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ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ  

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
  

Մանկաբուժությունը բժշկագիտության կարևորագույն 

բնագավառ է, որը զբաղվում է երեխաների առողջության 

ուսումնասիրությամբ և բժշկական օգնությամբ: 

Համաձայն ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամների (UNICEF) 

ներկա պայմանագրի` մանկությունը մարդու կյանքի այն 

ժամանակաշրջանն է, որը սկսվում է ծննդից և տևում է մինչև 

տվյալ անձնավորության 18 տարին լրանալը: Ըստ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրության՝ անձը համարվում է երեխա 

մինչև 18 տարին լրանալը: 

 

Երեխաները համարվում են «ազգային հարստություն» և նրանց առողջապահական խնամքն ունի 

մեծագույն տեղը ազգի առաջընթացում: 

Երեխաները կազմում են աշխարհի բնակչության շուրջ 40%-ը (2,4 մլրդ.), հանդիսանալով նրա 

ամենախոցելի մասը: Այս շրջանում լավագույն առողջապահական խնամքի ապահովումը 

ենթադրում է մանկան կյանքի լավագույն սկզբի երաշխավորում: Երեխաների կենսապահովման 

խնդիրների շարքում առողջության պահպանման հարցերն առաջնահերթ են և այս շրջանում 

մանկան օրգանիզմի կառուցողական պահանջների, ինչպես նաև աճի ու զարգացման 

տեսանկյունից կորցրածը հնարավոր չէ հետագայում վերականգնել անգամ լավագույն 

առողջապահական խնամքի կազմակերպման պարագայում: Այս ամենով է պայմանավորված 

մանկաբուժության բնագավառի հիմնականում կանխարգելիչ ուղղվածությունը*:  

Ժամանակակից պատկերացումները մանկան առողջության վերաբերյալ զգալի ընդլայնվել են և 

այն սահմանվում է որպես վիճակ, որում երեխաներն ունակ են՝ ա) զարգացնել և իրականացնել 

իրենց պոտենցիալները, բ) բավարարել իրենց կարիքները, գ) հաջող կերպով փոխներգործել իրենց 

կենսաբանական, ֆիզիկական և սոցիալական միջավայրի հետ [National Research Council and Institute of 

Medicine. Children's Health, the Nation's Wealth: Assessing and Improving Child Health. Washington, DC: National Academies Press; 2004]: 

 

 

 
* «ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ/ PEDIATRICS/ ПЕДИАТРИЯ» բառացի թարգմանությամբ նշանակում է երեխայի բուժում 

(հունարեն paidos — երեխա և iatreia — բուժում), սակայն այն լիարժեք չի արտացոլում մանկաբուժության խնդիրները 

ու չի վկայում դրա կանխարգելիչ ուղղվածության մասին: 
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Երեխաների առողջության մակարդակի ցուցանիշները 

 
Վաղ հասակում մանկան առողջությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները մահացության 

ցուցանիշներն են.  

 Մանկական մահացության ցուցանիշ (ՄՄՑ) [infant mortality; младенческая смертность]— բնութագրում է 
տվյալ տարվա ընթացքում մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացությունը և հաշվարկվում 1000 
կենդանածնի հաշվով. 

ՄՄՑ =
Տարվա ընթացքում գրանցված մինչև 𝟏 տարեկան երեխաների մահվան դեպքերը

Տվյալ տարում գրանցված կենդանածին երեխաների թիվը 
𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

 Նորածնային մահացության ցուցանիշ (ՆՄՑ) — բնութագրում է տվյալ տարվա ընթացքում մինչև 28 
օրական երեխաների մահացությունը և հաշվարկվում 1000 կենդանածնի հաշվով. 

ՆՄՑ =
Տարվա ընթացքում գրանցված մինչև 𝟐𝟖 օրական երեխաների մահվան դեպքերը

Տվյալ տարում գրանցված կենդանածին երեխաների թիվը 
𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

 Վաղ հասակի երեխաների մահացության ցուցանիշ (ՎՄՑ)  — բնութագրում է տվյալ տարվա 
ընթացքում մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացությունը և հաշվարկվում 1000 կենդանածնի 
հաշվով. 

ՎՄՑ =
Տարվա ընթացքում գրանցված մինչև 𝟓 տարեկան երեխաների մահվան դեպքերը

Տվյալ տարում գրանցված կենդանածին երեխաների թիվը 
𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

 Պերինատալ մահացության ցուցանիշ (ՊՄՑ) — բնութագրում է    22 շաբաթական հղիությունից մինչև 
7 օրական ժամակահատվածում առկա մեռելածնության, ինչպես նաև կենդանածինների մահվան 
դեպքերը 1000 կենդանածնի հաշվով տվյալ տարվա ընթացքում. 

ՊՄՑ =

Պերինատալ շրջանում առկա մեռելածնության,

ինչպես նաև կենդանածինների մահվան դեպքերը տարվա ընթացքում

Տվյալ տարում գրանցված մեռելածնության 

և կենդանածնության բոլոր դեպքերը

𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

Երեխաների առողջության հիմնական վտանգները 

* Ամեն տարի աշխարհում շուրջ 6 մլն երեխա մահանում է մինչև 5 տարին լրանալը (ԱՀԿ-ի տվյալների 

համաձայն 2013 թ-ին այն կազմել է 6.3 մլն, 2015 թ-ին` 5.9 մլն): 

* Վաղ հասակի երեխաների մահվան դեպքերի կեսից ավելին պայմանավորված է այնպիսի վիճակներով, 

որոնք կարելի է կանխել և բուժել հասարակ ու մատչելի միջոցներով: 

* Ի համեմատ զարգացած երկրների` զարգացող երկրներում վաղ հասակի երեխաների մահացությունը 

ավելի քան 15 անգամ բարձր է: 
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Մահվան վտանգն ամենաբարձրն է կյանքի առաջին ամսում: Նորածինների մահվան հիմնական 

պատճառներն են անհասությունը, ասֆիքսիան, ինֆեկցիաները, բնածին արատները: 
Նորածնային մահացության ռիսկը կարելիէ նվազագույնի հասցնել հետևյալ միջոցառումներով. 

- որակյալ օգնություն հղիության ընթացքում, 

- ապահով ծննդալուծում հմուտ մանկաբարձի կողմից, 

- ուժեղ նորածնային խնամք. անմիջական ուշադրություն նորածնի շնչառության և ջերմության վրա, 

պորտալարի և մաշկի հիգիենիկ խնամք և բացառապես կրծքով սնուցման վաղ սկսում:  

Աշխարհում մեկ ամսականից մինչև 5 տարեկան երեխաների մահվան հիմնական պատճառներն 

են թոքաբորբը, փորլուծությունը (դիարեա), մալարիան, կարմրուկը, ՄԻԱՎ-ը, բնածին արատները, 

վնասվածքները: 

* Որոշ ամենամահացու մանկական հիվանդություններից, ինչպիսին է կարմրուկը, կարելի է 

խուսափել  պատվաստումների միջոցով: 

* Թոքաբորբը հանդիսանում է մինչև 5 տարեկան երեխաների մահվան գլխավոր պատճառը:    Նրա 

կանխարգելման համար պատվաստումների և կրծքով սնուցման հետ մեկտեղ վճռորոշ 

նշանակություն ունի ռիսկի այնպիսի գործոնների վերացումը, ինչպիսին են թերսնուցումը և 

շրջապատող օդի աղտոտվածությունը: Այս հիվանդության դեմ պայքարի ամենակարևոր գործիքը 

հանդիսանում են հակաբիոտիկները և թթվածինը:  

* Փորլուծային հիվանդությունները հանդիսանում են մանկական հիվանդացության և մահացության 

առաջատար պատճառ զարգացող երկրներում: Կրծքով սնուցումը նպաստում է փորլուծության 

կանխարգելմանը վաղ հասակում: Բուժումը օռալ ռեհիդրատացիոն հեղուկներով (ORS) ցինկի 

պատրաստուկների հետ համակցված` հանդիսանում է ապահով և արդյունավետ միջոց, որը թույլ է 

տալիս փրկել կյանքեր: 

Նորածնային 

(0-28 օր) 

Հետնորածնային 

(1-59 ամիս) 

 

Մինչև 5 տ. երեխաների մահվան պատճառները, 2015 թ. 

Դիարեա 9% 

Անհասություն 16% 

Այլ 3% 

Նորածնային տետանուս 1% 

Բնածին անոմալիաներ 5% 

Նորածնային սեպսիս  7% 

Թոքաբորբ 3% 

Թոքաբորբ 13% 

Այլ 10% 

Բնածին անոմալիաներ  

և այլ ոչ վարակիչ 

հիվանդություններ 8% 

Ծննդաբերության հետ կապված 

բարդություններ, ներառյալ ասֆիքսիա 11% 

 

Մալարիա 5% 

Կարմրուկ 1% 

Վնասվածքներ  6% 

 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ  1% 

Անհասություն 2% 
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* Աշխարհում ամեն րոպե մեկ երեխա մահանում է մալարիայի հետևանքով: Միջատասպան 

միջոցներով մշակված ցանցերի կիրառումը թույլ է տալիս կանխել վարակի փոխանցումը: 

* ՄԻԱՎ-ով երեխաների ավելի քան 90%-ը վարակը ձեռք է բերում մայրերից: Դա կարելի է կանխել 

հակառետրովիրուսային դեղորայքով, ինչպես նաև անվտանգ ծննդալուծման և սնուցման  

պրակտիկայով: 

* Բոլոր մանկական մահերի ավելի քան մեկ երրորդի հիմքում ընկած է ծանր թերսնուցումը: 

Ամբողջ աշխարհում մինչև 5 տարեկան երեխաների մահվան դեպքերի շուրջ 20%-ը կարելի է կանխել 

առաջնորդվելով սնուցման հանձնարարվող սկզբունքներով: ԱՀԿ-ն հանձնարարում է  բացառապես կրծքով 

սնուցում կյանքի առաջին 6 ամիսներին, տարիքին համապատասխան և անվտանգ հավելյալ սնուցման 

ներմուծում 6 ամսականից  և շարունակական կրծքով սնուցում մինչև 2 տարեկանը և ավելի: 

Ամբողջ աշխարհում դիտվում է երեխաների 

մահացության և հիվանդացության 

լայնամասշտաբ բարելավում, ինչը մեծապես 

պայմանավորված է հիմնական հանրային 

առողջապահական ծրագրերով: Նրանց թվում 

է ԱՀԿ-ի և UNICEF-ի  զարգացրած 

ռազմավարությունը, որը հայտնի է որպես 

մանկական հիվանդությունների 

ինտեգրացված վարում`  (ՄՀԻՎ)  (Integrated 

management of childhood illness - IMCI):  

Զարգացող երկրներում երեխաները հաճախ 

տառապում են մեկից ավելի հիվանդությամբ և 

նման դեպքերում առաջանում է մեկից ավելի 

ախտորոշումների և համակցված բուժման 

անհրաժեշտություն: Ինտեգրացված 

ռազմավարությունը հաշվի է առնում երեխայի 

առողջության բազմազան ռիսկի գործոնները և 

ապահովում հիմնական մանկական 

հիվանդությունների համակցված բուժումը` 

շեշտելով հիվանդությունների կանխարգելումը 

պատվաստումների և սնուցման բարելավման 

միջոցով: 

 

 

 

Դեռահասները կազմում են 10-19տ. տարիքային խումբը, որոնք աչքի են ընկնում լավ առողջությամբ: 

Սակայն, դեռահասները վաղաժամ մահանում են դժբախտ պատահարներից, ինքնասպանություններից, 

բռնություններից, հղիության հետ կապված բարդություններից, կամ այլ հիվանդություններից, որոնք 

կարելիէ կանխել կամ բուժել: Շատ այլ դեռահասներ տառապում են խրոնիկական հիվանդություններով և 

հաշմանդամությամբ: Բացի այդ, դեռահասության շրջանում կարող են սկզբնավորվել հասուն տարիքում 

զարգացող ծանր հիվանդություններից շատերը: Այսպես, ծխելը, սեռավարակները (ներառյալ ՄԻԱՎ-ը), 

վատ սնուցումը, անբավարար ֆիզիկական ակտիվությունը և գիրությունը նպաստում են ավելի մեծ 

տարիքում հիվանդությունների զարգացմանը (հիպերտենզիա, սրտի կորոնար հիվանդություն, շաքարային 

դիաբետ, օստեոպորոզ և այլն) և վաղաժամ մահվանը: 
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Երեխաների առողջության միտումները Հայաստանում 

Մինչև 5 տ. երեխաների մահվան պատճառների բաշխումը Հայաստանում, 1000 կենդանածնի հաշվով 
 (Global Health Observatory data repository, http://apps.who.int/gho/data/view.main.ghe2002015-ARM?lang=en) 

Ներկայումս Հայաստանում մեկ ամսականից մինչև 5 տարեկան երեխաների մահվան առաջատար 

պատճառներն են բնածին արատները, ստորին շնչուղիների ինֆեկցիաները (ներառյալ թոքաբորբերը), 

վնասվածքները: 

 

Մինչև 2012թ. Հայաստանը 

բնորոշվել է մանկական 

մահացության (ՄՄ) միջին 

մակարդակով (ըստ ԱՀԿ 

դասակարգման), իսկ 2013թ-ից 

հետո գրանցվել է ցուցանիշի 

10‰ նիշից ցածր մակարդակ 

(2013թ.` 9,7‰ , 2014թ.` 8,7‰), 

ինչը, ըստ նույն դասակարգման 

Հայաստանը դասում է ՄՄ ցածր 

մակարդակ ունեցող երկրների 

շարքում: Սակայն, վաղ (մինչև 5 

տարեկան) հասակի երեխաների 

մահացությունը Հայաստանում 

դեռևս միջին մակարդակի վրա է 

(2013թ.` 16‰, 2015թ.`15‰): 

 

 

 0-27 օր. 1-59 ամս. 

2000թ. 2015թ. 2000թ. 2015թ. 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ  0 0 0 0 

Դիարեա  0 0 1.2 0.2 

Կապույտ հազ  0 0 0.1 0.1 

Կարմրուկ  0 0 0 0 

Մենինգիտ /էնցեֆալիտ  0 0 0.7 0.2 

Ստորին ՍՌՀ  1.9 0.4 4.3 1.1 

Անհասություն  7.1 3 0.2 0.3 

Ծննդ. ասֆիքսիա և ծննդ. տրավմա  2.1 0.9 0.2 0.3 

Սեպսիս և նորածնի այլ ինֆեկցիաներ  0.5 1.4 0 0 

Այլ վարակիչ, պերինատալ կամ 

նուտրիտիվ հիվանդություններ  0.6 0.5 1.4 0.5 

Բնածին արատներ  2.7 1.9 2.5 1.8 

Այլ ոչ վարակիչ հիվանդություններ  0 0 1.7 1.1 

Վնասվածքներ  0.2 0.1 2.6 1.1 
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«Երեխան փոքրիկ մեծահասակ չէ» 

Մանկան օրգանիզմն ունի առանձնահատկություններ, որոնք 

անհրաժեշտ են նրա աճի ու զարգացման համար, օրինակ` բարձր 

պահանջարկը էներգիայի, թթվածնի, սննդանյութերի, ջրի 

նկատմամբ, ինտենսիվ անաբոլիկ պրոցեսները:  Մյուս կողմից, 

հենց այս բարձր ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը մանկանը 

դարձնում է ավելի խոցելի տարբեր միջավայրային ազդակների  և 

աղետների նկատմամբ: 

  
 Մանկան օրգանիզմը ենթակա է ուրույն ազդեցությունների. 

 Միջավայրային ազդակների (օր. դեղեր, վիրուսներ և այլն) ազդեցություն տրանսպլացենտար և 

կրծքով կերակրման ճանապարհով 

 Որոնողական վարքագիծ (ձեռքերը դեպի բերան մեկնելը, առարկան դեպի բերան մեկնելը) 

 Գետնի մակերևույթին մոտ գտնվելը (միջավայրային աղտոտիչները` սնդիկը, լուծիչները, 

թունաքիմիկատները, կենտրոնացված են երեխաների շնչառության գոտում և հասանելի են փոքր 

երեխաների համար) 

 Ի համեմատ մեծահասակի` երեխաների օրգանիզմ թափանցում է իրենց քաշի համեմատ ավելի 

շատ աղտոտված օդ, սնունդ և ջուր: Բարձր է մաշկի և լորձաթաղանթների  աբսորբցիոն 

հատկությունը, արյուն-ուղեղային պատնեշի թափանցելիությունը տոքսինների և 

քսենոբիոտիկների նկատմամբ: Ցածր է լյարդի թունազերծող հատկությունը (ցիտոքրոմ P450 

համակարգերի ցածր ակտիվություն, գլուտաթիոնի կոնյուգացիայի ցածր 

արդյունավետություն), երիկամների արտազատական ֆունկցիան (նորմայում սա անհրաժեշտ է 

երեխայի աճն ապահովող նյութերն օրգանիզմում պահելու համար) 

 Փոքր երեխաները չեն հասկանում վտանգը և ունեն ինքնապաշտպանման ցածր ունակություն: 

Դեռահասներին հատուկ է ռիսկային վարքագիծը 

 Երեխաները շատ զգայուն են աղետների և տրավմատիկ միջադեպերի նկատմամբ, որի 

հետևանքով հեշտությամբ կարող է զարգանալ հետտրավմատիկ ստրեսային խանգարում (ՀՏՍԽ): 
Մանկահասակ երեխայի ՀՏՍԽ-ն արտահայտվում է գերզգոնությամբ, գերլարվածությամբ նույնիսկ 
մտերմիկ և հարմարավետ միջավայրում, վախերով, գիշերային մղձավանջներով, ախորժակի 
խեղաթյուրմամբ (պիկա), կայուն նեգատիվ հուզական վիճակով և այլն: 

 Երեխաներն ունեն կյանքի ավելի երկար տևողություն: Հետևաբար, նրանք ավելի շատ ժամանակ 

ունեն երկարատև լատենտ շրջանով հիվանդության զարգացման և հաշմանդամությամբ ավելի 

երկար ապրելու համար: 

 Երեխաները քաղաքականապես անզոր են և անպաշտպան: Նրանք ժառանգում են մեծահասակների 

ստեղծած աշխարհը` իր բոլոր խնդիրներով և խոստումներով: 

   

1 

2 

3 
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Մանկության շրջանները 
 

Մանկական օրգանիզմի հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ այն աճում և զարգանում է: 

Զարգացման տարբեր շրջաններում օրգանիզմն ունի որոշակի անատոմիաֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկություններ, ինչը պահանջում է տարբերակված մոտեցում երեխաներին: Տարբերում են 

զարգացման ներարգանդային (գեստացիոն, պրենատալ) և հետծննդյան (պոստնատալ) շրջաններ: 

ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ  ՇՐՋԱՆ ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ  ՇՐՋԱՆ 

Միջինում տևում է 280 օր կամ 40 շաբաթ:   
Շաբաթներով և օրերով արտահայտված 

ներարգանդային շրջանը կոչվում է գեստացիոն 

հասակ, օրինակ` 37 շաբաթ և 0 օր… 

Ներարգանդային շրջանը ենթաբաժանում են 3 

շրջանի. 

1. Սկզբնական շրջան` բլաստոգենեզ (առաջին երկու 

շաբաթը). ներառում է ձվաբջջի բեղմնավորումը, 

տրոհումը և ամրակայումը արգանդի պատին 

(իմպլանտացիա):  

Այս շրջանում զարգացող ախտաբանությունը 
կոչվում է բլաստոպաթիա, որը կարող է լինել 
կյանքին անհամատեղելի կամ դրսևորվել 
զարգացման ծանր արատներով (օրինակ` 
միաձուլված երկվորյակներ): 

 

2. Սաղմնային (էմբրիոնալ) շրջան. սկսվում է 

իմպլանտացիայից և շարունակվում մինչև 8-րդ 

շաբաթը ներառյալ: Հիմնական օրգանները ստանում 

են իրենց սկզբնական ձևը: 

Այս շրջանում զարգացող ախտաբանությունը 
հայտնի է որպես էմբրիոպաթիա` զարգացման 
կոպիտ անատոմիական արատներով: 

 

3. Պտղային (ֆետալ) շրջան (9-րդ շաբաթից մինչև 

հղիության ավարտը). բնորոշվում է ընկերքի 

ձևավորմամբ: Այս շրջանում օրգան-համակարգերը 

զարգանում են մինչև այն վիճակը, երբ երեխան 

կարող է գոյատևել մոր օրգանիզմից դուրս: 

Այս շրջանում զարգացող ախտաբանությունը 
հայտնի է որպես ֆետոպաթիա (օրինակ` տարբեր 
օրգանների զարգացման արատներ): 

Բուն մանկությունը կազմված է 3 շրջանից՝ 

1. Վաղ հասակ` 0-5 տ. - մարդու զարգացման 

ամենազգայուն ժամանակաշրջանն է: Այն ընդգրկում է 

հետևյալ ժամանակահատվածները. 

1.1. Նորածնային (նեոնատալ) հասակ, որը տևում է 0-28 

օր և իր հերթին կազմված է 2 ենթաշրջանից՝ 

- վաղ նորածնային շրջան` 0 - 7 օր (մինչև 7 լրիվ օրը 

լրանալը)*, 

- ուշ նորածնային շրջան` 7 – 28 օր (մինչև 28 օրը 

լրանալը): 

Ըստ գեստացիոն հասակի նորածինները 

դասակարգվում են`  

 Անհաս նորածին (մինչև գեստացիայի  37 
շաբաթը լրանալը), օրինակ` 36 շաբ. և 6 
օրական նորածինը ևս համարվում է անհաս 
 Հասուն նորածին (գեստացիայի 37–42 
շաբաթների միջև) 
 Գերհաս նորածին (գեստացիայի 42 շաբաթը 
լրանալուց հետո) 

Ըստ նորածնի քաշի տարբերում են` 

 Ծննդյան նորմալ  քաշ (2500-4000գ) 
 Ծննդյան փոքր քաշ (<2500գ) 
 Ծննդյան խիստ փոքր քաշ (<1500գ) 
 Ծննդյան ծայրահեղ փոքր քաշ (<1000գ) 

1.2. Կրծքի հասակ` 29-րդ օրից մինչև 1 տարեկանը 

լրանալը։ 

1.3. Վաղ հասակ` 1-ից մինչև 5 տարեկան 

(նախադպրոցական): 

2. Դպրոցական տարիք` 5-10 տ. 

3. Դեռահասություն՝ 10-18 (19) տ. 

* Պտղի և նորածնի նորմալ զարգացումը հսկելու և ախտաբանության կանխարգելման նպատակով 

առանձնացվում է պերինատալ շրջան, որը սկսվում է ներարգանդային կյանքի 22 շաբաթից մինչև նորածնի 

կյանքի 7-րդ օրը լրանալը: Ներարգանդային կյանքի 22-րդ շաբաթում պտղի քաշը դառնում է շուրջ 500 գ, և նա 

սկսում է ձեռք բերել կենսունակություն: 
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Տարիքային գործոնի դերը երեխաների հիվանդությունների զարգացման մեջ 

Գոյություն ունի սերտ փոխկախվածություն տարիքային շրջանի, անատոմիաֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունների, խնամքի, սնուցման, դաստիարակման և տարիքային ախտաբանության միջև: 

 

Անտենատալ շրջանի ախտաբանություն. տերատոգենեզ 

Արատածին կամ տերատոգեն գործոնները հղիության ընթացքում կարող են հանգեցնել զարգացման 

ծանր արատների զարգացմանը:  

Էկզոգեն գործոններ. ռադիացիա, ներարգանդային վարակներ (ցիտոմեգալովիրուս, 

տոքսոպլազմոզ, կարմրախտ, հերպես վիրուս, zika վիրուս և այլն), դեղամիջոցներ և թմրաբեր նյութեր, 

ալկոհոլ, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական թունավոր նյութեր, մոր շաքարային դիաբետ:  

Գենետիկական գործոններ. մուտացիաներ 
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ԲԼԱՍՏՈՊԱԹԻԱՆԵՐ 

Գեստացիայի առաջին երկու շաբաթների ընթացքում 

առաջացած զարգացման արատները, այդ թվում նաև 

քրոմոսոմային աբերացիաները և գենային 

մուտացիաները կոչվում են բլաստոպաթիաներ: 

Օրինակ` 

• Բլաստոցիստի իմպլանտացիայի խանգարում 

(արտաարգանդային հղիություն) 

• Ընկերքի և պորտալարի ձևավորման  դեֆեկտներ 

• Միաձուլված (սիամական)  երկվորյակներ 
 

 

ԷՄԲՐԻՈ/ՖԵՏՈՊԱԹԻԱՆԵՐ 

• Ինֆեկցիոն  (ներարգանդային ինֆեկցիաներ) 

• Դեղորայքային (օր. թալիդոմիդային) 

• Ալկոհոլային 

• Դիաբետիկ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դիաբետիկ էմբրիոպաթիա 

կյանքին անհամատեղելի 

բազմակի անոմալիաներով 

 
 

ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆ Բնորոշ ախտահարումները/ հիվանդությունները 

1. Նորածնային շրջան Բնորոշ են բնածին արատներ, ժառանգական հիվանդություններ, նորածնի 
հեմոլիտիկ հիվանդություն (Rh և ABO անհամատեղելիության հետևանքով), 
ծննդաբերական վնասվածքներ, ասֆիքսիա, ներարգանդային վարակներ, սեպսիս, 
աղիքի և շնչառական օրգանների վիրուսային և բակտերիալ հիվանդություններ: 

2. Կրծքի հասակ Բնորոշ են նյութափոխանակային խանգարումներ (օր. սնուցման խանգարումներ, 
ռախիտ, երկաթդեֆիցիտային անեմիա), ալերգիաներ, աճի և զարգացման 
հապաղում, աղեստամոքսային խանգարումներ, շնչառական հիվանդություններ, 
որոնց ընթացքն աչքի է ընկնում առանձնակի ծանրությամբ: Կրծքահասակ 
երեխաները բարձր զգայունություն են ցուցաբերում ռեսպիրատոր սինցիտիալ 
վիրուսային ինֆեկցիայի, պարագրիպի, ադենովիրուսային ինֆեկցիայի հանդեպ:  
Նվազագույն շփման պատճառով, ինչպես նաև մայրական հակամարմինների 
առկայության շնորհիվ համեմատաբար հազվադեպ են «մանկական» վարակները 
(կարմրուկ, քութեշ, ջրծաղիկ, կարմրախտ և այլն): 

3. Վաղ հասակ` 1-ից մինչև 5 

տարեկան 

Հաճախակի են օտար մարմնի ասպիրացիան, շնչառական և ալերգիկ 
հիվանդությունները, ներառյալ ասթման: 

4. Դպրոցական հասակ Հաճախակի են ինֆեկցիոն, ալերգիկ և աղեստամոքսային հիվանդությունները, 
որոնք ունեն ավելի բարվոք ընթացք: 

5. Դեռահաս Բնորոշ են աճի և սեռական հասունացման խանգարումներ, խուճապային 
խանգարումներ և այլն: 
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Երեխաների կլինիկական գնահատումը 

 

 

Մարդիկ կմոռանան, թե ինչ ես ասել, մարդիկ կմոռանան, թե ինչ ես արել, սակայն 
նրանք երբեք չեն մոռանա, թե ինչ ես ստիպել նրանց զգալ։ 

Մայա Անգելոու  

 

I. Հարցազրույց հիվանդի/ծնողի/խնամողի հետ 

ՈՂՋՈՒՅՆ 

   

Երեխաներն արագ գնահատում են մեծահասակին և, հաճախ, շատ ճշգրիտ: Մոտեցիր երեխային 

բարյացակամորեն,  ժպիտով և բարեկամական ողջույնով: 

ՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼ 

Անհրաժեշտ է ներկայանալ և պարզել` ում հետ եք զրուցում և ինչպես անվանել երեխային:  

 

ՀԱՎԱՔԵԼ ԱՆԱՄՆԵԶ  ԾՆՈՂԻՑ/ԽՆԱՄՈՂԻՑ ԵՎ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՀԻՎԱՆԴԻՑ 

 Սկզբունքները 
 

 Բոլոր դեպքերում բժիշկը պետք է ցուցաբերի անկեղծ մտահոգություն և  հետաքրքրություն ծնողների 

հետ զրուցելիս: Ծնողները/խնամողը և երեխան պետք է զգան, որ բժիշկն ունի նրանց օգնելու 

ժամանակ, հետաքրքրություն և  բանիմացություն: 

 Անհրաժեշտ է տիրապետել հարցադրման տարբեր ոճերին` կիրառելով պատասխան չպարունակող 

հարցեր, ուղղորդող հարցեր, հարցազրույցի հսկում և ամփոփում: Հարցական նախադասությունը 
պետք է կազմել հարցական բառերով (օրինակ` ի՞նչ…, որտե՞ղ…, ե՞րբ…), և չպետք է կիրառել այնպիսի 
հարցեր, որոնց պատասխանը լինի զուտ «այո» կամ «ոչ»: 

 Տեղեկատվություն ծնողին/հիվանդին. ճշտել, արդյոք նրանք ճիշտ են հասկացել ախտորոշումը, 

խորհուրդները և բուժումը: 
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 Ի՞նչ հարցնել անամնեզ հավաքելիս 

Ներկա գանգատները Գրանցել հիմնական խնդիրներն ըստ ծնողի/հիվանդի նկարագրության, նրանց 

սեփական բառերով: 

Ներկա հիվանդության 
ժամանակագրական 
պրոֆիլը 

Պարզել տվյալ հիվանդության ստույգ ժամանակագրությունը սկսման պահից` 

կիրառելով պատասխան չպարունակող և ուղղորդող հարցեր:  Օրինակ, «պատմեք 

հազի մասին», այլ ոչ թե «հազն ուժեղանու՞մ է առավոտյան»: 

Համաճարակաբանություն Վերջերս կրած ինֆեկցիաներ, շփումներ, ուղևորություններ, միջավայրային 

գործոններ 

Սոցիալական անամնեզ • Ի՞նչ դպրոց կամ մանկապարտեզ է հաճախում երեխան:  

• Հարցնել աշխատանքի և վնասակար սովորությունների մասին և փորձել 

հասկանալ ընտանիքի ֆինանսական վիճակը:  

Հիվանդության սոցիալական ենթատեքստը շատ կարևոր է մանկաբուժությունում: 

Ընտանեկան անամնեզ • Ընտանիքի անդամները 

• Ծնողների արյունակցական 

կապը (արյունակցական ամուս-

նությունները մեծացնում են 

գենետիկական հիվանդություն-

ների ռիսկը) 

• Հարցնել ընտանիքում ժառան-

գաբար փոխանցվող հիվանդու-

թյունների մասին: Կա՞ն 

ընտանիքում հաշմանդամներ, 

եղե՞լ են մահեր մանկության 

շրջանում:  

• Գծել տոհմածառ: 
 

Անցյալի բժշկական 
անամնեզ 

• Վաղ հասակի երեխաների համար սա պետք է սկսել մոր հղիությունից, 

ծննդաբերությունից և նորածնային շրջանի խնդիրներից: 

• Հարցնել կրած բոլոր հիվանդությունների, վնասվածքների, վիրահատությունների, 

հոսպիտալացումների և իմունիզացիաների մասին: 

Դեղեր և ալերգիաներ Ի՞նչ դեղեր է երեխան ընդունում և նա ունի՞ որևէ ալերգիա: 

Սննդային անամնեզ Սնուցումը, ախորժակը, քաշի փոփոխությունները, ծարավը 

Զարգացման անամնեզ Հարցնել զարգացման հիմնաքայլերի և դպրոցում առաջադիմության վերաբերյալ:  

Կա՞ որևէ մտահոգիչ հարց: 

Էլիմինացիոն ֆունկցիաները Հարցնել միզարձակումների և դեֆեկացիաների մասին: 

Շուրջօրյա ակտիվությունը և 
քունը 

Ինչո՞վ է զբաղված երեխան օրվա ընթացքոււմ: 

Քանի՞ ժամ է նա քնում: 
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II. Ֆիզիկական  հետազոտություն 

Սա ներառում է` 

Ընդհանուր  տեսքը 
Կենսական ցուցանիշները (VS) 

և մարմնաչափումները 

Առանձին մարմանմասերի և 

օրգանների  հետազոտումը 
 

• Առաջին տպավորությունը (լավ, թե 

վատառողջ) 

• Գիտակցությունը/արթնությունը 

• Վարքագիծը (հանգիստ, գրգռված) 

• Ճիչը (բարձր, թույլ) 

• Շնչառական աշխատանքը 

• Դիրքը 

• Շարժումները 

• Ձևախախտումներ և դիսմորֆիկ նշաններ 

• Գույնը 

 

• VS. ջերմաստիճան (T), 

շնչառության հաճախություն 

(ՇՀ), սրտի հաճախություն (ՍՀ),  

մազանոթային լցման ժամանակ 

(ՄԼԺ), զարկերակային ճնշում 

(ԶՃ), թթվածնի սատուրացիա 

(SpO2) 

 

• Անթրոպոմետրիա.  քաշ, հասակ, 

գլխի շրջագիծ 

 

• մաշկ 

• գլուխ 

• ականջ, աչքեր, քիթ, բերան 

• պարանոց 

• կրծքավանդակ 

• որովայն 

• սեռական շրջան 

• վերջույթներ 

• մեջք 

• նյարդաբանական ստատուս 

 

ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄԸ ԵՐԵԽԱՅԻՆ 

Հետազոտումը պետք է հարմարեցվի երեխային, նրա բնավորությանը և զարգացման մակարդակին: 

ՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆ 
Կլինիկական հետազոտման 

առանձնահատկությունները 
 

ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ առանձնահատկությունները 

1. Ադապտացիոն պրոցեսներ – նորածինը հարմարվում է արտաարգանդային միջավայրի 

պայմաններին, տեղի է ունենում ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների ֆետալ տիպի անցում 

պոստնատալ տիպի, որն էլ ապահովում է ավտոնոմ օրգանիզմի գոյությունը. թոքային 

գազափոխանակություն և նրա հետ կապված արյան շրջանառության փոքր շրջանի 

գործարկում, ֆետալ շունտերի (օվալ անցք, բոտալյան ծորան) փակում, էնտերալ 
սնուցման սկսում, երիկամների հոմեոստատիկ ֆունկցիաների հաստատում և այլն: 

2. Անցումային կամ սահմանային վիճակներ - արտահայտվում են ախտաբանական 

նշաններով, սակայն գնահատվում են որպես ֆիզիոլոգիական և բուժական 

միջոցառումների կարիք չունեն: Դրանց են պատկանում` 

- Մարմնի զանգվածի ֆիզիոլոգիական կորուստ 3-9%-ով ի համեմատ ծնված մարմնի 

զանգվածի (այս շրջանում ջրազրկում է համարվում մարմնի քաշի >10% կորուստը): 

Մարմնի քաշի վերականգնումը սովորաբար սկսվում է 6-7-րդ օրը և 10-14 օրերին երեխան 

պետք է ունենա առնվազն այն քաշը, որն ունեցել է ծնվելիս: 

- Մաշկի անցողիկ փոփոխություններ, օրինակ` 

 ակրոցիանոզ (ծայրանդամների կապտություն) – սովորաբար անհետանում է կյանքի 

24-48 ժամերի ընթացքում 

 ֆիզիոլոգիական դեղնություն (icterus neonatorum) – ի հայտ է գալիս կյանքի 2-3-րդ օրը 

նորածինների մեծ մասի շրջանում (անհետանում է կյանքի 7-10-րդ օրերին) 

 տոքսիկ էրիթեմա  – կարմրավուն բծեր մաշկի վրա, որոնց կենտրոնում կարող են 

լինել դեղնավուն կամ սպիտակավուն պապուլաներ կամ բշտիկներ (ի հայտ է գալիս 

կյանքի 1-2 օրերին, անհետանում է 1-4 շաբաթվա ընթացքում) 

 ճարպագեղձերի հիպերպլազիա – դեղնավուն պապուլաներ քթին, այտերին և 

ճակատին (անցնում է ինքնուրույն մի քանի ամսվա ընթացքում) 

 

 

o Նորածնի գնահատում Ապգարի 

սանդղակով (ծնվելիս) 

o Գնահատել նորածնի կենսական 

ցուցանիշների կայունությունը 

o Նորածնի հասունության գնահա-

տում 

o Նորածնային ռեֆլեքսների ստու-

գում, օրինակ` 

- ափային հափշտակման ռեֆլեքս. 
հետազոտողի մատը դնելիս 

երեխայի ձեռքի ափի մեջ` 

երեխայի մատները ծալվում են 

- որոնման ռեֆլեքս. երեխայի շուր-

թերին կամ այտին հպվելիս նա 

բացում է բերանը, լեզուն դուրս է 

հանում և գլուխը շրջում դեպի 

գրգռիչը 

ՆՈՐԱԾՆԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Ցուցանիշ Նորմա  Ցուցանիշ Նորմա 

Մարմնի ջերմաստիճան 36.50C - 37.50C  Միզարձակումներ օրական 20-24 անգամ 

Շնչառության հաճախություն րոպեում 40-60  Դեֆեկացիաներ օրական 3-5 անգամ 

Սրտի հաճախություն րոպեում 100-160  Քուն 
օրական 17-18 ժամ 
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ՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆ Կլինիկական հետազոտման առանձնահատկությունները 

 

ԿՐԾՔԻ ՀԱՍԱԿ 
 

-  բնութագրվում է  բուռն ֆիզիկական աճով 
և նյարդահոգեկան զարգացմամբ: 
 
Կյանքի առաջին տարվա ընթացքում 
մարմնի երկարությունն ավելանում է 
50%˗ով, իսկ մարմնի քաշը` 
եռապատկվում: 
 
Աճի մեծ արագությունն ապահովվում է 
ինտենսիվ նյութափոխանակությամբ 
անաբոլիզմի գերակշռությամբ, ինչով և 
բացատրվում է բարձր պահանջը 
սննդանյութերի և կալորիաների հանդեպ: 
Այս հասակի երեխաների էներգետիկ 

պահանջարկը մարմնի միավոր կշռի 

համեմատ 3 անգամ ավելի բարձր է, քան 

մեծահասակներինը: 

 

o Այս հասակի մանուկները հաղորդակցվում են ոչ 

խոսքային ձայնարկմամբ և ճիչով, արձագանքում 

են մեծահասակների ոչ խոսքային վարքագծին, 

օրինակ` ծափահարելուն, գրկելուն, ճոճելուն:  

o Վաղ հասակի մանուկները դրականորեն են 

արձագանքում նուրբ ֆիզիկական շփմանը 

ցանկացած մեծահասակի հետ, իսկ ավելի ուշ  

(սովորաբար 6 ամսականից հետո) ցուցաբերում են 

վախի և նեգատիվիզմի ռեակցիա անծանոթ 

մարդկանց հանդեպ: 

o Մինչև 6 ամսական մանուկներին սովորաբար 

զննում են բարուրասեղանի վրա, ավելի մեծ 

մանուկների համար  առավել հարմարավետ է 

երեխային զննել ծնողի կամ խնամողի գրկում: 

 

 

ՎԱՂ ՀԱՍԱԿ 1-5 տ. 

 

- բնութագրվում է մեծ իմացական, 
հուզական և սոցիալական զարգացմամբ: 
 

 

o Պետք է կիրառել մեթոդներ այն երեխաների հետ փոխհարաբերություն 

հաստատելու համար, ովքեր ունեն նեգատիվիզմ անծանոթի հանդեպ, օրինակ` 

նպատակահարմար է երեխային զննել ծնողի կամ խնամողի գրկում: 

Այս հասակում երեխաներն ընկալում են ուրիշի խոսքը բառացիորեն: Նրանք 
ունեն հիշողություն և երևակայություն սկզբնական փուլերում, սակայն նրանք 
ունակ չեն հասկանալու աբստրակցիաները կամ հնարավոր չէ նրանց վշտացնել 
և վախեցնել այն արտահայտություններով, որոնք սովորական են 
մեծահասակների համար: 

Նրանց հետ հաղորդակցվելիս պետք է  օգտագործել կարճ կոնկրետ 
արտահայտություններ, իսկ բացատրությունները և նկարագրությունները կրկնել 
մի քանի անգամ:  Բացատրելիս կարելի է օգտագործել տեսողական միջոցներ, 
օր. տիկնիկներ, այլ խաղալիքներ: Այս տարիքի երեխաներն անշունչ 
առարկաներին վերագրում են կախարդական հատկություններ, ուստի օգտակար 
է նրանց թույլ տալ  զբաղվելու առարկաներով և կոնկրետ բառերով նրանց ասել, 
թե ինչ է տվյալ  առարկան անում և ինչպես է զգում: 

o Կարևոր է երեխայի շարժողական, խոսքային և սոցիալական զարգացման 

գնահատումը: 

• Կատարելագործվում են շարժողական 
հմտությունները, ինտելեկտուալ ոլորտը, 
զարգանում է խոսքը: 
• Պահպանվում է աճման բարձր տեմպը, 
բայց այն ավելի ցածր է, քան կրծքի 
հասակում: 
• Ավելանում է արթուն շրջանների 
տևողությունը (1,5 տ-ից սկսած երեխաները 
քնում են ցերեկը մոտ 3 ժամ, գիշերը` 11 
ժամ): 
• Ձևավորվում են հիգիենիկ սովորույթներ. 
զուգարանային վարժանք: 

 

o Ավելի ավագ նախադպրոցականները սիրում են 

նմանակել, գիտեն արտաքին մարմնամասերի մեծ մասը: 

Նրանց պետք է հնարավորություն տալ զբաղվելու 

առարկաներով, ինչը կօգնի թեթևացնել վախը: 

o Նախադպրոցական տարիքի երեխաները հաճախ շատ 

ամաչկոտ են: Նրանց պետք է խնդրել հանվել 

ինքնուրույն: Նրանց պետք է բացատրել, թե ստույգ ինչն է 

հետազոտվում: Ծնողների ներկայությունը և 

մերձությունը դեռ կարևոր է այս տարիքային խմբում:  
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ՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆ Կլինիկական հետազոտման առանձնահատկությունները 

 

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔ 

• Ինտենսիվ զարգանում է ինտելեկտը, 

լավանում է հիշողությունը, կատարելա-

գործվում է շարժումների կոորդինացիան, 

ձևավորվում են անհատական 

հետաքրքրությունները: 

 

• 5−6 տ-ում սկսվում է ատամնափոխու-

թյունը, որը սովորաբար ավարտվում է 

13−14 տ-ում: 

o Դպրոցահասակ երեխաները մտածում են կոնկրետ տերմիններով, բայց ավելի 

կատարյալ մակարդակով: Նրանք արդեն ունեն բավականաչափ փորձ 

բուժանձնակազմի հետ հաղորդակցման համար: Կախված իրենց անցյալի 

փորձից` նրանք կարող են լինել ամաչկոտ կամ զուսպ բժշկական զննման 

ընթացքում:  

o Երեխան կարող է արտահայտել վախ ցավի կամ վնասման ենթարկվելու 

հանդեպ: Պետք է նրան ժամանակ տալ հանգստանալու և առանձնանալու 

(հնարավոր է նույնիսկ ծնողներից): Վստահեցումը և սփոփիչ խոսքն օգնում է 

հանել անհանգստությունը և վախը:  

o Կարևոր է պարզել, թե երեխան արդեն ինչ գիտի բժշկական կոնտակտի մասին և  

սկսել այդտեղից: Պարզ բժշկական դիագրամների և ուսուցողական 

խաղալիքների միջոցով կարելի է բացատրել գնահատման պրոցեսը: Հատուկ 

պետք է տեղեկացնել այն մարմնամասերի մասին, որոնք պետք է գնահատվեն 

հետազոտման ընթացքում: 

 

ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Բնորոշ է` 

• աճի պուբերտատային թռիչք (11-12 

տարեկանից հետո), 

• ֆիզիկական աճի ցայտուն սեռական 

դիմորֆիզմ, էնդոկրին համակարգի 

արտահայտված վերափոխում: 

Նորմալ սեռական հասունացումը սկսվում 

է աղջիկների շրջանում  8-12 տարեկանից, 

իսկ տղաների շրջանում՝  9-14 

տարեկանից: 

 

o Այս տարիքային խմբում կարևոր է 

սեռական հասունացման գնահա-տումը 

(ըստ Tanner-ի): 

o Կան մի շարք մեթոդներ դեռահասներից 

ստանալու և՛ առողջական, և՛ 

հոգեսոցիալական ինֆորմացիա: 

Հոգեսոցիալական ինֆորմացիայի 

ձեռքբերման մոտեցումներից մեկը 

հայտնի է որպես HEADS հարցազրույց: 

Այն ներառում է  հետևյալ հարցերը. 

H – Home (կենսապայմաններ, 

ընտանեկան հարաբերություններ, 

աջակցություն) 

E – Education (կրթությունը. դպրոցական 

հարցեր, ձեռքբերումներ, ակնկալիքներ) 

 

 

A – Activities (գործունեությունը. ժամանց, ընկերներ,  ֆիզիկական 

վարժություններ, զբաղվածություն) 

D – Drugs (թմրադեղեր. ալկոհոլ, ծխախոտ, կոկաին, հաշիշ և այլն) 

       Depression (ընկճվածություն) 

S –  Sexuality (սեռական ակտիվությունը) 

       Self-esteem (ինքնագնահատականը. մարմնի սխեմա) 

       Safety (անվտանգությունը. բռնություն, ինքնավնասման ռիսկ) 

 

o Հաղորդակցումը դեռահասի հետ կարող է ավելի բարդ թվալ, քան նրա ծնողի 

կամ փոքր երեխայի հետ, սակայն հարցուփորձի տեխնիկան նույնն է և 

անհրաժեշտ է կիրառել պատասխան չպարունակող հարցեր: 

 

ԽՆԴԻՐ 
 

 

Երկամյա աղջիկը խիստ անհանգիստ է դառնում, երբ փորձում եք շոշափել նրա որովայնը: Ձեզ հայտնի է, որ 
որովայնի շոշափման տվյալներն այս դեպքում կարևոր են ախտորոշումը հաստատելու համար: Դուք պետք է 
(Ա) խնդրեք ծնողին կամ բուժքրոջը երեխային բռնել հետազոտման ընթացքում 

(Բ) բաց թողնեք որովայնի հետազոտումը 

(Գ) երեխային ենթարկեք սեդացիայի 

(Դ) բացատրեք երեխային հետազոտման նպատակը 

(Ե) վերադառնաք որովայնի հետազոտմանն ավելի ուշ 
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Երեխայի և նրա ընտանիքի հոգեսոցիալական և մշակութային գնահատումը 

 

Մանկաբույժներն ապրում և աշխատում են բազմամշակութային աշխարհում: Աշխարհի ավելի քան 200 

երկրներում ապրում է շուրջ 7 մլրդ բնակիչ, որոնք խոսում են 6000-ից ավելի լեզվով: 

 ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

Ընտանիքը ամուսնության կամ ազգակցության վրա հիմնված 2 կամ ավելի մարդուց բաղկացած 

խումբ է, որի անդամները միմյանց հետ կապված են սոցիալապես, ֆինանսապես և 

զգացմունքայնորեն: 

Ընտանիքը և համայնքը հիմք են ապահովում երեխայի աճի և զարգացման համար: Ընտանիքի 

գնահատումն օգնում է բժշկին կազմակերպելու հիվանդի բազմակողմանի խնամքը: 

 

 

Ընտանիքների հետ հաղորդակցման ուղեցույցներ 

■ Ցուցաբերել ջերմության, հոգատարության և խրախուսանքի անկեղծ զգացում: 

■ Ցուցաբերել չեզոքություն. կողմնակալությունն ընտանիքի այս կամ այն անդամների նկատմամբ կարող է 

խոչընդոտել գնահատմանը և աջակցությանը: 

■ Կիրառել ակտիվ և ռեֆլեկտիվ լսում: 

■ Հաղորդել ընտանիքի հետ համագործակցության և ընկերակցության զգացում: 

■ Մասնակից դարձնել որոշումների կայացմանը: 

■ Խթանել ընտանիքի իրազեկությունը: 

 

Աղյուսակ: Ընտանիքի գնահատումը 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐ Կլինիկական նախազգուշացում 

1. Ընտանիքի կազմը Կան ընտանիքների մի քանի տիպեր. 

 Նուկլեար ընտանիք. ամուսին, կին և 

երեխա(ներ): 

 Բինուկլեար/ խառը ընտանիք.  մի ծնողի 

երեխան կամ երեխաներն ապրում են մի 

տանը, իսկ մյուս ծնողինը` մեկ այլ տանը: 

Տներում կարող են առկա լինել խորթ ծնող և 

խորթ սիբլինգներ: 

 Կոհաբիտացիոն ընտանիք. տղամարդ և կին, 

որոնք ապրում են միասին իրենց երեխայի 

(երեխաների) հետ առանց ամուսնության: 

 Միածնող ընտանիք.  մեկ ծնող և  երեխա(ներ): 

 Բազմանդամ ընտանիք (գերդաստան). 

բազմասերունդ խմբավորում, որը բաղկացած է 

ծնողներից, երեխաներից և այլ 

հարազատներից (տատ և պապ, հորեղբայր, 

մորաքույր, հորաքույր, զարմիկներ, թոռներ): 

 Ոչ ավանդական ընտանիքներ և այլն: 

Կորուստները կամ համալրում-

ներն ընտանիքում կարող են 

հանգեցնել ճգնաժամի: Հաշման-

դամությունը վնասվածքի կամ 

հիվանդության հետևանքով ևս 

հանգեցնում է ընտանեկան համա-

կարգում դերերի փոփոխության: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐ Կլինիկական նախազգուշացում 

2. Երեխայի տեղն 
ընտանիքում ըստ 
տարիքի և սեռի 

Ենթադրվում է` երեխայի դիրքն ընտանիքում 

ազդում է հարաբերությունների և նույնիսկ 

կարիերայի վրա: Ընտանիքի ավագ երեխան 

համարվում է ավելի բարեխիղճ, հասուն, իսկ 

կրտսերը` ավելի քիչ պատասխանատու 

արարքների համար և չարաճճի: 

Ավագ երեխան կարող է ունենալ 

բռնի վերաբերմունքի բարձր ռիսկ 

անարգական ընտանիքներում: 

3. Ենթահամակարգեր Ընտանիքը պետք է դիտել որպես փոխազդող 

բարդ տարրերի ամբողջություն: Երեխային և 

ծնողին ուսումնասիրելը որպես առանձին 

միավորներ չի հանդիսանում ընտանիքի 

գնահատում, քանզի այն անտեսում է 

փոխազդեցությունների դիտարկումը:   

Վարքագիծը փոխադարձ է. ընտանիքի 

յուրաքանչյուր անդամի վարքն ազդում է 

մյուսների վրա: Պետք է օգնել ընտանիքի 

անդամներին հասկանալ, թե ինչպես է  իրենց 

վարքագիծն ազդում միմյանց վրա:   

Երեխան, որն իրեն դրսևորում է 

որպես ծնողի փոխարինող 

(սուռոգատ), կարող է վկայել 

ընտանեկան դիսֆունկցիայի կամ 

այլասերվածության մասին: 

4. Ընտանիքի 
սահմանները 

Ընտանիքի սահմանները կարող են լինել փակ, 

ամուր կամ բաց և թափանցելի: Այս մասին 

իմացությունը կլինիցիստին օգնում է 

կանխատեսելու համայնքի կողմից ընտանիքին 

աջակցության մակարդակը: Ընտանիքում 

գոյություն ունեն նաև միջանձնային սահմաններ, 

որոնք էլ պայմանավորում են ընտանեկան 

համակարգի բաժանումը ենթահամակարգերի: 

Ամուր և փակ սահմաններով 

ընտանիքները կարող են շատ քիչ 

կապեր ունենալ համայնքի հետ` 

միաժամանակ ունենալով շատ մեծ 

աջակցության կարիք: Եվ 

հակառակը, փուխր, թափանցելի 

սահմաններով ընտանիքն 

առողջության հետ կապված 

հարցերում կարող է ընկնել 

բազմաթիվ կարծիքների և 

առաջարկների գիրկը (հարազատ-

ների, հարևանների և այլն): 

5. Սոցիալական 
կարգավիճակը և 
գաղթը 
 

Կաղապարային ընտանեկան արժեքները, 

աշխատանքային տեղաշարժը, բավարարվածու-

թյունը, ձգտումները 

 

Ընտանեկան դիսֆունկցիան կարող 

է նպաստել աշխատանքային 

անկայունությանը: 

Գաղթը կարող է հանգեցնել 

սոցիալական մեկուսացման և 

բուժօգնության բացակայության: 

6. Միջավայրը 
 

Տունը,  հարևանությունը, համայնքը, կոմունալ 

պայմանները 
 

Ժամանակավոր կացարաններում 

բնակվելը կամ բնակավայրի 

բացակայությունը կարող է ցույց 

տալ ընտանիքի անօթևանությունը,  

որը կարող է կապված լինել 

ֆիզիկական բռնության կամ 

թմրամոլության, աշխատատեղերի 

կրճատման, ընտանեկան 

կոնֆլիկտների, ծնողի հիվանդու-

թյան կամ այլ ճգնաժամային 

վիճակների հետ: 



2017                                                                                                                                                                    Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ԵՊԲՀ-Ի ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 1 ԱՄԲԻՈՆ  

- 17 - 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐ  ԵՎ  ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ  ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ 

7. Մշակույթը 

- խմբի կենսակերպը  

• Հարցնել, թե որքան ժամանակ 

է ընտանիքն ապրում տվյալ 

տարածքում/երկրում 

• Հարցնել, թե ինչպես է ազգային 

պատկանելիությունն ազդում 

կենսակերպի վրա  

• Հարցնել, թե իրենց կարծիքով 

ինչով է պայմանավորված 

առողջությունը և 

հիվանդությունը 

• Հարցնել, թե ինչ են 

ձեռնարկում հիվանդությունը 

կանխելու/բուժելու համար 

Էթնիկական պատկանելիությունն էապես ազդում է բուժօգնության վրա: Որպես 

օրինակ բերենք մահմեդականների մշակութային նորմերը. 

 

Նորմեր  Նորմը հաշվի չառնելու 

հետևանքները 

Ծոմ սուրբ ամիս Ռամադանի 
ընթացքում 

Անպատշաճ բուժում. դեղեր 

չընդունելը ցերեկային ժամերին 

կարող է մեկնաբանվել որպես 

ախտորոշման թերացում կամ 

անհետևողականություն 

Համեստություն: Կնոջ մարմինը, 

ներառյալ մազերը, իրանը, ձեռքերը և 

ոտքերը, չպետք է տեսանելի լինեն 

ընտանիքին չպատկանող այլ 

մարդկանց համար: Կնոջ ուղեկցորդը 

և/կամ ամուսինը պետք է ներկա լինեն 

բժշկական զննման ընթացքում և պետք 

է մերկացնել մարմնի միայն այն 

հատվածը, որը զննվում է 

Խոր անձնական անարգանք, 

այլընտրանքային բուժման 

որոնում 

Հպում: Արգելված է դիպչել հակառակ 

սեռի ներկայացուցչին, բացի 

մերձավորներից: Նույնիսկ ձեռք 

սեղմելն է համարվում անընդունելի 

Պացիենտի դիսկոմֆորտ, 

բուժօգնության որոնում այլ տեղում 

Աստծո կամքը.  ամեն ինչ կատարվում 

է Աստծո կամքով և միայն նա կարող է 

առողջացնել  

Ալոպաթիկ բժշկությունը չի 

ընդունվի, եթե այն հակասում է 

ընտանիքի կրոնական հավատքին 

Նահապետական գերդաստան.  Տարեց 

տղամարդը տան ղեկավարն է և 

որոշումներ կայացնելիս ընտանիքի 

անդամները դիմում են նրան  

Երեխայի ծնողները երեխայի 

բուժօգնության և խնամքի 

վերաբերյալ որոշումներ չեն կարող 

ընդունել` նպաստելով  բուժօգնու-

թյան հետաձգմանը 
 

8. Կրոնը 

- Հարցնել, արդյոք ընտանիքն 

ընդունում է եկեղեցին, թե այլ 

կրոնական խմբավորում 

Եհովայի Վկաների ընտանիքներում արգելված է արյան փոխներարկումը: 

Քրիստոնեական գիտությունը առողջացումը համարում է կրոնական 

ֆունկցիա և  դեմ է դեղորայքին, արյան փոխներարկմանը և ծավալուն 

ֆիզիկական հետազոտություններին:  

Բուդդայականները կարող են դժկամությամբ համաձայնվել բուժմանը 

Սուրբ օրվա ընթացքում: 

Սևամորթ մահմեդականների ընտանիքները գերադասում են բուսակեր 

սննդակարգը և կարող են հրաժարվել կենդանական ծագման դեղորայքից: 

Մահմեդական ընտանիքները կարող են հրաժարվել թմրադեղերից և 

ցանկացած այլ հոգեմետ դեղերից: 
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ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐ Կլինիկական նախազգուշացում 

9. Ընտանիքի 
զարգացումը 

Ինչպես և անհատը, ընտանիքը ևս ունի 

զարգացման իր հաջորդականությունը, 

որը կարելի է բաժանել հետևյալ փուլերի. 

I – ամուսնություն 
II – ընտանիք մանկահասակ երեխաներով 
III – ընտանիք նախադպրոցական երեխաներով 
IV – ընտանիք դպրոցահասակ երեխաներով 
V – ընտանիք դեռահասներով 
VI – ընտանիքը որպես մեկնարկման կենտրոն (երբ 
ավագ երեխան լքում է տունը և պատրաստ է 
ապրելու ինքնուրույն) 
VII – միջին տարիքի ընտանիքներ 
VIII – ծերացող ընտանիքներ 

Փոփոխություններին ընդիմացող 

ընտանիքը կարող է կանգ առնել մի 

փուլում: Օրինակ, դեռահասին կարող են 

վերաբերվել որպես փոքր երեխայի և այդ 

կերպ վշտացնելով նրան: 

Ամուսնալուծումն ընտանիքի վրա ազդում 

է տարբեր կերպ՝ կախված ընտանեկան 

կենսացիկլի փուլից: Ամենից խոցելին վաղ 

հասակի երեխաներն են, քանզի նրանք են 

մշտապես շփվում հուզական բարդ 

իրավիճակում գտնվող խնամակալի հետ: 

10. Արտահայտչական 
վարքագիծը 

Ընտանիքների հուզական ռեակցիաները 

ստրեսային իրավիճակներում 

միանգամայն տարբեր են: 

Ընտանիքը կարող է զսպել հույզերը և 

չցուցադրել, կամ հակառակը: 

Օրինակ, ալկոհոլամոլ ընտանիքների 

անդամները կարող են ցուցաբերել 

արտասովոր անտարբեր ռեակցիա 

ծայրահեղ հանգամանքներում: 

11. Խնդիրների 
լուծումը 

Սա վերաբերվում է սեփական խնդիրները 

լուծելու ընտանիքի կարողությանը: 

Հարցնել, թե ով է առաջինը նկատում 

խնդիրները, ինչպես են կայացվում 

որոշումներ, ով է որոշում կայացնողը: 

Շատ մշակույթներում հիմնական որոշում 

կայացնողն ընտանիքի հայրն է: 

Դիսֆունկցիոնալ ընտանիքները կարող են 

ոչ ադեկվատ որոշումներ կայացնել: 

12. Հարմարումը 
փոփոխություններին 

Ընտանիքները ձգտում են պահպանել 

հավասարակշռություն փոփոխություն-

ների և կայունության միջև: 

Երեխայի հիվանդությունն ընտանիքում 

կարող է առաջացնել ժամանակավոր 

ճգնաժամ: Փոփոխության գերիշխումը կամ 

կայուն հավասարակշռությունը կարող է 

նպաստել ծանր ընտանեկան 

դիսֆունկցիայի առաջացմանը կամ վկայել 

նրա մասին: 

 
Ընտանիքի գնահատումը խիստ կարևոր է նաև դելեգացված 
Մյունհաուզենի համախտանիշը (Munchausen syndrome by proxy) 

հայտնաբերելու համար: Այս դեպքում ծնողը/խնամակալը (որն 

առաջին հայացքից թողնում է չափազանց հոգատար 

տպավորություն) ձևացնում է երեխայի հիվանդություն կամ անգամ 

նրան պատճառում ֆիզիկական վնաս: Այս ամենն արվում է 

բուժօգնության դիմելու և իր անձի հանդեպ լրացուցիչ 

ուշադրություն գրավելու նպատակով: 

Թեև ծնողը/խնամակալը թվում է՝ շատ անհանգստացած է երեխայի 

վիճակով, սակայն, հուզական առումով կարող է հեռու լինել: 
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Աջակցություն  սգացող  երեխային  և  նրա  ընտանիքին 

 

Փաստացիորեն բոլոր երեխաները վերապրում են 

մերձավորի կամ ընկերոջ մահը: Ընտանիքի հետ 

առնչվող բժիշկը կարևոր դեր կարող է խաղալ` 

հիմնվելով երեխայի և ընտանիքի հետ մինչ այդ 

ունեցած հարաբերությունների վրա, որպեսզի 

կարողանա պարզել`  արդյոք երեխան ճիշտ է 

հասկացել կատարվածը և խորհուրդներով օգնել  

բացահայտելու երեխայի թյուրըմբռնումները և 

հաղթահարելու ռեակցիաները (օրինակ` 

անցանկալի երկյուղները, մեղքի զգացումը, 

դեպրեսիան): 

Երեխաներն ու դեռահասներն արտահայտում են 

իրենց վիշտը տարբեր ձևերով: Նրանք կարող են 

չցանկանալ արտահայտել իրենց զգացմունքները և 

թողնել  կեղծ տպավորություն, թե նրանք 

անտարբեր են, անկոտրում կամ լիովին 

համակերպվել են կորստին: 

 

Կան մահվան մասին 4 հիմնական պատկերացումներ, որոնք հասկանալը երեխայի համար խիստ կարևոր 

է. 

1) Մահն անվերադարձ է - փոքր երեխաները մահը կարող են համարել բաժանում և սպասել հանգուցյալի 

վերադարձին: 

2) Բոլոր կենսական ֆունկցիաներն ավարտվում են մահվան հետ -  եթե երեխան սա չհասկանա, նա կարող 

է անհանգստանալ հանգուցյալի ֆիզիկական տառապանքի համար: 

3) Բոլոր կենդանի էակներն ի վերջո մահանում են – եթե երեխաները չհասկանան մահվան 

անխուսափելիությունը, նրանք կարող են սխալ պատկերացում ունենալ տվյալ անձի մահվան մասին, 

օրինակ` կարող են կարծել, որ տվյալ անձի մահվան պատճառը եղել է այն, որ իրենք ինչ-որ վատ բան են 

արել կամ  ունեցել են վատ կարծիք նրա հանդեպ: Սա հանգեցնում է մեղքի և ամոթի զգացման 

առաջացմանը: 

4) Իրատեսական պատկերացում մահվան պատճառի մասին – երեխան պետք է հասկանա մահվան 

իրական պատճառը, որպեսզի նվազագույնի հասցվեն վերոհիշյալ թյուրըմբռնումները և մեղքի զգացման 

առաջացումը: 

Երեխաների մեծ մասի պատկերացումները մահվան  մասին ձևավորվում են 5-7 տարեկանում: 

 

 
 

Բժիշկը կարող է սկսել հաղորդակցումն այնպիսի 

մթնոլորտի ստեղծմամբ, որտեղ  երեխան կամ 

դեռահասն իրեն զգում է ապահով և 

պատրաստակամ է քննարկելու իր մտորումները և 

զգացմունքները մահվան շուրջ: Սակայն, հաճախ 

բժիշկները մտավախություն ունեն, որ չեն կարող 

օգտակար որևէ բան ասել և կարող են 

վատթարացնել վիճակը տվյալ թեման վերհանելով: 

Քննարկումը նախաձեռնելիս ոչ օգտակար 

մոտեցումներ են (1) «սրտապնդել» փորձելը նրանց, 

ովքեր ակտիվորեն սգում են (օրինակ՝ «Ես 

համոզված եմ, որ շուտով դու ավելի լավ ես 

զգալու», կամ «Քո հայրն այլևս ցավ չի զգում», (2) 

մարդկանց քաջալերումը լինել ուժեղ և թաքցնել 

վշտի  զգացմունքները (օրինակ՝ «Դու չպետք է 

տղայիդ մոտ լաց լինես» կամ «Այժմ, երբ հայրդ 

մահացել է, դու տան տղամարդն ես»), (3) 

մարդկանց ասելը, թե ինչ տպավորություն են 

թողնում (օրինակ՝ «Բարկացած եք», կամ «Կարծես 

խելագար լինեք» արտահայտություններն 

ընդունելի չեն,  փոխարենը պետք է հարցնել իրենց 

սեփական զգացմունքների մասին): Կարևոր է 

արտահայտել անկեղծ և կարեկցական 

մտահոգություն (օրինակ՝ «Շատ ցավալի է լսել, որ 

ձեր հայրը մահացել է»), պատրաստակամություն 

լինելու սգացող անհատի կողքին՝ առանց փորձելու 

անմիջականորեն փոխել նրա զգացմունքները…
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Մասնագիտական վարքագիծ և վերաբերմունք 

Գիտելիքները, հմտությունները, կլինիկական մտածողությունը և հիմնավոր որոշումներ 

կայացնելը լինելով խիստ կարևոր բժշկի գործնական աշխատանքում՝ բավարար չեն հաջող 

կլինիկական փոխհարաբերություններ երաշխավորելու համար: Բժիշկը պետք է ունենա լավ 

զարգացած միջանձնային հմտություններ, որոնք հեշտացնում են հաղորդակցումը, ինչպես նաև 

դրսևորի այնպիսի վերաբերմունք, վարքագիծ և համոզմունք, որոնք բխում են հիվանդի շահերից: 

Ուսանողները կարող են սովորել, թե ինչպես դառնալ  պրոֆեսիոնալ, գոնե որոշ չափով, 

վերացականորեն, սակայն, ամենից արդյունավետ նրանք մասնագիտական 

առանձնահատկություններ ձեռք կբերեն ընդօրինակման արժանի բժիշկների հետ շփվելով: 

Մանկաբուժության ամերիկյան ակադեմիան (AAP), մանկաբուժության ամերիկյան խորհուրդը (ABP), ներքին 
բժշկության ամերիկյան խորհուրդը և մի շարք այլ բժշկական կազմակերպություններ կոչ են անում  մեծ ուշադրություն 
հատկացնել պրոֆեսիոնալիզմին բժշկական պրակտիկայում և բժիշկների կրթության մեջ: 

ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼԻԶՄԻ  ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ  (ABP 2000; AAP 2007) 

• Ազնվություն/անաղարտություն. վարքագծի բարձրագույն նորմերին հետևելն է: Ազնվության պահպանումը 

պահանջում է իրազեկում այնպիսի իրավիճակների մասին, որոնք կարող են առաջացնել շահերի ընդհարում կամ 

հանգեցնել անձնական շահույթի ձեռքբերման ի վնաս հիվանդի: 

• Հուսալիություն/պատասխանատվություն.  ենթահաշվետու լինելն է հիվանդների և նրանց ընտանիքների, 

հանրության, ինչպես նաև սեփական մասնագիտության նկատմամբ՝ երաշխավորելով  պրակտիկայի 

բարոյագիտական հրահանգների պահպանումը: Այս պատասխանատվությանը ներհատուկ է հուսալիությունը դրված 

առաջադրանքների և պարտավորությունների կատարման մեջ: Նաև պետք է պատրաստակամ լինել ընդունել 

պատասխանատվություն սխալների համար: 

• Հարգանք այլոց հանդեպ. մարդասիրության իմաստն է: Մանկաբույժը պարտավոր է հարգանքով վերաբերվել բոլոր 

անձանց՝ հարգելով նրանց անհատական արժեքները և արժանապատվությունը: Պարտավոր է գնահատել հուզական, 

անձնային, ընտանեկան և մշակութային գործոնների ազդեցությունը հիվանդի բարեկեցության, իրավունքների և 

բուժօգնության ընտրության վրա, ինչպես նաև պահպանել պատշաճ գաղտնիություն: 

• Կարեկցանք/էմպաթիա (օբյեկտից բխող զգացմունքայնություն). բժշկական պրակտիկայի կարևոր բաղադրիչն է: 

մանկաբույժը պետք է լսի ուշադիր,  մարդասիրաբար պատասխանի հիվանդներին և ընտանիքի անդամներին 

մտահոգող հարցերին և ցուցաբերի պատշաճ էմպաթիա հիվանդի ցավը, դիսկոմֆորտը և անհանգստությունը մեղմելու 

համար: 

• Ինքնակատարելագործում. բարձրորակ բուժօգնության ապահովմանը հետամուտ լինելն է շարունակական 

ուսուցման և կրթության միջոցով:  Բժիշկը պարտավոր է պրպտել սխալները և ձգտել կատարելության 

ինքնագնահատանքի և այլոց կոնստրուկտիվ քննադատություններն ընդունելու միջոցով: 

• Ինքնաճանաչում/սահմանափակումների իմացություն. սա ներառում է ղեկավարման և հսկողության կարիքի 

ճանաչումը նոր կամ բարդ պարտականությունների հանդիպելիս: Մանկաբույժը պետք է նաև խորատես լինի այլոց 

վրա իր վարքագծի ազդեցության վերաբերյալ և ճանաչի համապատասխան մասնագիտական սահմանները: 

• Հաղորդակցում/համագործակցում. սա կարևոր է հիվանդների խնամքը լավագույնս ապահովելու համար: 

Մանկաբույժները պետք է աշխատեն  համագործակցված և արդյունավետ հաղորդակցվեն հիվանդների ու նրանց 

ընտանիքների հետ, ինչպես նաև նրանց խնամքով զբաղվող բոլոր բուժաշխատողների հետ: 

• Այլասիրություն (ալտրուիզմ)/նվիրում. անշահախնդիր հարգանք և նվիրվածություն հանուն այլոց բարեկեցության: 
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Մասնագիտական վերաբերմունքի և համապատասխան վարքագծերի օրինակներ բժշկական 

ուսանողների համար 

Վերաբերմունք Վարքագիծ 
  

Ազնվություն Ազնվություն և հավատարմություն դրսևորող վարքագծեր 

Հաշվետվողականություն Պատասխանատու լինել սեփական գործողությունների համար 

Հոգատարություն Կամավորական աշխատանք 

Ինքնակատարելագործման 

փափագ 

Շարունակական ուսուցում 

Ինքնուսուցում 

Հարգանք Պատշաճ հագնվելը 

Ճշտապահություն 

Գաղտնիության պահպանում 

Ազատամտություն Բարձր ընկալունակություն նոր գաղափարների նկատմամբ 

Սովորելու 

պատասխանատվություն 

Դասերին պատրաստված հաճախելը 

Ակտիվ մասնակցություն դասապրոցեսին, քննարկումներին 

Թիմային դերակատար Մասնակցություն գործընկերների կոնստրուկտիվ գնահատմանը 

Կոնստրուկտիվ քննադատություն ընդունելը և կիրառելը 

Փորձառության նշանակությունը Նոր մարտահրավերներ որոնելը և ստանձնելը 

 
 
 
 

ՀԱՐՑԵՐ  ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ 

1. Մարդաշատ վերելակում ձեր դասընկերը սկսում է  հարցուփորձ անել հիվանդին, որին նա ավելի վաղ տեսել էր այդ օրը:  

Ինչպե՞ս կարձագանքեք: 

2. Համայցի ընթացքում պրոֆեսորը ձեզ հարցնում է՝ արդյոք  հիվանդը ջերմել է վերջին 24 ժամվա ընթացքում, սակայն դուք չեք 

կարողանում հիշել այդ մասին: Ի՞նչ կպատասխանեք նրան: 

3. 16-ամյա աղջիկը հերթական այցի ընթացքում ձեզ խոստովանում է, որ ունեցել է սեռական ակտիվ կյանք, օգտագործել է հաշիշ, մի 

քանի անգամ նաև՝ կոկաին:  Երեկոյան մայրը զանգահարում է ձեզ: Նա շատ մտահոգված է դստեր վարքագծով և պահանջում է 

իմանալ՝ արդյոք դուստրն  օգտագործում է թմրադեղեր և  զբաղվում սեռական կյանքով: Որո՞նք են ձեր բարոյական և իրավական 

պարտավորությունները: Ի՞նչ կպատասխանեք մորը: 

4. 10-ամյա և 16-ամյա եղբայրները ներկայացել են հերթական այցով իրենց մոր հետ: Ինչպե՞ս հարցազրույց կանցկացնեք 

նրանց հետ: Ինչպե՞ս կտարբերվեն ձեր հարազրույցի ռազմավարությունը և հարցերը: 
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