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Հարգելի ծնողներ,

մայրիկներ և հայրիկներ, տատիկներ և պապիկներ

Ձեր սպասված և ամենահրաշալի բալիկը ծնվեց։ Դուք անհամբեր սպասում էիք և 

անհանգստանում, թե երբ նա վերջապես աշխարհ լույս կգա, սակայն նրա ծնունդով 

անհանգստություններն ու մտահոգություններն ավելացան։ Այժմ առաջնահերթ դուք 

հետաքրքրված եք նրա առողջությամբ և զարգացմամբ։

Համաձայն երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիայի, յուրաքանչյուր երեխա ունի 

իրավունք պաշտպանված լինելու այն ամենից, ինչից կարող է պաշտպանված լինել։

Վարակիչ հիվանդությունները մանկական հասակում կազմում են բոլոր հիվանդությունների 

զգալի մասը և կարող են ունենալ լուրջ և ծանր հետևանքներ։ 

Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ամենաարդյունավետ մեթոդը պատվաս-

տումն է, և այդ իսկ պատճառով կանխարգելիչ պատվաստումների իրականացումը 

Հայաստանի Հանրապետության պետական քաղաքականությունն է։ 

Շնորհիվ պատվաստումների` Ձեր փոքրիկը կպաշտպանվի մի շարք վարակներից, որոնք 

կար ող են ունենալ անցանկալի բարդություններ և հետևանքներ` ընդհուպ մին չև մահ։

Սիրելի ծնողնե՛ր, տատիկնե՛ր և պապիկնե՛ր, ժամանակին պատվաստեք Ձեր երեխաներին 

և ապա հովեք նրանց առողջ ապագան։
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20 ՄԻԼԻՈՆ ԿՅԱՆՔ 
ՓՐԿՎԵՑ

Պատ վաս տում երն ա ռող ջա պա հու թյան 
հրաշք նե րից  ե ն։ Վեր ջին եր կու տասն ա մյա
կում, դրանց շնոր հիվ փրկ վել է ա վե լի քան 20 
մի լի ոն կյանք։ Հարկ է նշել, որ աշ խար հում մի
այն կարմ րու կի բռն կում ե րի ըն թաց քում ա մեն 
շա բաթ 23 ե րե խա է մա հա նում։ Պատ վաս
տում երն ա մե նաա պա հով, ար դյու նա վետ 
և ան վտանգ ա ռող ջա պա հա կան մի ջամ տու
թյուն նե րից են, ո րոնք հնա րա վոր են այ սօր։
 Հա յաս տա նում պատ վաս տում ե րի օ րա ցույ
ցում ը նդ գրկ ված բո լոր պատ վաս տա նյու թե
րը մա տա կա րար վում են ՄԱԿի ման կա կան 
հիմ ադ րա մի (ՅՈՒ ՆԻ ՍԵ ՖԻ) կող մից։ Ա ռող
ջապա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր
պու թյունն ա պա հո վում է դրանց ո րա կը, ան
վտան գու թյու նը և ար դյու նա վե տու թյու նը։
 ՄԱԿի ման կա կան հիմ ադ րա մը, սերտ հա
մա գոր ծակ ցե լով ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա
խա րա րու թյան, Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ
խար հային կազ մա կեր պու թյան և այլ կազ մա
կեր պու թյուն նե րի հետ, ա ջակ ցում է Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան ե րե խա նե րի պատ
վաս տում ե րի ի րա կա նաց մա նը։

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային 
օ րա ցույ ցով նա խա տես ված պատ վաս տում

նե րը կա տար վում են ան վճար։
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 Տու բեր կու լոզ, հե պա տիտ Բ, դիֆ թե րի ա, փայ
տա ցում, կա պույտ և հար կա պույտ հազ, պո
լի ո մի ե լիտ, հե մո ֆի լու սային Բ վա րակ, ռո տա
վի րու սային հի վան դու թյուն, պնև մա կո կային 
հի վան դու թյուն, կարմ րուկ, կարմ րախտ, խո
զուկ, ա հա այն վտան գա վոր վա րակ նե րը,  
ո րոնք կա րող  են բազ մա թիվ ե րե խա նե րի հի
վան դացման, հաշ ման դա մու թյան և նույ նիսկ 
մահ վան պատ ճառ հան դի սա նալ։
Դ րանք հա մար վում են «կա ռա վա րե լի », ո րով
հետև պատ վաս տում ե րի շնոր հիվ կա րե լի է 
կան խել այդ վա րակ նե րով ե րե խա նե րի հի
վան դա ցու մը  և տա րա ծու մը։

 ՏՈՒ ԲԵՐ ԿՈՒ ԼՈԶ
(թո քախտ, պա լա րախտ) 

Այն վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րի հա րու ցի չը 
բակ տե րի ան է (Կո խի ցու պի կը)։ 
Ե րե խա նե րի հա մար շատ հա ճախ վա րա կի 
աղ բյուր են հան դի սա նում նրա շր ջա պա տում 

գտն վող հի վանդ նե րը։ Հի վան դու թյու նը հիմ
նա կա նում տա րած վում է օ դա կա թի լային ճա
նա պար հով, ո ւս տի բազ մա մարդ, խիտ բնա
կեց ված և սո ցի ալկեն ցա ղային ան բա րեն
պաստ պայ ման նե րը նպաս տում են վա րա կի 
տա րած մա նը։ Նման պա րա գա յում չա փա զանց 
կար ևոր է հի վան դի վար քը և պար զա գույն հի
գի ե նայի կա նոն նե րի պահ պա նու մը:
 Մինչև 2 տա րե կան ե րե խա նե րի օր գա նիզ մի 
դի մադ րո ղա կա նու թյու նը կազ մա վոր ման փու
լում է, հետևաբար վա րա կը կա րող է հեշ տու
թյամբ տա րած վել ամ բողջ օր գա նիզ մով` ա ռա
ջաց նե լով ծանր ըն թաց քով հի վան դու թյուն։
 Հի վան դու թյու նը ե րե խա նե րի շր ջա նում ըն
թա նում է եր կա րատև հա զով (եր բեմ ա րյու
նա խու մով), ջեր մու թյամբ, քրտն ար տադ րու
թյամբ, ա խոր ժա կի վա տաց մամբ, գու նա
տու թյամբ, հյուծ վա ծու թյամբ, գեր հոգ նա ծու
թյամբ։ Ե րե խա նե րի շր ջա նում տու բեր կու լոզն 
ու նե նում է ա ռա վել ծանր ըն թացք հատ
կա պես մե նին գի տի (ուղեղի թաղանթների 
բորբոքում), օրգանիզմի տա րա ծուն ախ տա
հար ման դեպ քում, ո րոնք էլ դառ նում են մահ
վան պատ ճառ։

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 
(ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐ)
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 ՎԻ ՐՈՒ ՍԱՅԻՆ ՀԵ ՊԱ ՏԻՏ «Բ»

 Լյար դի բոր բո քում է, ո րի հա րու ցի չը վի րուս 
է։ Վա րակն օր գա նիզմ է թա փան ցում ա րյան 
մի ջո ցով, ի նչ պես նաև սե ռա կան ճա նա պար
հով։ Հի վան դու թյան ախ տան շան ներն են 
ա խոր ժա կի կո րուս տը, սրտ խառ նո ցը, փս խու
մը, հոգ նա ծու թյու նը, թու լու թյու նը, գրի պան
ման եր ևույթ նե րը, մկան նե րի, հո դե րի կամ 
ստա մոք սի ցա վե րը, մաշ կի, լոր ձա թա ղանթ
նե րի, աչ քե րի դեղ նու թյու նը, լու ծը, փոր կա
պու թյու նը, մե զի գույ նի մգա ցու մը («գա րեջ
րի ե գույն»), կղան քի սպի տա կու մը։ Եր բեմ 
հի վան դու թյու նը կա րող է ըն թա նալ ա ռանց 
կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րի`  հի վան դի հա
մար ան նկատ։ Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են 
տվել, որ նման ան նկատ ձևե րի 10%ի, ի սկ կլի
նի կո րեն ար տա հայ տված հի վանդ նե րի 40%ի 
շր ջա նում հե տա գա յում կա րող են զար գա նալ 
լյար դի բոր բո քում եր, ցի րոզ, ի նչ պես նաև 
լյար դի ու ռուցք ներ։
 Բա վա կան հա ճախ, հի վան դա նա լուց հե տո, 
ի սկ եր բեմ նույ նիսկ ա ռանց հի վան դա գին 
եր ևույթ նե րի ա ռա ջա նում է, այս պես կոչ ված, 
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ա ռողջ վա րա կակ րու թյուն, ո րը նշա նա կում է, 
որ տվյալ մար դը մա լով ա ռողջ, կրում է հե
պա տիտ Բ վա րա կը և հա ճախ վա րա կի աղ
բյուր է հան դի սա նում: Վա րա կա կիր մայ րը 
կա րող է վա րա կել իր նո րած նին ծնն դա բե րու
թյան ըն թաց քում։

 ՊՈ ԼԻ Ո ՄԻ Ե ԼԻՏ

 Պո լի ո մի ե լի տը ծանր վի րու սային հի վան
դու թյուն է, ո րով հի վան դա նում են ցան կա
ցած տա րի քում, բայց ա վե լի հա ճախ մինչև 
3 տա րե կան ե րե խա նե րը։ Վի րուսն օր գա
նիզմ է թա փան ցում բե րա նով (սնն դա մթեր
քի, ջրի, կեղ տոտ ձեռ քե րի մի ջո ցով), ո րից 
հե տո ա րագ բազ մա նում և ախ տա հա րում է 
նյար դային հա մա կար գը` ա ռա ջաց նե լով վեր
ջույթ նե րի, պա րա նո ցի, գլ խի, ի նչ պես նաև 
շն չա կան մկան նե րի պա րա լիզ (մկ ա նային 
թու լու թյուն, կաթ ված)։ Ախ տա հար ված նյար
դային բջիջ ներն այլևս չեն վե րա կանգն վում, 
այդ ի սկ պատ ճա ռով էլ վնաս ված մկան նե րի 
ֆունկ ցի ան այլևս չի նոր մա լա նում։ Պո լի ո մի
ե լի տով հի վան դա ցած ե րե խա նե րը, ե թե չեն 
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մա հա նում, ա պա դառ նում են հաշ ման դամ 
ողջ կյանքի ընթացքում։ Պո լի ո մի ե լի տի դեմ 
կա տար ված բազ մա կի պատ վաս տում ե րի 
շնոր հիվ` Հա յաս տանն այ սօր հա մար վում է 
պո լի ո մի ե լի տից ա զատ եր կիր։  Սա կայն քա
նի դեռ աշ խար հում գրանց վում են պո լի ո մի
ե լի տի դեպ քեր, ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ է 
շա րու նա կել պատ վաս տել։ 

 ԿԱ ՊՈՒՅՏ ԵՎ ՀԱՐ ԿԱ ՊՈՒՅՏ ՀԱԶ

 Ման րէ ային հի վան դու թյուն է, ո րով հի վան
դա նում են հիմ ա կա նում մինչև 5 տա րե կան 
ե րե խա նե րը։ Հի վան դու թյու նը բա վա կա նին 
վտան գա վոր է, հատ կա պես մինչև 3 տա
րե կան ե րե խա նե րի մոտ։ Այն փո խանց վում 
է օ դա կա թի լային ճա նա պար հով։ Ե րե խայի 
մոտ սկս վում է թու լու թյուն, հազ, ջեր մու թյան 
բարձ րա ցում։ Հազն ու ժե ղա նում է ե րե կո յան և 
գի շե րային ժա մե րին։ 
Աս տի ճա նա բար հա զը դառ նում է նո պա
յազև, նո պայի վեր ջում ներշնչ ման ժա մա նակ 
ե րե խան ու ժեղ հա չո ցան ման ձայն է հա նում։ 
Հա զի նո պա նե րի ըն թաց քում ե րե խա նե րը 

լար ված են, կա րող են ա ռա ջա նալ ա րյու նա
զե ղում եր մաշ կի վրա, աչ քի մեջ, հնա րա վոր 
են քթային ա րյու նա հո սու թյուն ներ, ա կա մա 
մի զար ձա կում և այլն։ Նո պա յա ձև հա զի ժա
մա նակ ե րե խան կա րող է կապ տել, այս տե ղից 
էլ հի վան դու թյան ան վա նում է։ Սուր շր ջա նը 
տևում է 23 շա բաթ, ո րից հե տո հի վան դու
թյան ըն թաց քը սկ սում է մեղ մա նալ։ Հի վան
դու թյու նը հատ կա պես ծանր են տա նում մինչև 
մեկ տա րե կան ե րե խա նե րը։ Նրանց մոտ հա
զը կա րող է ա ռա ջաց նել շն չա ռու թյան կանգ։
 Կա պույտ հա զին բնո րոշ են այն պի սի բար դու
թյուն նե ր, ի նչ պի սիք են թո քա բոր բը, բրոն խի
տը, էն ցե ֆա լի տը (ու ղե ղի ախ տա հա րու մը), 
ո րոնք կա րող են ե րե խայի հաշ ման դա մու թյան 
պատ ճառ դառ նալ։

ԴԻՖ ԹԵ ՐԻ Ա

Այն շատ վտան գա վոր վա րա կիչ հի վան դու թյուն 
է և հիմ ա կա նում փո խանց վում է օ դա կա թի
լային ճա նա պար հով։ Հի վան դու թյու նը սկս վում 
է ը նդ հա նուր թու լու թյամբ, կո կոր դի կարմ րու
թյամբ, ջեր մու թյամբ` չա փա վո րից մինչև բարձր 
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տա տա նում ե րով, նշիկ նե րի վրա ա ռա ջա նում 
է կեղ տոտ գորշս պի տա կա վուն փառ, ո րը տա
րած վում է ամ բողջ կո կոր դի վրա։
 Հի վան դի մոտ ա ռա ջա նում է չոր, յու րա հա տուկ  
հազ, շն չա ռու թյան և կլ ման  դժ վա րա ցում։ Ժա
մա նա կին չախ տո րո շե լու դեպ քում ա ռա ջա նում 
է կո կոր դի այ տուց։ Այ տու ցը կա րող է իջ նել 
մինչև կրծ քա վան դա կը` ա ռա ջաց նե լով շն չա
հեղ ձու թյուն։ Ախ տա հար վում են սիր տը, ե րի
կամ ե րը, նյար դային հա մա կար գը։
 Դիֆ թե րի այի բար դու թյուն նե րը բե րում են հի
վան դի հաշ ման դա մու թյան կամ մահ վան։

ՓԱՅ ՏԱ ՑՈՒՄ

 Փայ տաց ման հա րու ցի չը (ցու պի կը) օր գա նիզմ 
է ներ թա փան ցում մաշ կի վնաս ված հատ ված
նե րից, բազ մա նում է փա փուկ հյուս վածք
նե րում և ար տադ րում թույ ներ (տոք սին ներ), 
ո րոնք ախ տա հա րում են կենտ րո նա կան նյար
դային հա մա կար գը։ Վնաս ված տե ղը ցա վում 
է, վաղ ժամկ ե տում մկան նե րը կար կա մում են 
և հի վան դը դժ վա րա նում է բա ցել բե րա նը` 
ծա միչ մկան նե րի ախ տա հար ման հետ ևան

քով։ Այ նու հետև ա ռա ջա նում են դեմ քի և այլ 
մկան նե րի կծ կում եր` հե տա գա ան շար ժա
ցու մով։ Կծ կում երն ա ռա ջա նում են նաև շն
չա կան մկան նե րում, ո րի հետ ևան քով կա րող 
է ա ռա ջա նալ շն չա ռու թյան կանգ։
 Ծանր դեպ քե րում մա հը վրա է հաս նում 13 
օ րից։ Չա փա զանց հազ վա դեպ հան դի պող, 
թեթև ըն թա ցող ձևե րի դեպ քում նշ ված կծ
կում ե րը տևում են մի քա նի շա բաթ, ո րից հե
տո հնա րա վոր է ոչ լի ար ժեք լա վա ցում։ Ե րե
խա նե րի շր ջա նում (նաև մե ծա հա սակ նե րի) 
փայ տա ցու մը հիմ ա կա նում բե րում է մահ
վան։ Այն հա մար վում է չա փա զանց վտան գա
վոր և ծանր վա րակ։ 

 ԿԱՐՄ ՐՈՒԿ

 Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի շար քում կար
մրու կը մում է ման կա կան մա հա ցու թյան 
հիմ ա կան պատ ճառ նե րից մե կը։
 Մի շարք մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն
նե րի ու սում ա սի րու թյուն նե րը հա վաս տում 
են, որ աշ խար հում կարմ րու կի վի րու սն ա վե
լի հա ճախ է ե րե խա նե րի մահ վան պատ ճառ 
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դառ նում, քան ցան կա ցած այլ հա րու ցիչ։ Սո
վո րա բար մա հը պայ մա նա վոր ված է հի վան
դու թյան բար դու թյուն նե րով (թո քա բորբ, էն
ցե ֆա լիտ (ու ղե ղի ախ տա հա րում) աչ քե րի 
թա րա խային բոր բո քում (ծայ րա հեղ դեպ քում 
կու րու թյուն), լուծ, սնուց ման խան գա րում)։ 
Մինչև կարմ րու կի դեմ պատ վաս տում ե րի 
ներդ րու մը` հի վան դա ցող նե րի թի վը հաս նում 
էր 130 մլն, և յու րա քան չյուր տա րի կարմ րու կից 
մա հա նում էր մո տա վո րա պես 8 մլն մարդ։
 Կարմ րու կը վի րու սային հի վան դու թյուն է, ո րը 
փո խանց վում է օ դա կա թի լային ճա նա պար
հով։ Կարմ րուկն օ ժտ ված է շատ բարձր վա
րա կե լի ու թյամբ (99 %)։ Հի վան դու թյու նը սկս
վում է չոր հա զով, աչ քե րի կարմ րու թյամբ, 
ջեր մու թյան բարձ րա ցու մով։ 34 օր հե տո 
ա ռա ջա նում է ցան, ո րը սկս վում ա կանջ նե րի 
ետ ևից, տա րած վում է` սկզ բում ամ բողջ դեմ
քի վրա, այ նու հետև մարմ ի վե րին և ստո րին 
հատ ված նե րին։
 Հետզ հե տե ցա նը դառ նում է ա վե լի վառ կար
միր գու նա վոր ված և ա վե լի խո շոր ու ար
տա հայտ ված։ Ցա նա վոր ման ամ բողջ շր
ջա նում ջեր մու թյու նը մում է բարձր, այ նու
հետև կտ րուկ իջ նում է ։
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 ԿԱՐՄ ՐԱԽՏ

 Վի րու սային հի վան դու թյուն է, ո րը տա րած
վում է օ դա կա թի լային ճա նա պար հով։ Հի վան
դու թյան ժա մա նակ ամ բողջ մար մի նը պատ
վում է մանր կամ մեծ կարմ րա վուն ցա նով։ 
Ի տար բե րու թյուն կարմ րու կի այս հի վան դու
թյունն ըն թա նում է թեթև, ոչ բարձր ջեր մու
թյամբ։ Բնո րոշ է պա րա նո ցի հետ ևի հատ վա
ծի գեղ ձե րի մե ծա ցու մը։
 Կարմ րախ տը հա մար վում է ոչ ծանր հի վան
դու թյուն, սա կայն ո րոշ դեպ քե րում կա րող է 
պատ ճառ դառ նալ հո դե րի և գլ խու ղե ղի ախ
տա հար ման։
 Հի վան դու թյու նը հատ կա պես վտան գա վոր է 
հղի նե րի հա մար։ Հղի ու թյան ա ռա ջին 3 ա մս
վա ըն թաց քում կարմ րախ տը կա րող է բե րել 
վիժ ման կամ պտ ղի զար գաց ման ա րատ նե րի` 
ի նչ պի սիք են կու րու թյու նը, խլու թյու նը, սր տի 
ա րատ նե րը, նյար դային հա մա կար գի ծանր 
ախ տա հա րու մը և այլն։
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 ԽՈ ԶՈՒԿ 
(Է ՊԻ ԴԵ ՄԻԿ ՊԱ ՐՈ ՏԻՏ)

 Վի րու սային հի վան դու թյուն է, ո րը փո խան ց
վում է օ դա կա թի լային ճա նա պար հով։ Հիմ ա
կա նում ախ տա հար վում են գեղ ձե րը, ա ռա ջին 
հեր թին հա րա կան ջային թքա գեղ ձե րը, ո րոնք 
մե ծա նում են` տա լով ե րե խային յու րա հա տուկ 
տեսք (այս տե ղից էլ խո զուկ ան վա նու մը)։ 
Գեղ ձե րը շո շա փե լիս լի նում են պն դա ցած և 
ցա վոտ։ Հի վան դու թյան սուր շր ջա նը տևում է 
մոտ 10 օ ր։
 Հի վան դու թյան հետ ևան քով կա րող են ա ռա
ջա նալ այն պի սի բար դու թյուն ներ, ի նչ պի սիք 
են ստործ նո տային գեղ ձե րի, են թաս տա մոք
սային գեղ ձի բոր բո քում եր և մե նին գիտ։ Վի
րու սը տղա նե րի մոտ կա րող է ախ տա հա րել 
ա մոր ձի նե րը, աղ ջիկ նե րի մոտ` ձվա րան նե րը, 
ին չը ո րոշ դեպ քե րում և տղա մարդ կանց և կա
նանց մոտ կա րող է ան պտ ղու թյան պատ ճառ 
դառ նալ ։

 ՀԵ ՄՈ ՖԻ ԼՈՒ ՍԱՅԻՆ ՎԱ ՐԱԿ (ՀԻԲ)

 ՀԻԲը հե մո ֆի լուս ի նֆ լո ւեն զա Բ տի պի ման
րէ ի հա մա ռոտ ան վա նում է։ Այն ա ռա ջաց նում 
է ծանր ըն թաց քով վա րա կիչ հի վան դու թյուն
ներ, ի նչ պի սիք են`  ման րէ ային մե նին գիտ ներ 
(ու ղե ղը և ող նու ղե ղը ծած կող ու պաշտ պա
նող  թա ղանթ նե րի բոր բո քում), թո քա բոր բեր, 
է պիգ լո տիտ ներ (կո կոր դի բոր բո քում), սեպ
տի ցե մի ա (ա րյան մեջ ախ տա ծին ման րէ նե րի 
առ կա յու թյուն կամ ա րյան վա րա կում, կոչ վում 
է նաև ա րյան թու նա վո րում), սեպ տիկ ա րթ
րիտ ներ (հո դե րի բոր բո քում)։ ՀԻԲն ա ռա
ջաց նում է նաև ո սկ րե րի, սր տի, մաշ կի տակ 
ե ղած փա փուկ հյուս վածք նե րի բոր բո քում։ 
Սա կայն այս հի վան դու թյուն նե րը հան դի պում 
են հազ վա դեպ։ ՀԻԲ հի վան դու թյամբ հի վան
դա նում են մինչև 5 տա րե կան ե րե խա նե րը։ 
4  12 ամ սա կան ե րե խա նե րը հա մար վում են 
ա ռա վել խո ցե լի։ Հի վան դու թյու նը բնո րոշ չէ 
ա վե լի բարձր տա րի քի ե րե խա նե րին և մե ծա
հա սակ նե րին։ ՀԻԲ ման րէ նե րը փո խանց վում 
են հի վանդ ե րե խայից ա ռող ջին վա րակ ված 
ե րե խայի հա զի կամ փռշ տա լու դեպ քում` թքի 
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կամ լոր ձի կա թիլ նե րի մի ջո ցով։ ՀԻԲ վա րա
կը տա րած վում է նաև հի վանդ ե րե խա նե րի 
խա ղա լիք նե րի և այլ ա ռար կա նե րի մի ջո ցով, 
ո րոնք նրանք տա նում են բե րան։

 ՌՈ ՏԱ ՎԻ ՐՈՒ ՍԱՅԻՆ ՎԱ ՐԱԿ ՆԵՐ

 Ռո տա վի րուս նե րը նո րա ծին նե րի և ե րե խա
նե րի շր ջա նում ծանր փոր լու ծու թյան ա մե նա
տա րած ված պատ ճառ նե րից ե ն։ Ռո տա վի
րուս նե րը խիստ վա րա կիչ ե ն։ Տա րած վում են 
հիմ ա կա նում կղան քա բե րա նային ճա նա
պար հով` ան մի ջա պես մեկ մար դուց մյու սին 
կամ վա րակ ված ա ռար կա նե րի մի ջո ցով։ Ռո
տա վի րու սային հի վան դու թյա նը բնո րոշ ե ն՝ 
կար ճա ժամկ ետ թեթև ջրային փոր լու ծու թյու
նից մինչև ծանր ըն թաց քով փոր լու ծու թյուն, 
ջեր մու թյան բարձ րա ցում, փս խում եր, ո րոնք 
կա րող են հան գեց նել ջրազրկ ման և մահ վան, 
ե թե հա մա պա տաս խան բու ժում չի րա կա նաց
վի։ Հի վան դու թյու նը հան կար ծա կի սկս վում է 
գաղտ նի շր ջա նից հե տո (13 օր)։ Հա ճախ հի
վան դու թյա նը նա խոր դում են փս խում ե րը։ 
Հա ճախ ան զուսպ փս խում ե րը դժ վա րաց նում 

են տնային պայ ման նե րում հի վանդ նե րին հե
ղուկ նե րի մի ջո ցով (օ րալ ռե հիդ րա տա ցի ա) 
բու ժու մը։ Նման դեպ քե րում ան հրա ժեշտ է 
ե րե խային տե ղա փո խել հի վան դա նոց։ 
Սա նի տա րա հի գի ե նիկ պայ ման նե րի ա պա հո
վու մը, մա քուր ջրի մա տա կա րա րու մը, օ րալ 
ռե հիդ րա տա ցի ոն հե ղուկ նե րի շա րու նա կա կան 
կի րա ռու մը,  կրծ քով սնուց ման խրա խու սու մը 
և ե րե խա նե րի սնուց ման բա րե լա վու մը փոր լու
ծային հի վան դու թյուն նե րը կան խե լու և կա ռա
վա րե լու կար ևոր նա խա պայ ման ներն ե ն։ Սա
կայն այս մի ջամ տու թյուն նե րի դրա կան ազ դե
ցու թյու նը սահ մա նա փակ է և չի կա րող լի ար
ժեք պաշտ պա նել ռո տա վի րու սային վա րա կից։ 

Պ ՆԵՎ ՄԱ ԿՈ ԿԱՅԻՆ ՎԱ ՐԱԿ ՆԵՐ

Պնև մա կո կը ման րէ է, ո րը հիմ ա կա նում հան
դի պում է 70% ա ռողջ մարդ կանց մոտ՝ քթի 
խո ռո չում և կո կոր դում` չա ռա ջաց նե լով հի
վան դու թյուն։ Սա կայն այն կա րող է տա րած
վել օր գա նիզ մի տար բեր հատ ված նե րում՝ 
ա ռա ջաց նե լով տար բեր հի վան դու թյուն ներ, 
ո րոն ցից է թո քա բոր բը։ Պնև մա կո կը ման րէ
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ային թո քա բոր բե րի ա ռա ջաց ման ա մե նա տա
րաց ված պատ ճառ նե րից է։  
Պնև մա կո կե րը կա րող են ա ռա ջաց նել ծանր 
ըն թաց քով, այս պես կոչ ված, ին վա զիվ պնև
մա կո կային հի վան դու թյուն, ե րբ պնև մա կո կե
րը թա փան ցում են ա րյան մեջ և ա րյան հու նով 
հաս նում են տար բեր օր գանհա մա կար գե ր՝ 
ա ռա ջաց նե լով ման րէ ային թո քա բոր բեր, մե
նին գիտ ներ (ու ղե ղի և ու ղե ղի թա ղանթ նե
րի բոր բո քում), տեն դային հի վան դու թյուն, 
ա րթ րիտ (հո դե րի բոր բո քում), պե րի տո նիտ 
(ո րո վայ նի խո ռո չը պա տող թա ղան թի բոր բո
քում), օս տե ո մի ե լիտ (ո սկ րի թա րա խային բոր
բո քում), օ տիտ (ա կան ջի  բոր բո քում) և այլն։ 
Պնև մա կո կային հի վան դու թյու նը տա րած վում 
է հա զի կամ փռշ տա լու դեպ քում` թքի կամ 
լոր ձի կա թիլ նե րի մի ջո ցով։ Պնև մա կո կային 
հի վան դու թյամբ հի վան դա նում են հիմ ա
կա նում մինչև 5 տա րե կան, գլ խա վո րա պես՝ 
մինչև 2 տա րե կան ե րե խա նե րը, 65 տա րե կա
նից բարձր ան ձինք, ի նչ պես նաև ՄԻ ԱՎ (մար
դու ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վի րուս) 
վա րա կով, փայ ծա ղի և ե րի կամ ե րի քրո նիկ 
հի վան դու թյուն նե րով տա ռա պող ան ձինք։ 
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Պատ վաս տում ե րի լա վա գույն մի ջոցն 
են ե րե խա նե րին վե րը թվարկ ված վա
րակ նե րից պաշտ պա նե լու հա մար։

 Պատ վաս տում ե րն ան հրա ժեշտ են, 
•	Որ պես զի կան խար գել վի հի վան

դաց ման դեպ քը 
•	Որ պես զի կան խար գել վի մա հը կամ 

հաշ ման դա մու թյու նը 
•	Որ պես զի վա րակ նե րից պաշտ պան

վեն բնակ չու թյան ստ վար զանգ
ված նե րը

 Պատ վաս տա նյու թե րը պատ րաստ ված 
են հի վան դու թյուն ա ռա ջաց նող ման րէ
նե րից, ո րոնք փո փոխ ված են այն պես, որ 
մարդ կանց չվն ա սեն, բայց մի ա ժա մա նակ 
ա պա հո վեն վս տա հե լի պաշտ պա նու թյուն։

 Պատ վաս տա նյութն օր գա նիզ մում 
ա ռա ջա ցնում է հա մա պա տաս խան հա
կա մար մին ներ, ո րոնք  բնա կան վա րա
կի հետ հան դի պե լու դեպ քում պաշտ
պա նում են հի վան դա նա լուց։ Ի սկ ե թե 
նույ նիսկ պատ վաստ ված ե րե խան հի
վան դա նում է, ա պա հի վան դու թյունն 
ըն թա նում է ան հա մե մատ թեթև։
 Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րը շատ 
ա րագ են տա րած վում։ Սա կայն այդ 
տա րա ծու մը կա րե լի է կանգ նեց նել մի
այն այն պա րա գա յում, ե րբ տվյալ բնա
կա վայ րում պատ վաս տված մարդ կանց 
թի վը բա վա րար մա կար դա կի է (90%ից  
ոչ պա կաս)։

 Հա մայն քում որ քան շատ են պատ
վաստ ված ե րե խա նե րը (նաև մե ծա հա
սակ նե րը), այն քան պաշտ պան ված է 
հա մայն քի յու րա քան չյուր ան դա մը։

ԻՆՉՈ՞Ւ ՊԵՏՔ է
ՊԱՏՎԱՍՏԵԼ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ  
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ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

 Ձեզ ե նք ներ կա յաց նում պատ վաս տում
նե րի ազ գային օ րա ցույ ցը, ո րի հա մա ձայն 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ե րե խա
նե րը պատ վաս տում եր են ստա նում։
 Պատ վաս տում ե րը կա տար վում են ե րե
խա յին սպա սար կող տա րած քային բժշ
կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա
կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րում` 
պահ պա նե լով հա մա պա տաս խան պատ
վաստ ման կա տար ման կա նոն նե րը և ժամ
կետ նե րը։ 

Ե թե պատ վաս տում ե րը կա տար վում են 
թե րի կամ ոչ ժա մա նա կին ե րե խա նե րի 
մոտ կա յուն պաշտ պա նու թյուն (ի մու նի
տետ) չի ա ռա ջա նում։

ՊԱՏՎԱՍՏուՄՆԵՐԻ
ԱզգԱյԻՆ օՐԱցույց

ՏԱՐԻՔ      ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ

Ծնվելուց 2448 ժամ հետո ԲՑԺ11, ՎՀԲ2

1,5 ամսական
ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ
(հնգավալենտ) 3,
Ռոտա4,ՕՊՎ5, Պնևմո6

3 ամսական
ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ \
(հնգավալենտ),
Ռոտա,ՕՊՎ, Պնևմո

4,5 ամսական
ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ
(հնգավալենտ),
ՕՊՎ, Պնևմո

12 ամսական ԿԿԽ 7

18 ամսական ԱԿԴՓ 8, ՕՊՎ

6 տարեկան ԱԴՓՄ 9, ՕՊՎ, ԿԿԽ 

1516 տարեկան և ամեն 
տասը տարին մեկ անգամ

ԱԴՓՄ
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 ԲՑԺն պաշտ պա նում է տու բեր կու լո զից
 ՎՀԲն պաշտ պա նում է հե պա տիտ Բ –ից
 Ա ԿԴՓ/ՎՀԲ/ ՀԻԲ (հն գա վա լենտ)ը պաշտ
 պա նում է դիֆ թե րի այից, կա պույտ հա զից, 
փայ տա ցու մից, հե մո ֆի լու սային Բ տե սա կի 
վա րա կից, հե պա տիտ Բի ց
 Ռո տան պաշտ պա նում է ռո տա վի րու սային 
վա րակ նե րից
 Օ ՊՎն պաշտ պա նում է պո լի ո մի ե լի տից
 Պնև մոն պաշտ պա նում է պնև մա կո կային 
վա րակ նե րից /այս պատ վաս տում ե րը կկա
տար վեն 2013 թվա կա նից/
 ԿԿԽն պաշտ պա նում է կարմ րու կից, կարմ
րախ տից և խո զու կից
 Ա ԿԴՓն պաշտ պա նում է դիֆ թե րի այից, 
կա պույտ հա զից և փայ տա ցու մից 
 Ա ԴՓն պաշտ պա նում է դիֆ թե րի այից և 
փայ տա ցու մից
 
Ե րե խա նե րը պատ վաս տում ե րը ստա նում 
են նե րար կում ե րի կամ խմե լու ձևով։ Կան 
պատ վաս տա նյու թեր, ո րոնք կա տար վում են 
մի այն մեկ ան գամ, կան պատ վաս տում եր, 
ո րոնք պա հան ջում են կրկ նա պատ վաս տում։

ԲՑԺ պատ վաս տումը, ո րը պաշտ պա նում 
է ե րե խային տու բեր կու լո զի ծանր ձևե րից, 
ս տա նում են նո րած նային տա րի քում ծն վե լուց 
048 ժամ հե տո, քա նի դեռ ե րե խան չի շփ վել 
հի վանդ նե րի հետ։ Ե թե ե րե խան ծնն դա տա նը 
չի ստա ցել ԲՑԺի պատ վաս տու մը այս կամ 
այն պատ ճա ռով, ա պա ան հրա ժեշտ է նրան 
պատ վաս տել որ քան հնա րա վոր է շուտ։
 Կար ևոր է, որ պես զի Դուք ի մա նաք, որ պատ
վաս տու մից 23 շա բաթ հե տո նե րարկ ման 
տե ղում ա ռա ջա նում է թա րա խային բուշտ։ 
Հարկ չկա ան հանգս տա նա լու, այլ ան հրա
ժեշտ է ա ռա ջա ցած վեր քին դնել ստե րիլ 
վի րա կապ, որ պես զի այն չշփ վի ե րե խայի 
հա գուս տի հետ։ Հե տա գա յում՝ 56 ա մս վա 
ըն թաց քում պատ վաստ ված տե ղում ա ռա ջա
նում է սպի։ Սա նոր մալ ըն թացքն է և նշա նա
կում է, որ պատ վաս տու մը կա տար վել է լավ։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե թե Դուք ան հանգս տա
ցած եք, դի մեք բժշ կին կամ բուժք րո ջը և 
կա տա րեք նրա խոր հուրդ նե րը։ Չի կա րե լի 
զբաղ վել ի նք նա բուժ մամբ։
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 Պատ վաս տում, ո րը պաշտ պա նում է 
ե րե խային հե պա տիտ Բից, դիֆ թե րի
այից, կա պույտ հա զից, փայ տա ցու մից, 
հե մո ֆի լու սային Բ տե սա կի վա րա կից

 Նո րա ծին նե րը հե պա տիտ Բի դեմ 
պատ վաստ ման ա ռա ջին դե ղա չա փը 
պետք է ան պայ ման ստա նան ծն վե լուց 
հե տո 024 ժամ վա ըն թաց քում։ Հու սա լի 
պաշտ պա նու թյան հա մար շատ կար ևոր 
են հա ջորդ դե ղա չա փե րի կա տա րու մը, 
ո րոնք ե րե խան ստա նում է հն գա վա լենտ 
պատ վաս տա նյու թի տես քով` 1,5 ամ սա
կա նում /6 շա բա թա կա նում/, 3 ամ սա կա
նում /12 շա բա թա կա նում և 4,5 ամ սա կա
նում /18 շա բա թա կա նում/։ 
Հն գա վա լենտ պատ վաս տա նյու թը պա
րու նա կում է հինգ բա ղադ րա մաս։ Այն 
ա ռա ջաց նում է ա նըն կա լու թյուն հինգ 
հի վան դու թյան` հե պա տիտ Բի, կա
պույտ հա զի, դիֆ թե րի այի, փայ տաց ման 
և հե մո ֆի լու սային Բ տե սա կի վա րա կի 
նկատ մամբ։ 
Դիֆ թե րի այի, կա պույտ հա զի և փայ
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տաց ման նկատ մամբ ա ռա ջա ցած ի մու
նի տե տը կա յու նա նում է կրկ նա պատ
վաս տում ե րով։ Ա ռա ջին կրկ նա պատ
վաս տու մը ե րե խան ստա նում է 18 ամ սա
կա նում։ Հա ջորդ կրկ նա պատ վաս տու մը 
կա տար վում է ար դեն Ա ԴՓՄ պատ վաս
տա նյու թով` 6 տա րե կա նում, ո րը չի պա
րու նա կում կա պույտ հա զի բա ղադ րա
մա սը և հե տա գա 10 տա րին մեկ` մինչև 
60 տա րե կա նը։ 
ԱԴՓՄ պատ վաս տում ե րի կա տա րում 
ա պա հո վում է կա յուն ան ըն կա լու թյուն 
չա փա զանց վտան գա վոր վա րակ ներ 
դիֆ թե րի այի և փայ տաց ման դեմ։

 Պատ վաս տում, ո րը պաշտ պա նում է 
ե րե խային պո լի ո մի ե լի տից 

Ե րե խա նե րը պո լի ո մի ե լի տի դեմ 3 դե ղա
չափ ստա նում են հն գա վա լենտ պատ
վա տում ե րի հետ` նույն օ րե րին, ո րն 
ա պա հո վում է ե րե խայի մոտ ա նըն կա
լու թյուն պո լի ո մի ե լի տի նկատ մամբ։ Հե
տա գա յում վեր ջինս ամ րապնդ վում է 

կրկ նա պատ վաս տում ե րի մի ջո ցով` 1,5 
/18 ամ սա կա նում/ և 6 տա րե կա նում։ Մի
այն այս սխե մայի պահ պան ման դեպ քում 
ե րե խան կու նե նա հու սա լի և ա պա հով 
պաշտ պա նու թյուն պո լի ո մի ե լի տից։ 

 

Պատ վաս տում, ո րը պաշտ պա
նում է ե րե խային ռո տա վի րու սային 
վա րակ նե րից

 Ռո տա վի րու սային պատ վաս տա նյու թը 
կա թեց վում է բե րա նի մեջ, ի նչ պես պո
լի ո մե լի տի պատ վաս տա նյու թը։ Ա ռա ջին 
դե ղա չա փը ե րե խան ստա նում է 6 շա
բա թա կա նում, ի սկ ե րկ րոր դը՝ 12 շա բա
թա կա նում։ Ռո տա րիք սի ա ռա ջին պատ
վաս տու մը չի կա տար վում, ե թե ե րե խան 
15 շա բա թա կա նից մեծ է, ի սկ ե րկ րոր դը՝ 
32 շա բա թից հե տո։
 Ռո տա վի րու սային պատ վաս տա նյու թե
րը կան խում են ծանր ռո տա վի րու սային 
փոր լու ծու թյուն նե րը, ո րոնք  պա հան ջում 
են հոս պի տա լա ցում և ա ռանց պատ շաճ 
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բուժ ման կա րող են մահ վան ե լք ու նե
նալ։ Սա կայն ռո տա վի րու սային պատ
վաս տա նյու թե րը չեն կան խար գե լում այլ 
վիռուսների և մանրէների կող մից ա ռա
ջաց րած լու ծե րը։ 

Պատ վաս տում, ո րը պաշտ պա
նում է ե րե խային պնև մա կո կային 
վա րակ նե րից

Պնև մա կո կային պատ վաս տում ե րը 
պաշտ պա նում են ե րե խա նե րին ծանր 
ըն թաց քով ման րէ ային թո քա բոր բե րից, 
մե նին գիտ նե րից (ու ղե ղի և ու ղե ղի թա
ղանթ նե րի բոր բո քում), տեն դային հի
վան դու թյուն նե րից, ա րթ րիտ նե րից (հո
դե րի բոր բո քում) և այլն։
Պատ վաս տում ե րը կա տար վում են ե րեք 
դե ղա չա փով. ա ռա ջի նը՝ 6, ե րկ րոր դը՝ 12, 
եր րոր դը՝ 18 շա բա թա կա նում։ Պնև մա
կո կային պատ վաս տում ե րը կա տար
վում են օ րա ցույ ցային մյուս՝ հն գա վա
լենտ ռոտավիրուսային և պո լի ո մի ե լի տի 

պատ վաս տում ե րի հետ։  

Պատ վաս տում, ո րը պաշտ պա նում է 
ե րե խային կարմ րու կից, կարմ րախ տից 
և խո զու կից,

 Կարմ րու կի, կարմ րախ տի և խո զու կի 
պատ վաս տա նյու թը (ԿԿԽ) պաշտ պա նում 
է ե րե խա նե րին մի ա ժա մա նակ ե րեք հի
վան դու թյու նից։ Նշ ված հի վան դու թյուն
նե րից կա րե լի է խու սա փել, ե թե ե րե խան 
ժա մա նա կին` ը ստ ազ գային օ րա ցույ ցի, 
ստա նում է ԿԿԽ պատ վաս տում ե րը։ 
ԿԿԽի ա ռա ջին պատ վաս տու մը ե րե խա
նե րը պետք է ստա նան մեկ տա րե կան 
հա սա կում (12 ամ սա կա նում), ի սկ ե րկ
րոր դը` դպ րոց ըն դուն վե լուց ա ռաջ, ե րբ 
լրա նում է 6 տա րե կա նը։
 Պատ վաս տու մը շատ ար դյու նա վետ է։ 
Ձեր ե րե խան ստա նում է մեկ նե րար կում` 
ե րե քի փո խա րեն և ո ղջ կյան քի ըն թաց
քում պաշտ պան ված է ե րեք հի վան դու
թյու նից։
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Հնարավոր 
հետպատվաստումային 
ռեակցիաներ

 Պատ վաս տու մից հե տո ե րե խայի մոտ կա
րող է նկատ վել ջեր մու թյուն, թեթև ցան 
կամ ե րե խան կա րող է ու նե նալ ը նդ հա նուր 
վի ճա կի փո փո խու թյուն։ Եր բեմն նե րարկ
ման տե ղում կա րող է ա ռա ջա նալ կարմ րու
թյուն։ Ան հանգս տա նա լու կա րիք չկա։ Այն 
ան ցնում է եր կուե րեք օր վա ըն թաց քում։ 
Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է բարձր ջեր մու
թյուն, ան հրա ժեշտ է նրան տալ պա րա ցե
տա մոլ, շատ հե ղուկ ներ, ի սկ, ե թե ե րե խան 
սն վում է կրծ քով՝ կե րակ րել հա ճա խա կի։
 Սա կայն, ե թե Դուք ան հանգս տա ցած եք 
ե րե խայի վի ճա կով կամ ա ռա ջա ցել են այլ 
հի վան դա գին նշան ներ, ան պայ ման դի մեք 
Ձեր տեղամասային բուժաշխատողին:

Ձեր մտահոգությունները և
հաճախակի տրվող հարցերը



22

  Կա րե լի՞ է ա րդյոք պատ վաս տել 
ե րե խային, ե թե նա ջեր մում է կամ ը նդ
հա նուր առ մամբ վատ է զգում։ ո ՞ր դեպ
քե րում է հա կա ցուց ված պատ վաս տել 
ե րե խային։ 

Ե թե ե րե խայի մոտ նկատ վում է ոչ բարձր 
ջեր մու թյուն, թեթև փոր լու ծու թյուն և ե րե
խայի վի ճա կը սուր չէ, ե րե խան կա րող է 
պատ վաստ վել։ 
Ըստ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար
հային կազ մա կեր պու թյան` հա կա ցու ցում
նե րը մի քա նիսն են.

ա. Ե թե պատ վաս տա նյու թի նա խորդ դե
ղա չա փից ե րե խայի մոտ ե ղել է շատ 
ծանր ա լեր գիկ կամ ա նա ֆի լակ տիկ 
ռե ակ ցի ա (հիմ նա կան նշան ներն ե ն՝ 
ե ղն ջա ցան, սու լող շն չա ռու թյուն, ճնշ
ման ան կում) ե րե խայի պատ վաս տու
մը չի կա տար վում տվյալ կոնկ րետ 
պատ վաս տա նյու թով,

բ. Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է ծանր ի մու

Հաճախակի տրվող հարցեր
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նային ան բա վա րա րու թյուն (օ րի նակ՝ 
ՁԻ ԱՀի, չա րո րակ նո րա գո յա ցու թյուն
նե րի, ի մու նի տե տը ճն շող դե ղա մի ջոց
ներվ և ճա ռա գայ թային բուժ ման ար
դյուն քում),

գ. Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա են հա կա
ցու ցում ներ կոնկ րետ պատ վաս տա
նյու թե րի նկատ մամբ (օ րի նակ՝ զար
գա ցող նյար դա բա նա կան վի ճակ նե
րի դեպ քում չի կա տար վում կա պույտ 
հա զի բա ղադ րիչ պա րու նա կող պատ
վաս տա նյութ կամ հե պա տիտ Բի և 
տու բեր կու լո զի դեմ պատ վա տում չի 
կա տար վում 1700 գրա մից ցածր քաշ 
ու նե ցող նո րա ծին նե րին)։

 Բո լոր դեպ քե րում ե րե խայի ա ռող ջա կան 
վի ճա կը և հա կա ցու ցում նե րի առ կա յու թյու
նը գնա հատ վում է այս նպա տա կով կազ
մա վոր ված հանձ նա ժո ղո վի կող մից։  

  Ին չու՞ է ան հրա ժեշտ պատ վաս տել 
ե րե խային այդ քան վաղ տա րի քում։

 Մինչև 56 ամ սա կան  ե րե խան շատ ա վե լի 

հեշտ է տա նում պատ վաս տու մը, քան ա վե
լի  մեծ տա րի քում, քա նի որ շփումն է մե
ծա նում ար տա քին աշ խար հի հետ և սկ սում 
են դուրս գալ ա տամ նե րը։
 

  Արդյո՞ք կա րե լի է պատ վաս տել 7 
ամ սա կան ծն ված ե րե խա նե րին։ 

Ե թե նո րած նի մոտ չկան ա ռող ջա կան վի
ճա կի կամ քա շի հետ կապ ված հա կա ցու
ցում ներ, մի ան շա նակ ե րե խան պետք է իր 
պատ վաս տում նե րը ստա նա։  

  Արդյո՞ք հար կա վոր է պատ վաս տել 
կրծ քով կե րակր վող ե րե խա նե րին։

 Նե րար գան դային կյան քում, ի նչ պես նաև 
մայ րա կան կա թի մի ջո ցով նո րած նին փո
խանց վում են հա կա մար մին ներ, ո րոնք 
պաշտ պա նում են նրան ո րոշ հի վան դու
թյուն նե րից, սա կայն ոչ լի ար ժեք։ Ճիշտ 
է, կրծ քի կա թով սն վող ե րե խան կա րող 
է ա վե լի թեթև տա նել վա րա կը, սա կայն 
վտան գի (հատ կա պես մահ վան) ռիս կը 
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շատ բարձր է։ Ո ւս տի, ա ռա վել կար ևոր է 
վա րակ նե րի հան դեպ դի մադ րո ղա կա նու
թյունն ա պա հո վել պատ վաս տում նե րի մի
ջո ցով։

   Արդյո՞ք հնա րա վոր է վե րաց նել հի
վան դու թյուն նե րը՝ հետ ևե լով հի գի ե
նայի կա նոն նե րին։ 

Ոչ։ Չնա յած պատ շաճ հի գի ե նայի առ կա յու
թյան դեպ քում հի վան դա նա լու և վա րակ
վե լու ռիս կը նվա զում է, ո րոշ ման րէ ներ և 
վի րուս ներ բա վա կա նին կա յուն են շր ջա
կա մի ջա վայ րում և պահ պա նում են ի րենց 
կեն սու նա կու թյու նն ա միս ներ՝ շա րու նա կե
լով վտանգ ներ կա յաց նել։ 

  Պատ վաս տա նյու թե րը կա րո՞ղ են 
ու նե նալ վնա սա կար կողմ նա կի եր կա
րատև հետ ևանք ներ։

Պատ վաս տու մը ու նի կողմ նա կի ռե ակ
ցի ա ներ, սա կայն դրանք այդ քան ծանր 
չեն, որ քան հի վան դու թյուն նե րը և դրանց 

բար դու թյուն նե րը։ Հե պա տիտ Բի դեմ 600 
000 պատ վաս տու մից մե կի ժա մա նակ կա
րող է լի նել մեկ ծանր ա լեր գիկ ռե ակ ցի ա՝ 
պայ մա նա վոր ված պատ վաստ վո ղի օր գա
նիզ մի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րով։ Մինչ դեռ՝ տա րե կան 250 000 
մարդ վա րակ վում է հե պա տիտ Բով, աշ
խար հում ապ րում է մոտ 3 մլն հե պա տիտ 
Բով վա րակ ված մարդ, ի սկ տա րե կան 2 
մլն հի վանդ մա հա նում է հի վան դու թյան 
բար դու թյուն նե րից։   

  Ա վե լի լավ չէ՞ հի վան դա նալ, քան 
պատ վաստ վել։

 Գի նը, ո րը մենք վճա րում ե նք պատ վաստ
ման դի մաց` մի քա նի սրս կում է (ցավ, 
կարմ րու թյուն, այ տուց վա ծու թյուն և  ե զա
կի հան դի պող ծանր ռե ակ ցի ա ներ), մինչ
դեռ  գի նը, ո րը վճա րում ե նք բնա կան ճա
նա պար հով հի վան դա նա լու ժա մա նակ` 
ան դար ձե լի հաշ ման դա մու թյուն կամ մահ 
է / կաթ վա ծա հա րու թյուն պո լի ո մի ե լի տից, 
մտա վոր թեր զար գա ցում ՀԻԲ վա րա կից, 
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լյար դի ցի ռոզ հե պա տիտ Բ վա րա կից, 
բնա ծին կարմ րախ տային հա մախ տա
նիշ՝ կու րու թյուն, խլու թյուն և այլ բնա ծին 
ա րատ ներ/։

  Ե րե խային մի ա ժա մա նակ մի քանի 
հի վան դու թյուն նե րի դեմ պատ վաս տե լը 
կա րո՞ղ է հան գեց նել ծանր հետ ևանք նե
րի և զգա լի ո րեն ծան րա բեռ նել ե րե խայի 
ի մու նային հա մա կար գը։ 

Ա մեն օր ե րե խայի ի մու նային հա մա կար
գը պայ քա րում է մի քա նի հա րյուր տար բեր 
օ տար մար մին նե րի դեմ և հեշ տու թյամբ 
կա րող է մի ա ժա մա նակ պատասխանել 
պատ վաս տա նյու թի մեջ առ կա մի քա նի 
հիվանդությունների հակածինների ՝ օգ
տա գոր ծե լով ի մուն հա մա կար գի մի այն 
0.01 տո կո սը։    

  Ե թե ու րիշ ե րե խա նե րը պատ վաստ
ված են, կա րիք կա՞ իմ ե րե խային պատ
վաս տել։ 

Որ պես զի չպատ վաստ ված ե րե խան 
պաշտ պան ված լի նի, ան հրա ժեշտ է, որ 
պատ վաստ ման են թա կա ե րե խա նե րի 
ա ռն վազն 95 տո կո սը պատ վա տում նե րը 
ստա ցած լի նեն։ 

   Պատ վաս տում նե րը, մաս նա վո րա
պես ԿԿԽն, հան գեց նու՞մ են աուտիզ մի։

14 ու սում նա սի րու թյուն ներ, ո րոնք կա տար
վել են այդ ո ւղ ղու թյամբ փաս տում են, որ 
ե րե խայի մոտ աու թիզ մի ձեռք բեր ման 
ռիս կը նույն քան է, որ քա նոր ե րբ ե րե խան 
պատ վաստ ված չէ ԿԿԽի դեմ։  

   Պատ վաս տու մը ա պա հո վու՞մ է 100% 
պաշտ պա նու թյուն հի վան դու թյուն նե րի 
դեմ։

 Պատ վաս տում նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը 
կախ ված է պատ վա տսա նյու թի տե սա կից։ 
Կեն դա նի պատ վաս տա նյու թի դեպ քում՝ 
օ րի նակ կարմ րու կի, կարմ րախ տի և խո
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զու կի դեմ մեկ դե ղա չափ պատ վաս տա
նյու թը բա վա րար է ա ռն վազն 95 տո կոս 
պաշտ պա նու թյուն ա պա հո վե լու հա մար։ 
Որ պես զի ա ռա վե լա գույն պաշտ պա նու
թյուն ա պա հով վի ե րե խային կա տար
վում է ե րկ րորդ դե ղա չա փը։ Ոչ կեն դա նի 
պատ վաս տա նյու թե րի դեպ քում պատ
վաս տում նե րը կա տար վում են ե ռա չափ 
սխե մայով։ Ա ռա ջին դե ղա չա փի դեպ քում 
ա պա հով վում է 7080 տո կոս պաշտ պա
նու թյուն, ի սկ ե րկ րորդ և եր րորդ դե ղա չա
փե րից հե տո ձևա վոր վում է 9095 տո կոս 
պաշտպանություն։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով 
ան հրա ժեշտ է պատ վաստ ել հնա րա վո
րինս շատ ե րե խա ներ։ Ը նդ հա նուր առ մամբ 
պատ վաս տում նե րի ար դյու նա վե տու թյան 
մա սին խո սում են թվե րը և փաս տե րը՝ օ րի
նակ մինչ ՀԻԲ պատ վաս տա նյու թի ներդ
րու մը տա րե կան աշխարհում գրանց վում 
էր 15000 ման րէ ային մե նին գի տի (ու ղե ղի 
թա ղանթ նե րի բոր բո քում) դեպք, 400500 
մահ վան դեպք։ ՀԻԲ պատ վաս տում նե րի 
ներդ րու մից հե տո գրանց վում է տա րե կան 
ըն դա մե նը 50 դեպք։

   Պատ վաս տում նե րը պա րու նա կու՞մ 
են թու նա վոր նյու թեր (օ րի նակ՝ սն դիկ)։ 

Բո լոր պատ վաս տա նյու թե րը պա րու նա կում 
են այս կամ այն հի վան դու թյան հա կա
ծին ներ (ան տի գեն), հետ քային քա նա կու
թյամբ պահ պա նիչ ներ (կոն սեր վանտ ներ)։ 
Ի րա կա նում` ցան կա ցած նյութ, նույ նիսկ 
ջու րը, ե թե ներ մուծ վի օր գա նիզմ մեծ քա
նա կու թյամբ` թու նա վոր ազ դե ցու թյուն 
կթող նի օր գա նիզ մի վրա։ Եվ հա կա ռա կը` 
մար դու հա մար շատ թու նա վոր նյու թի չն
չին քա նա կու թյունն ան վտանգ է օր գա նիզ
մի հա մար։ Մենք գու ցե չենք էլ նկա տում, 
բայց ա ռօ րյա յում ա նընդ հատ գտն վում 
ե նք թու նա վոր նյու թե րի ան նշան քա նակ
նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո. նո րա ծին նե րը 
են թարկ վում են սն դի կի ազ դե ցու թյա նը` 
կրծ քի կա թի մի ջո ցով, ավ տո մե քե նա նե րի 
ար գա սիք հան դի սա ցող ֆոր մալ դե հի դը 
շն չում են բո լո րը, բա ցի դրա նից այն պա
րու նակ վում է նաև տնային տն տե սու թյու
նում օգ տա գործ վող մթերք նե րում, կա հույ
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քի  մաքր ման նյու թե րում, կոս մե տի կա կան 
արտադրանքներում, նույ նիսկ դե ղա մի
ջոց նե րում, ի նչ պի սիք են` հա կա հիս տա
մի նային, հա կա հա զային և բե րա նի հի գի
ե նայի հա մար օգ տա գործ վող մի ջոց նե րը։

 Հետ ևեք Ձեր բու ժաշ խա տող նե
րի խոր հուրդ նե րին
 
Ե թե որ ևէ պատ ճա ռով կյան քի ա ռա ջին 
տար վա ըն թաց քում ե րե խան չի ստա ցել 
նշ ված տա րի քի հա մար նա խա տես ված 
որ ևէ պատ վաս տում, ան հրա ժեշտ է, որ նա 
այն լրաց նի որ քան հնա րա վոր է շուտ։
 Բո լոր պատ վաս տում նե րը ե րե խան պետք 
է ստա նա մի այն բժշ կա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր
պու թյուն նե րում (պո լիկ լի նի կա, ա ռող ջու
թյան կենտ րոն, ամ բու լա տո րի ա, բուժ կետ)։
 Այս քա նը, սի րե լի ծնող ներ։ Այն ա մե նը, ի նչ 
նկա րագր ված է գր քույ կում, նպա տակ ու նի 
օգ նե լու Ձեզ ճիշտ ո րո շում ներ կա յաց նե լու 
հար ցում։ Սա կայն ցան կա նում ե նք ևս մեկ 
ան գամ հի շեց նել, որ Ձեր ե րե խայի ա ռող

ջու թյու նը և նույ նիսկ կյան քը կախ ված է 
ժա մա նա կին ստա ցած պատ վաս տում նե
րից։ Շատ կար ևոր է, որ ե րե խան ա վար տի 
պատ վա տում նե րը օ րա ցույ ցով սահ ման
ված ժամ կետ նե րում, որ պես զի ե րե խայի 
օր գա նիզ մը հասց նի պաշտ պան վել վա րա
կիչ հի վան դու թյուն նե րից։ 

Ա ռող ջու թյուն

Ձեզ և ձեր

սի րե լի բա լիկ նե րին։
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