլ/կգ

2 շաբ. մինչև 2 ա մս. (<4 կգ)* 0,3 մլ (1,5մգ)

2-<4 ա մս (4-<6 կգ) 0,5 մլ (2,5մգ)

4-<12 ա մս (6-<10 կգ) 1,0 մլ (5մգ)

1-<3 տար (10-<14 կգ) 1,25 մլ (6,25մգ)

3-<5 տար (14-<19 կգ) 1,5 մլ (7,5մգ)

Ե թե 10 րո պե ան ց ցն ցում ե րը չեն դա դա րում, ներ մու ծեք դիա զե պա մի ե րկ րորդ դե ղա չա փը ու-

ղիղ ա ղի քային կամ ն/ե սիս տե մայի առ կա յու թյան դեպ քում ներ մու ծեք նե րե րա կային (0,05 մլ/կգ= 

0,25 մգ/կգ)։

 4. Ե թե կա բարձր ջեր մու թյուն, ի ջեց րեք այն։

Տ վեք պա րա ցե տա մոլ և գոլ ջրով շփեք ե րե խայի մար մի նը։

5. Պ րո ֆի լակ տիկ կար գով բու ժեք հի պոգ լի կե միան։

 Տե՛ս « Ցու ցում եր բուժ ման հա մար» բա ժի նը։

 ՑՈՒ ՑՈՒՄ ՆԵՐ ԲՈՒԺ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ

 Խոր հուրդ ներ ծանր հի վանդ ե րե խա նե րի հա տուկ բուժ ման վե րա բե րյալ, 
ե րբ ե րե խային հի վան դա նոց տե ղա փո խելն ան հնար է

 Այս հա վել վա ծում ներ կա յաց ված է նշա նա կում ե րի գրա ֆիկ նե րը. նշա նա կում ե րի 

8-ժա մյա գրա ֆի կը (կամ օր վա ըն թաց քում 3 ան գամ) և նշա նա կում ե րի 12-ժա մյա գրա-

ֆի կը (կամ օր վա ըն թաց քում 2 ան գամ)։ 

Միշտ աշ խա տեք ը նտ րել նշա նա կում ե րի ա ռա վել հա ճա խա կի գրա ֆի կը։ 

Ի դե լա կան տար բե րա կում բո լոր դո զա նե րը պետք է տր վեն հա վա սար ը նդ մի ջում ե-

րով։ Հա ճախ դա հնա րա վոր չի լի նում, քա նի որ գի շե րային ժա մե րին գրա ֆի կը դժ վար է 

պահ պա նել։ Ա նհ րա ժեշտ է գտ նել փոխ զի ջու մային լու ծում եր։ 
Ո րոշ դեպ քե րում նկա րագր ված բուժ ման ե ղա նակ ներն ան հար մար են և մայ րը հա-

ճախ չի կա րող դրանք կի րա ռել տա նը՝ ա ռանց բու ժաշ խա տո ղի օգ նու թյան։ Օ րի նակ, 

մայ րը չի կա րող ի նք նու րույն կա տա րել նե րար կում եր կամ հա ճա խա կի կե րակ րել սնուց-

ման ծանր խան գա րում ու նե ցող ե րե խային։ Եր բեմ բու ժաշ խա տո ղը հնա րա վո րու թյուն է 

ու նե նում ե րե խայի բու ժում ան ցկաց նել հի վան դի տա նը կամ ամ բու լա տո րիա յում՝ ա պա-

հո վե լով հա ճա խա կի բու ժօգ նու թյու նը։ Սա կայն շատ հա ճախ բուժ ման ան հրա ժեշտ տե-

սակ նե րը կա տա րե լը մեծ ամ հար մա րու թյուն է ներ կա յաց նում։
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 Բեն զիլ պե նի ցի լին կամ ամ պի ցի լին

Ա ռա ջին ը նտ րու թյու նը բեն զիլ պե նի ցի լի նի միջմկ ա նային նե րար կում է։ Բեն զիլ պե նի-

ցի լի նը կա րե լի է փո խա րի նել ամ պի ցի լի նով։
Ե թե դուք չեք կա րող միջմկ ա նային ե ղա նա կով նե րար կել բեն զիլ պե նի ցի լին կամ ամ-

պի ցի լին, տվեք ա մոկ սի ցի լին՝ օ րալ ե ղա նա կով։

 Գեն տա մի ցին

 Ներ կա յումս գեն տա մի ցի նը ա ռա ջարկ վում է տալ մեկ ան գամ` 7,5 մգ/կգ, հա մա տեղ 

այլ հա կա բի ո տիկ նե րի հետ։
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Մանկական հիվանդությունների 
ինտեգրացված վարում

Ուսումնական ձեռնարկ

Ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման հա մա կար գի 
բուժաշխա տող նե րի հա մար


