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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՆՈԹԱՑԵ՛Ք

 եր բուժող բժիշկը պետք է տրամադրի օգտա
Ձ
կար  տեղեկատվություն և իրազեկում պատվաս
տումից հետո բոլոր հնարավոր կողմնակի եր
ևույթների մասին, որոնք կարող են առաջանալ
Ձեր եր եխ այի մոտ։ Հավ աստ ի տեղ եկ ատվ ու
թյուն Դուք կարող եք գտնել նաև CDC-ի կայքում։
Որքան լավ տեղեկացված լինեք պատվաստում
ների մասին, այնքան ավելի ապահով կզգաք։
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ԲԵՐԵ՛Ք ՁԵՐ ՀԵՏ
ԵՐԵԽԱՅԻ ՍԻՐԱԾ
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ

Լինի դա խաղալիք, փափուկ ծածկոց, կամ սիր
ված գիրք, օգտագործե՛ք  դրանք,Ձեր երեխայի
սիրած առարկաները, որպեսզի շեղեք նրան
և կենտրոնացնեք  իր համար հաճելի բանե
րի վրա։ Նախապես խորհրդակցե՛ք Ձեր բժշկի
հետ, մինչև այդ առարկաները Ձեր հետ բերելը։   
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ԱՌԱՋԱՐԿԵ՛Ք
ՔԱՂՑՐ ԸՄՊԵԼԻՔ

Ահա Ձեր երեխային շեղելու ևս մի հնարք, որը
նաև կարող է նվազեցնել Ձեր երեխայի ցավի
զգացումը։ Եթե Ձեր երեխան 6 ամսականից մեծ
է, ապա քաղցր ըմպելիքը կարող է հանգստաց
նել նրան, իսկ եթե սնվում է կրծքով, ապա նրան
կարելի է հաճախ կերակրել։

armvaccine.am
NCDC, Armenia
Հիվանդությունների վերահսկման և
կանխարգելման Ազգային կենտրոն

ՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ
ՁԵՐ ԵՎ ԵՐԵԽԱՅԻ
ՍԹՐԵՍԸ
ՆՎԱԶԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
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ԵՂԵ՛Ք ԱԶՆԻՎ

Երեխաները շատ խելացի են։ Որոշ ժամանակ
հատկ ացր եք եր եխ ային պարզ   բաց ատր ելու
համար ներարկման   մասին։ Բացատրե՛ք, որ
նա կար ող է մի փոքր ծակ ոց զգալ, որ ը շատ
արագ կանցնի։ Նույնիսկ եթե Ձեր երեխան չի
կար ող հասկ ան ալ, Ձեր հանգստ ացն ող, հու
սադրող ձայնը բարենպաստ ազդեցություն կու
նենա։ Երբեք մի՛ վախեցրեք ներարկումներով և
մի՛ պատմեք պատվաստումների մասին սար
սափեցնող պատմություններ։
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ԵՂԵ՛Ք ՈՒՐԱԽ
ԵՎ ՀԱՆԳԻՍՏ

Երեխայի համար ծնողի ժպիտը շատ կարևոր է։
Երեխաները հաճախ առաջնորդվում են իրենց
ծնողների տրամադրությամբ, հատկապես շըր
ջակ ա աշխ արհ ին ծան ոթ ան ալու ժամ ան ակ։
Գրկախառնությունները, շշուկները, հանգիստ
և հուսադրող վերաբերմունքը կօգնեն Ձեր երե
խային հեշտ ութ յամբ տա
նել պատվ աստ ումն եր ը։
Պահպ ան ե՛ք հանգստ ու
թյուն և եղ ե՛ք լավ ատ ես
նախք ան ներ արկ ում ը,
ներ արկմ ան ընթ ացք ում
և հատկ ապ ես ներ ար
կումից հետո։ Թող Ձեր
երեխան իմանա, որ
ամեն ինչ լավ է։
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ՇԵՂԵ՛Ք
ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻՆ

Ծնողները հեշտությամբ կարող են շեղել իրենց
երեխային ցանկացած իրավիճակում: Օգտա
գործ ե՛ք այդ հմտ ութ յուն ը։ Հենց ներ արկմ ան
պահ ին տվե՛ք Ձեր եր եխ այի ան ուն ը, երգ եք
նրա սիրած երգը կամ պարզապես զվարճալի
պահեր ստեղծեք, որպեսզի շեղեք Ձեր երեխայի
ուշադրությունը։ Շարունակե՛ք շեղել երեխայի
ուշադրությունը նաև պատվաստումից հետո։
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ԲԱՐՈՒՐԵ՛Ք
ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻՆ

 արուրումը պատվաստու
Բ
մից հետ ո հանդ իս ան ում
է նորածնին հանգստաց
նելու լավ ագ ույն միջ ոց
ներ ից մեկ ը։ Բար ուր ում
աս ելով հասկ ան ում են ք
վերմակով Ձեր երեխայի
ձ ե ռ ք ե ր ի , մ ա ր մ ն ի և
ոտք եր ի փաթ աթ ում։
Պետք է բարուրել, բայց
միևնույն ժամանակ
այն հարմարավետ
լինի նորածնի համար։
Բար ուր ելու շնորհ իվ Ձեր
երեխան իրեն կզգա ինչպես մոր արգանդում,
ինչը կլինի շատ հարմարավետ իր համար։
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ՄԵԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ
ՆՈՒՅՆՊԵՍ ԱՋԱԿՑՈՒ
ԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՆ

Եթե Ձեր երեխան ավելի մեծ տարիքի է, ապա
Դուք կարող եք իր հետ միասին խորը շունչ քա
շել, որպ եսզ ի օգն եք «հ անգստ ացն ել» ցավ ը։
Օգնե՛ք նրանց պատկերացնել, որ ցավը դուրս
է գալիս արտաշնչելու ընթաց
քում։ Շեղ ելու նպատ ակ ով
Դուք նաև կարող եք ցույց
տալ սեն յակ ում գտնվ ող
հ ե տ ա ք ր ք ի ր ա ռ ա ր կ ա 
ներ։ Դուք նույնիսկ կարող
եք պատմ ել կամ կարդ ալ
պատմվածքներ։ Մի՛ մո
ռ ա ց ե ք վ ե ր ց ն ե լ Ձ ե զ
հետ իր սիրած գիրքը։
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ՄԻ՛ ՄՈՌԱՑԵՔ ԽՆԱՄՔԻ
ՄԱՍԻՆ ՆԱԵՎ
ՆԵՐԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ

Երբեմն երեխաները կարող են ունենալ թեթև
ռեակցիա պատվաստանյութերի հանդեպ (նե
րարկման շրջանում ցավ, մարմնի ցան կամ ջեր
մություն)։ Այս երևույթները նորմալ են և կարող են
շուտով անցնել։ Պատվաստումը ստանալուց հետո
տանը, ներարկման հատվածում կարմրությունը և
այտուցը մեղմելու նպատակով, կարող եք դնել ծո
րակի ջրով սառը թրջոց։ Ձեր բժշկի նշանակմամբ,
կարող եք տալ ցավազրկող դեղամիջոց (ասպիրին
չպարունակող)։ Դուք կարող եք նրանց համար
կարդալ պատմվածքներ, գրկել, գուրգուրել և ցու
ցաբերել լրացուցիչ ուշադրություն։ Այլ անսովոր
երևույթների դեպքում դիմեք Ձեր բժշկին։

