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Յուրաքանչյուր տարի աշխարհում գրանցվում էին վարակիչ հիվան-
դությունների բազմաթիվ դեպքեր: Այ սօր ար դեն պատ վաս տում նե րի 
շնոր հիվ այդ հի վան դու թյուն նե րից շա տե րը հա մա րյա չեն ար ձա նագր-
վում: Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րը հա ճախ կա րող են հան գեց նել հա մա-
ճա րակ նե րի, ե թե նրանց դեմ պատ վաս տում ներ չկա տար վեն: Վա րա կիչ 
հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե րը ման րէ ներն ու վի րուս ներն են: 

Ո՞Ր ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵՆ
ՊԱՇՏ ՊԱՆ Վ Ո Ւ Մ  Ե Ր Ե ԽԱ Ն Ե Ր Ը

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րե խա նե րը պատ վաստ վում են 
շուրջ 17 հի վան դու թյուն նե րի դեմ: Պատ վաս տում նե րի ազ գային օ րա ցույ-
ցով նա խա տես վում է պատ վաս տում ներն սկ սել 6 շա բա թա կա նից: 

ՎԱՂՎԱՄԱՍԻՆ
ՀՈԳԵՆՏԱՆՈՒՄԱՅՍՕՐՎԱՆԻՑ



Ա Ր Դ Յ Ո ՞ Ք  Ա Ն Վ Տ Ա Ն Գ  Ե Ն
Պ Ա Տ Վ Ա Ս Տ Ա Ն Յ Ո Ւ Թ Ե Ր Ը

 Պատ վաս տա նյու թե րը նախ քան շու կա դուրս գալն են թարկ վում են լայ-
նա մասշ տաբ փոր ձարկ ման և հե տա զո տու թյան: Պատ վաս տու մից ա ռա-
ջա ցած կողմ նա կի բար դու թյուն նե րը նա խա պես ման րակր կիտ հե տաքնըն- 
 վում են ան կախ մար մին նե րի կող մից: Բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն-
ներ են կա տար վում ե րե խա նե րի պատ վաստ ման հետ կապ ված ռիս կե րի 
գնա հատ ման ո լոր տում: Չի հայտ նա բեր վել որ ևէ պատ ճա ռա-հետ ևան-
քային կապ, օ րի նակ՝ պատ վաստ ման և ու ղե ղի կաթ վա ծի, է պի լեպ սի այի, 
դի ա բե տի, աու տիզ մի, ման կա կան հան կար ծա մա հու թյան միջև: 

Ձեր ե րե խայի ա ռող ջու թյան պահ պան ման հա մար շատ կար ևոր մի-
ջոց է պատ վաս տու մը: Ե րե խա նե րը ՀՀ-ո ւմ պատ վաստ վում են 6 շա բա-
թա կա նից: Հի վան դու թյուն նե րից պատ շաճ պաշտ պա նու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ է, որ Ձեր ե րե խան ստա նա բո լոր պատ վաս տում ներն ը ստ 
օ րա ցույ ցի: Պատ վաստ ման ար դյուն քում կա րող են ա ռա ջա նալ հետ պատ-
վաս տու մային սպաս վող եր ևույթ ներ: Սո վո րա բար նրանք ի հայտ են գա-
լիս պատ վաս տու մից հե տո ա ռա ջին 48 ժամ վա ըն թաց քում:

 Հ Ե Տ Պ Ա Տ Վ Ա Ս Տ Ո Ւ Մ Ա Յ Ի Ն
Ռ Ե Ա Կ Ց Ի Ա Ն Ե Ր Ի
ԴԵՊ ՔՈ ՒՄ  Տ Ր ՎՈՂ  ԽՈՐ ՀՈ Ւ ՐԴ ՆԵՐ

Ե րե խային գուր գու րե լով և շե ղե լով նվա զում է ցա վի զգա ցու մը:

 Ջեր մու թյան դեպ քում ե րե խային տալ լրա ցու ցիչ հե ղուկ,
նո րա ծին նե րին՝ հա ճա խա կի կերակրել կրծ քով:

Ներարկման տե ղի ցա վի դեպ քում 
խու սա փել վեր ջույ թին դիպ չե լուց, շփելուց: 

Ե թե ե րե խան շատ ան հան գիստ է կամ ու նի բարձր ջեր մու թյուն, 
ա պա ան հրա ժեշտ է տալ ջեր մի ջեց նող:

Ե թե ջեր մու թյու նը կամ ան հանգս տու թյու նը եր կու օրից չի ան ցնում, 
ա պա ան հրա ժեշտ է խորհր դակ ցել բժշ կի հետ: Չի բա ցառ վում պատ-
վաստ ման օ րե րին որ ևէ հի վան դու թյան հա մընկ նու մը:

 Խուր հուրդ չի տր վում ե րե խային պատ վաս տու մից ա ռաջ ջեր մի ջեց նող տալ, 
քա նի որ այդ դեպ քում նվա զում է պատ վաս տա նյու թի ար դյու նա վե տու թյու նը:

   



 
Հա րու ցի չը ման րէ է: Փո խանց վում է օ դա կա թի լային ճա նա պար հով: 
Ա ռա ջաց նում է վե րին շն չու ղի նե րի՝ հատ կա պես բկանց քի սուր բոր-
բո քում, ո րը բե րում է այտուցիև շնչահեղձության:

 Հա րու ցի չը ման րէ է: Փո խանց վում է օ դա կա թի լային ճա նա պար հով: 
Հի վան դու թյունն ըն թա նում է վե րին շն չու ղի նե րի բոր բո քու մով, այ-
տու ցով և չոր,տանջողհազով: Հազն աս տի ճա նա բար ու ժե ղա նում 
է` ստա նա լով նո պա յաձև բնույթ: Այն ե րե խա նե րի շր ջա նում կա րող 
է մահ վան պատ ճառ դառ նալ: Հ նա րա վոր չէ պատ վաս տու մով կա-
պույտ հա զն ամ բող ջո վին կան խել, բայց հի վան դու թյան ըն թաց քը 
պատ վաստ ված ան ձանց մոտ ա վե լի մեղմ է: 

 Հա րու ցի չը ման րէ է: Վա րա կի հիմ նա կան փո խանց ման ու ղին կոն-
տակ տայինն է` մաշ կի վնաս ված քի մի ջո ցով, ա ռա վել վտան գա վոր 
են խո րը վնաս վածք նե րը:  
Հի վան դու թյու նը բնո րոշ վում է նյար դային հա մա կար գի ախ տա հար-
մամբ, ո րը բե րում է տար բեր մկա նախմ բե րի ցն ցում նե րի, կա րող է 
հան գեց նել մահ վան:

 Պո լի ո մի ե լի տը բարձր վա րա կե լի ու թյան վի րու սային հի վան դու թյուն 
է, ո րի հա րու ցիչն ու նի 3 շճա տիպ (1-ին, 2-րդ, 3-րդ): Վա րա կը փո-
խանց վում է օ դա կա թի լային (հա զա լուց, փռշ տա լուց) և սնն դային 
ճա նա պարհ նե րով։ Ախ տա հա րե լով նյար դային հա մա կար գը` ա ռա-
ջաց նում է կա յուն հաշ ման դա մու թյուն: 

 Հա րու ցի չը ման րէ է: Փո խանց վում է օ դա կա թի լային ճա նա պար հով: 
Հե մո ֆի լու սային Բ տի պի վա րա կը (ՀԻԲ վա րա կը) ե րե խայի մոտ կա-
րող է ա ռա ջաց նել գլ խու ղե ղի, ու ղե ղի թա ղան թի սուր բոր բո քում՝ մե-
նին գիտ, թո քա բորբ, մի ջին ա կան ջի բոր բո քում։ 
ՀԻԲ վա րա կը հատ կա պես վտան գա վոր է մինչև 5 տա րե կան ե րե խա-
նե րի հա մար։ Հի վանդ ե րե խա նե րի 5-ից 1-ի մոտ զար գա նում է գլ խու-
ղե ղի ախ տա հա րում կամ լսո ղու թյան կո րուստ։ 

 ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԱԶ ԳԱՅԻՆ Օ ՐԱ ՑՈՒՅՑ

*Վ ՀԱ և ՄՊՊ պատ վաս տում նե րի 1-ին և 2-րդ դե ղա չա փե րի միջև պետք է 
պահ պա նել ա ռն վազն 6 ա միս ը նդ մի ջում:
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 Հա րու ցի չը վի րուս է: Ռո տա վի րուս նե րի փո խան ցու մը մար դուց մար-
դուն տե ղի է ու նե նում բե րա նա-կ ղան քային ճա նա պար հով: Ռո տա-
վի րուս նե րը կա րող են ա ռա ջաց նել ծանր ջրային լուծ, ո րը հա ճախ 
ու ղեկց վում է փս խու մով, ջեր մու թյամբ և ո րո վայ նի շր ջա նում ցա-
վե րով։ Ե րե խա նե րի շր ջա նում վա րա կը կա րող է ա ռա ջաց նել ծանր 
ջրազր կում և հոս պի տա լաց ման պատ ճառ դառ նալ։ Փո խանց մա նը 
նպաս տում են շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ ված մա կե րես նե րը, ե րե-
խա նե րի խա ղա լիք նե րը:  Ռո տա վի րու սային վա րա կի գաղտ նի շր ջա-
նը շատ կարճ է տևում: Հի վան դու թյունն ա մե նա ծանրն ըն թա նում է 
մինչև 3 ամ սա կան ե րե խա նե րի մոտ: 

 Հա րու ցի չը վի րուս է: Հի վան դու թյունն ըն թա նում է լ յար դի ախ տա-
հար մամբ։ Վա րա կը փո խանց վում է շփ ման, ի նչ պես նաև ախ տա-
հար ված սնն դի և ջրի մի ջո ցով։ Հե պա տիտ Ա-ի դեմ պատ վաս տու մն 
ար դյու նա վետ մի ջոց է վա րա կի կան խար գել ման հա մար։    

Գ րի պը շն չու ղի նե րի վի րու սային հի վան դու թյուն է, ո րն ախ տա հա-
րում է քթի, կո կոր դի լոր ձա թա ղանթ նե րը և թո քե րը։ Գրի պը կա րող է 
վտան գա վոր լի նել ցան կա ցած տա րի քում։ Գրի պի ախ տան շան նե րը 
նե րա ռում ե ն՝ հազ, ջեր մու թյուն, գլ խա ցավ, մկա նային ցա վեր, փս-
խում, դի ա րե ա։ 
Սե զո նային գրի պի դեմ պատ վաս տում նե րը հի վան դու թյան կան-
խար գել ման և դրա դեմ պայ քա րի ար դյու նա վետ և ան վտանգ մի ջոց 
են հա մար վում։ 

 Հի վան դու թյան հա րու ցի չը ման րէ է: Տու բեր կու լոզ հի վան դու թյու-
նը մար դուց մար դուն փո խանց վում է օդակաթիլային ճա նա պար-
հով:   Հի վան դի հա զա լու, փռշ տա լու կամ խոր խի մի ջո ցով միկ րո բը 
ար տա զատ վում է ար տա քին մի ջա վայր: Ա ռա վել հա ճախ ախ տա-
հար վում են շն չա կան օր գան նե րը՝ թո քե րը, սա կայն ախ տա բա նա-
կան պրո ցե սի մեջ ը նդ գրկ վում են նաև այլ օր գան հա մա կար գեր։ 
Վաղ ման կա կան տա րի քում չպատ վաստ ված նե րի մոտ այն հիմ նա-
կա նում ա ռա ջա ցնում է տու բեր կու լո զի ծանր ձևեր, ո րոնք ախ տա-
հա րում են բո լոր օր գան հա մա կար գե րը: 

 Հե պա տիտ Բ-ի վի րու սը փո խանց վում է տար բեր բժշ կա կան մի-
ջամ տու թյուն նե րի ժա մա նակ, ա րյան, կեն սա բա նա կան հե ղուկ նե րի 
մի ջո ցով, մո րից ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ: Սա է պատ ճա ռը, որ 
ե րե խա նե րը Հե պա տիտ Բ-ի դեմ պատ վաս տու մը ստա նում են հենց 
ծնն դա տա նը։ 

 Հի վան դու թյան հա րու ցի չը ման րէ է, ո րն ա ռա ջաց նում է ա կան ջա-
բոր բեր, քի թըմ պա նի վա րակ ներ, թո քա բորբ և մե նին գիտ։ Ման րէ-
նե րը կա րող են ներ թա փան ցել ու ղեղ- ող նու ղեղ և լր ջո րեն վնա սել 
դրանք։ Պնև մա կո կային վա րակ նե րի դեմ ա մե նաար դյու նա վետ և 
տն տե սա պես շա հա վետ կան խար գե լիչ մի ջո ցը պատ վաս տում ներն 
են, ին չի մա սին է վկա յում աշ խար հի փոր ձը: 

 Հա րու ցի չը վի րուս է: Փո խանց վում է օ դա կա թի լային ճա նա պար հով: 
Հիմ նա կա նում ախ տա հա րում է գեղ ձային հյուս ված քը, ա ռա ջին հեր-
թին՝ հա րա կան ջային թքա գեղ ձե րը: 
 Ա մե նավ տան գա վոր բար դու թյուն նե րից են ու ղե ղի թա ղան թի և 
գլ խու ղե ղի բոր բո քու մը: Որ պես բար դու թյուն կա րող է զար գա նալ 
նաև են թաս տա մոք սային գեղ ձի բոր բո քում, տղա նե րի մոտ՝ ա մոր ձի-
նե րի, աղ ջիկ նե րի մոտ ձվա րան նե րի բոր բո քում, ո րոնք հե տա գա յում 
կա րող են պատ ճառ դառ նալ ան պտ ղու թյան:
 Հի վան դու թյու նից հու սա լի պաշտ պա նու թյուն է ա պա հո վում օ րա ցու-
ցային ժամ կետ նե րում կա տար ված պատ վաս տու մը` ԿԿԽ պատ վաս-
տա նյու թով:
 Մեկ նե րար կու մով ե րե խան պաշտ պան վում է ե րեք հի վան դու թյու նից: 

 Հա րու ցի չը վի րուս է: Փո խանց վում է օ դա կա թի լային ճա նա պար հով: 
Հի վան դու թյան նշան ներն ե ն՝ ար տա հայտ ված ցա նը, կո նյուկ տի-
վի տը, բարձր ջեր մու թյու նը: Հիմ նա կան բար դու թյու նը թո քա բորբ, 
էն ցե ֆա լիտ: Կարմ րուկն ար ձա նագր վում է տար բեր ե րկր նե րում և 
չպատ վաստ ված ան ձը կա րող է վա րակ վել ճա նա պար հոր դու թյան 
ըն թաց քում և ՀՀ-ո ւմ բե րո վի դեպ քի ար ձա նագր ման պատ ճառ հան-
դի սա նալ։ Կարմ րու կի կան խար գել ման մի ակ ան վտանգ և ար դյու-
նա վետ մի ջո ցը պատ վաս տումն է։ 

 Հա րու ցի չը վի րուս է: Փո խանց վում է օ դա կա թի լային ճա նա պար հով: 
Հի վան դու թյու նը խիստ վտան գա վոր է, հատ կա պես հղի նե րի հա-
մար: Այն կա րող է ա ռա ջաց նել վի ժում, նաև պտ ղի մոտ լուրջ բնա ծին 
ա րատ ներ՝ սր տի բնա ծին ա րատ ներ, կու րու թյուն, խլու թյուն:
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Մե նին գա կո կային վա րա կը  սուր վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րը հա-
րուց վում է մե նին գա կո կե րի կող մից, փո խանց վում է օ դա կա թի լային 
ու ղի ով և ըն թա նում է տար բեր կլի նի կա կան ձևե րով՝ նա զո ֆա րին-
գիտ, մե նին գիտ, մե նին գա կոկ ցե մի ա, ո րը կա րող է հան գեց նել կա յուն 
հաշ ման դա մու թյան և մահ վան: 

 Տու լա րե մի ան կեն դա նի նե րի և մար դու բնա կան օ ջա խային սուր վա-
րա կիչ հի վան դու թյուն է։   Ըն թա նում է ջեր մու թյամբ, ավ շային հան գույց-
նե րի ախ տա հար մամբ, ը նդ հա նուր ին տոք սի կա ցի այի եր ևույթ նե րով։  
Հա յաս տա նում ապ րող կր ծող նե րից տու լա րե մի այի  վա րա կի աղ բյուր 
են սո վո րա կան դաշ տամկ նե րը, ջրային առ նետ նե րը, ան տա ռային և 
տնային մկ նե րը, նա պաս տա կը, ո րոնց մոտ այս հի վան դու թյունն ըն-
թա նում է սուր, սեպ տի ցե մի այի եր ևույթ նե րով և գրե թե միշտ վե րը 
նշ ված կր ծող նե րը այս հի վան դու թյու նից   սատ կում ե ն։ Տու լա րե մի-
այով հի վանդ մար դը վա րա կի աղ բյուր չէ;

 Կա տա ղու թյու նը  կեն դա նի նե րի և մարդ կանց սուր վա րա կիչ հի վան-
դու թյուն է, ար տա հայտ վում է հիմ նա կա նում կենտ րո նա կան նյար-
դային հա մա կար գի ախ տա հար մամբ, ու ղեկց վում է շն չա ռա կան ու 
կլ ման մկան նե րի ջղաձ գում նե րով, ան դա մա լու ծու թյամբ և վեր ջա-
նում մա հով։ 

 Մար դու պա պի լո մա վի րու սային վա րակն ա ռա ջաց նում է սե ռա կան 
գորտ նուկ ներ, ար գան դի պարանոցի քաղց կեղ: Օր գա նիզ մը բնա կան 
ճա նա պար հով պայ քա րում է վա րա կի դեմ, սա կայն մի շարք դեպ քե-
րում այն կա րող է ա ռա ջաց նել լուրջ ա ռող ջա կան խն դիր ներ՝ սե ռա-
կան գորտ նուկ ներ, ար գան դի պարանոցի քաղց կեղ: Հի վան դու թյան 
ախ տան շան ներն սկս վում են շատ ո ւշ, վա րակ վե լուց տաս նյակ տա-
րի հե տո, ե րբ ար դեն շատ դեպ քե րում բու ժումն ան հնար է:
 Մար դու պա պի լո մա վի րու սային վա րա կի դեմ պատ վաս տում ներն 
ի րա կա նաց վում են սրա ծայր կան դի լո մա նե րի (գորտ նուկ նե րի), ար-
գան դի պարանոցի քաղց կե ղի կան խար գել ման նպա տա կով:
 Վե րո հի շյալ բո լոր պատ վաս տում ներն ի րա կա նաց վում են հա մա ձայն 
Պատ վաս տում նե րի ազ գային օ րա ցույ ցի:
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