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ԻՄؤՆԻԶԱՑԻԱՅԻ ؤՂԵՑؤՅՑ ՄԱՆԿԱԿԱՆ 

 ԱՆؤՑՔԱԲԱՆؤՌؤ

ԵՎ ԱՐՅؤՆԱԲԱՆՈՒԱՆ ԲԱԺԱՆՄؤՆՔՆԵՐԻ 

ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ձեռնարկ բժիշկների համար

Ձեռնարկը մշակվել է ՀՀ ԱՆ Ռ.Հ. Յոլյանի անվան Արյٳնաբանական 

կենտրոնի Հայաստանի մանկական քաղցկեղի և արյան 

հիվանդٳթյٳնների կենտրոնի, ԵՊԲՀ Մանկական ٳռٳցքաբանٳթյան և 

արյٳնաբանٳթյան ամբիոնի և Մանկական արյٳնաբանٳթյան և 

:թյան հայկական խմբի կողմիցٳցքաբանٳռٳ

Տվյալ աշխատանքը հնարավոր է դարձել «Սիթի օֆ Սմայլ» («Ժպիտների 

քաղաք») բարեգործական հիմնադրամի աջակցٳթյան շնորհիվ:



ԲՈՎԱՆԴԱԿؤؤՆ

Հապավٳմների ցանկ

Ներածٳթյٳն

Պացիենտների պատվաստٳմը 

քիմիաթերապիայի ընթացքٳմ

Պացիենտների պատվաստٳմը 

քիմիաթերապիայից հետո

Արյٳնաստեղծ բջիջների 

փոխպատվաստٳմ ստացած 

պացիենտների պատվաստٳմը

Քիմիաթերապիա ստացող 

հիվանդների ընտանիքի 

անդամների պատվաստٳմը

Բٳժանձնակազմի պատվաստٳմը

Օգտագործված գրականٳթյٳն

Հավելված 1. 

Պատվաստٳմների ազգային օրացٳյց

Հավելված 2.

Պատվաստٳմների ապացٳցողականٳթյան 

աստիճանի գնահատման համակարգ
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ՀԱՊԱՎؤՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԲՑԺ     Bacillus Calmette–Guérin (տٳբերկٳլյոզ)

ԿԿԽ     կարմրٳկ, կարմրախտ, խոզٳկ

ՕՊՊ     պոլիոմիելիտի օրալ (բերանային) պատվաստանյٳթ

 

ԻՊՊ   

ՎՀԲ      վիրٳսային հեպատիտ Բ

ՄՊՎ     մարդٳ պապիլոմավիրٳս

ԱՑԲՓ  

ՎԶՎ      վարիցելա զոստեր 

ՀԻԲ       հեմոֆիլٳս ինֆլٳենզա Բ

ԱԿԴՓ    դիֆթերիայի, կապٳյտ հազի և փայտացٳմ

արյٳնաստեղծ ցողٳնային բջիջների                                                                                                                                                                                                                                                       

փոխպատվաստٳմ

պոլիոմիելիտի ինակտիվացված (ներարկման) 

պատվաստանյٳթ
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1. Ներածٳթյٳն 

Ներկայٳմս քաղցկեղը երեխաների և դեռահասների 

շրջանٳմ մահվան 2-րդ գլխավոր պատճառն է: Աշխարհٳմ 

տարեկան գրանցվٳմ է մոտավորապես 400,000 

մանկական քաղցկեղի նոր դեպք։ Բարեբախտաբար, 

բٳժման ժամանակակից մոտեցٳմների արդյٳնքٳմ 

մանկական քաղցկեղով պացիենտների 5 տարվա 

ապրելիٳթյան հաշվարկված ցٳցանիշը կազմٳմ է մոտ 

80%: Սակայն մյٳս կողմից, քիմիաթերապիան, որը հի-

վանդٳթյան բٳժման գլխավոր մեթոդներից մեկն է, ٳնի 

բացասական ազդեցٳթյٳն թե՛ բջջային, թե՛ հٳմորալ 

իմٳնիտետի վրա, որը կարող է բերել առողջական լٳրջ 

խանգարٳմների:

Իմٳնիզացիայի շնորհիվ ամբողջ աշխարհٳմ նվազել են 

մանկական հիվանդացٳթյան և մահացٳթյան ցٳցա-

նիշները։ Քիմիաթերապիա ստացող երեխայի մոտ իմٳն 

համակարգի խաթարٳմը կարող է բերել արյան շիճٳկٳմ 

հակամարմինների տիտրի իջեցմանը՝ այդպիսով նվազեց-

նելով պատվաստանյٳթերի արդյٳնավետٳթյٳնը:

Չնայած վերոնշյալ խնդրի կարևորٳթյանը՝ չարորակ 

նորագոյացٳթյٳններով երեխաների շրջանٳմ հիմնա-

կան խնդիրն է հանդիսանٳմ նշանակվող պատվաս-

տանյٳթերի անվտանգٳթյٳնն է:

Պատվաստանյٳթերի անվտանգٳթյٳնն ٳ արդյٳնա- 

վետٳթյٳնը ապահովելٳ նպատակով անհրաժեշտ է 

կիրառել համընդհանٳր ընդٳնված իմٳնիզացիայի 

 կ նախատեսված քաղցկեղովٳյցները՝  հատٳղեցٳ

երեխաների համար:
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2.Պացիենտների պատվաստٳմը քիմիաթերապիայի 

ընթացքٳմ

Ապացٳցված է, որ մանկական քաղցկեղով պացիենտ-

ների շրջանٳմ իմٳնիտետի ընկճման հիմնական 

պատճառ է հանդիսանٳմ քիմիաթերապիան: Իմٳնո-

սٳպրեսիայի աստիճանը կախված է քիմիաթերապիայի 

տևողٳթյٳնից և ինտենսիվٳթյٳնից: Հետևաբար, 

անհրաժեշտ է պատվաստٳմների ժամանակացٳյցը 

համապատասխանեցնել նշանակված քիմիաթերապիայի 

տեսակին:

Ընդհանٳր ٳղեցٳյց

Ստանդարտ դեղաչափով քիմիաթերապիա ստացող 

պացիենտները բٳժման ընթացքٳմ երբեք չպետք է պատ-

վաստվեն կենդանի պատվաստանյٳթերով: Ավելին, 

ստերոիդներ ընդٳնող կամ նեյտրոպենիա ٳնեցող 

պացիենտները պետք է խٳսափեն ցանկացած տեսակի 

պատվաստանյٳթով իմٳնիզացիայից, քանի որ նրանց 

իմٳն պատասխանն անբավարար է: Ընդհանٳր առմամբ, 

ոչ կենդանի պատվաստանյٳթերը կարելի է կիրառել, այն 

պացիենտների շրջանٳմ, որոնց ւնդհանٳր առողջական 

վիճակը տվ յալ պահին և առաջիկա 3 շաբաթների 

ընթացքٳմ կգնահատվի բավարար:

Ստանդարտ դեղաչափով քիմիաթերապիա ստացող 

մանկական քաղցկեղով պացիենտների շրջանٳմ անհրա-

ժեշտ է հետաձգել հետևյալ պատվաստանյٳթերի 

նշանակٳմը. 
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● ԲՑԺ 

● ՎԶՎ*

● Դեղին տենդ

● ԿԿԽ 

● Ռոտավիրٳս

● ՕՊՊ 

● Ինտրանազալ գրիպ **

Պատվաստٳմներ, որոնք հակացٳցված չեն 

(ստանդարտ դեղաչափի քիմիաթերապիա)

Ուռٳցքաբանական հիվանդٳթյٳններով այն երեխա-

ները, ովքեր ստանٳմ են ստանդարտ դեղաչափի 

քիմիաթերապիա, և նրանց գրանٳլոցիտների և լիմֆո-

ցիտների քանակը գերազանցٳմ է 1x10   բջիջ/լ-ը, կարող 

են ստանալ հետևյալ պատվաստٳմները. 

● Ինակտիվացված գրիպ

● ՎՀԲ (ԲII) 

 Իմٳնիզացիայի ժամանակացٳյց

Հետևյալ ժամանակացٳյցը ձևավորվել է հիմք ընդٳնելով 

միջազգային ٳղեցٳյցները և պատվաստٳմների ազ-

գային  օրացٳյցը։ 

*Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ տվյալ պատվաստանյٳթը հասանելի է վճարովի 

հիմٳնքներով

** Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ տվյալ պատվաստանյٳթը հասանելի չէ

9
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Աղյٳսակ 1. Պատվաստٳմների ժամանակացٳյց 

քիմիաթերապիայի ընթացքٳմ

 

3. Պացիենտների պատվաստٳմը քիմիաթերապիայից 

հետո

Հայտնի է, որ քիմիաթերապիա ստանալٳց հետո հիվանդի 

մոտ դիտվٳմ է նախկինٳմ ստացած պատվաստա-

նյٳթերի հետևանքով առաջացած հակամարմինների 

քանակի իջեցٳմ։ Հետևաբար, այդ հիվանդները ավելի 

զգայٳն են դառնٳմ այն վարակիչ հիվանդٳթյٳնների 

նկատմամբ որոնց դեմ ժամանակին պատվաստվել են։ Այդ 

իսկ պատճառով այդ երեխաներին խորհٳրդ է տրվٳմ 

կրկնել պատվաստٳմերը:

Իմٳն համակարգը սովորաբար վերականգնվٳմ է 

քիմիաթերապիայից հետո մեկ տարվա ընթացքٳմ, ինչը 

պետք է հաշվի առնել պատվաստٳմներից հետո օպտիմալ 

իմٳն պատասխան ստանալٳ համար։ 

*Չափման համակարգ ըստ ٳղեցٳյցի /Հավելված 2/

**Կրկնակի դեղաչափեր են անհրաժեշտ 1-ին և 3-րդ ամիսներից հետո

Երեխայի 

տարիքը

Պատվաստանյٳթ «Ապացٳցողականٳթյան» 
աստիճան*

9-12 
տարեկան

ՎՀԲ** ԲII

(> 6 
ամսական

Սեզոնային գրիպ ԲII
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Իմٳնիզացիայի ժամանակացٳյցը

Հետևյալ ժամանակացٳյցը ձևավորվել է միջազգայնորեն 

ընդٳնված ٳղեցٳյցների և պատվաստٳմների ազգային 

օրացٳյցի հիման վրա։ 

Աղյٳսակ 2.Պատվաստٳմների ժամանակացٳյց 

քիմիաթերապիայից հետո 

Քիմիաթերապիայից 

հետո անցած 

ժամանակ

Պատվաստանյٳթ Ապացٳցողականٳթյան 

աստիճան

3 ամիս Սեզոնային գրիպ ԲII

6 ամիս ԱԿԴՓ/ՕՊՊ/ՀԻԲ*

ՊՆԵՎՄՈ

ՕՊՊ

ՄԵնինգակոկային

ԿԿԽ**

ՎՀԲ

ՄՊՎ

ԲII

ԲII

ԲII

ԲII

ԲII

ԲII

ԳIII

12 ամիս ԿԿԽ ԲII

* Դիֆթերիա, փայտացٳմ, կապٳյտ հազ, հեպատիտ Բ, հեմոֆիլٳս ինֆլٳենզա Բ 

տիպի` կրկնակի դեղաչափերը անհրաժեշտ է տալ ըստ պատվաստٳմների Ազգային 

օրացٳյցի։ 

5 տարեկան և ավելի մեծ հիվանդներին ՀԻԲ-ի կրկնակի դեղաչափ անհրաժեշտ չէ։ 

**Առաջին և երկրորդ դեղաչափերը պետք է սկսել 3 ամսականից, եթե առկա են 

համաճարակաբանական ցٳցٳմներ։
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4. Արյٳնաստեղծ բջիջների փոխպատվաստٳմ 

ստացած պացիենտների պատվաստٳմը

Ապացٳցված է, որ արյٳնաստեղծ ցողٳնային բջիջների 

փոխպատվաստٳմից  (ԱՑԲՓ) հետո ևս զարգանٳմ է 

ժամանակավոր իմٳնաճնշٳմ: Ինչով բացատրվٳմ է 

հետպատվաստٳմային հակամարմինների քանակի 

նվազٳմը այս պացիենտների շրջանٳմ: Ավելին, փոխ-

պատվաստման ռեցիպիենտների շրջանٳմ պատվաստ-

մամբ կանխարգելելի վարակների հետևանքով առաջա-

ցած բարդٳթյٳնների ռիսկն ավելի մեծ է։ Այդ իսկ պատ-

ճառով, կարևոր է ապահովել հետագա ռեիմٳնիզացիան:

Հետփոխպատվաստٳմային շրջանٳմ իմٳնիտետի 

վերականգնման համար պահանջվող ժամանակը ալլոգեն 

և աٳտոգեն ԱՑԲՓ ռեցիպիենտների համար տարբեր է : Ի 

հակադրٳթյٳն բնածին իմٳն համակարգի, որը վերա-

կանգնվٳմ է մի քանի շաբաթների ընթացքٳմ, 

ձեռքբերովի իմٳնիտետի լիարժեք վերականգնման 

համար պահանջվٳմ է 6-12 ամիս: Այս առանձնահատ-

կٳթյٳններով են պայմանավորված թե′ իմٳն պատաս-

խանի տիպը  տարբեր վարակների դեպքٳմ, թե ′ 

ինֆեկցիոն հիվանդٳթյան դրսևորٳմները: Ռեիմٳնի-

զացիայի անվտանգٳթյٳնն ٳ արդյٳնավետٳթյٳնն 

ապահովելٳ համար շատ կարևոր է հետևել հատٳկ 

:յցներինٳյցներին և ժամանակացٳղեցٳ

Ընդհանٳր ٳղեցٳյց

Նախ և առաջ, յٳրաքանչյٳր երեխա, ով տարել է ԱՑԲՓ, 

անկախ փոխպատվաստման աղբյٳրից (ալլոգեն կամ 

աٳտոգեն)՝ պետք է ենթարկվի ռեիմٳնիզացիայի:
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Երկրորդ, ԱՑԲՓ ռեցիպիենտին ռեիմٳնիզացիա 

կատարելٳ համար կարևոր է համոզվել, որ պացիենտը 

վերջին 6 ամսվա ընթացքٳմ  չի ստացել որևէ իմٳնաճնշիչ 

թերապիա: Այս ժամանակամիջոցն անհրաժեշտ է 

երկարացնել մինչև 12 ամիս կենդանի պատվաստանյٳթով 

պատվաստելٳ պարագայٳմ: 

Երրորդ, բժիշկը պետք է համոզվի, որ պացիենտը չٳնի 

«տրանսպլանտն ընդդեմ տիրոջ հիվանդٳթյٳն», քանի որ 

վերջինիս դեպքٳմ առողջական վիճակը և պահանջվող 

բٳժٳմը ճնշٳմ են ռեցիպիենտի իմٳնային համակարգը: 

Նաև, վերջին ներերակային իմٳնոգլոբٳլինային բٳժման 

և ռեիմٳնիզացիայի միջև ընկած ժամանակը պետք է լինի 

առնվազն 3 ամիս: 

Վերջապես, քանի որ ԱՑԲՓ ռեցիպիենտների միջև 

իմٳնիտետի ճնշվածٳթյան աստիճանը տարբեր է, 

անհրաժեշտ է ստٳգել պատվաստٳմների միջոցով 

կանխարգելվող ինֆեկցիաների դեմ հակամարմինների 

մակարդակը ռեիմٳնիզացիան կատարելٳց առաջ և 

հետո։:

Ինչպես նաև, խորհٳրդ է տրվٳմ կատարել հակամար-

մինների մակարդակի գնահատٳմ կարմրٳկի և 

ջրծաղիկի դեմ պատվաստٳմը կատարելٳց առաջ։ 

Պատվաստٳմը կարելի է կատարել միայն այն դեպքերٳմ, 

երբ երեխայի շճաբանական թեստը բացական է։

Հետպատվաստٳմային ստٳգٳմն անհրաժեշտ է կատա-

րել այն դեպքերٳմ, երբ կարիք կա գնահատելٳ պատ-

վաստանյٳթի նկատմամբ իմٳն պատասխանը և/կամ 

հավել յալ ռեիմٳնիզացիա անցկացնելٳ անհրաժեշ-

տٳթյٳնը։
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ՎՀԲ-ի և պնևմոկոկի դեմ պատվաստٳմների դեպքٳմ 

հետպատվաստٳմային ստٳգٳմը պետք է իրականացնել 

նշանակված 3-րդ դեղաչափից 1 ամիս անց: ՎՀԲ-ի դեմ 

պատվաստման նկատմամբ պատասխանի բացակայٳ-

թյան դեպքٳմ անհրաժեշտ է ներարկել ևս 3 դեղաչափ 

պատվաստանյٳթ, որոնց միջև ընդմիջٳմները պետք է 

համապատասխանեն ռեիմٳնիզացիայի համար սահման-

ված ժամանակացٳցին։ Պնևմոկոկային պատվաստման 

նկատմամբ պատասխանի բացակայٳթյան դեպքٳմ  

ռեիմٳնիզացիայի որևէ ٳղեցٳյց չկա:

Հակացٳցված պատվաստանյٳթեր

Կենդանի պատվաստանյٳթերի օգտագործٳմը հակա-

ցٳցված է ԱՑԲՓ-ից հետո 24 ամիսների ընթացքٳմ։ Այդ 

ժամանակահատվածից հետո պատվաստٳմը թٳյլա-

տրելի է միայն շարٳնակական իմٳնաճնշիչ բٳժման և 

տրանսպլանտն ընդդեմ տիրոջ հիվանդٳթյան բացակա-

յٳթյան պարագայٳմ: 

Ուշադրٳթյٳն. ԲՑԺ-ն հակացٳցված է բոլոր դեպքերٳմ: 

Ինչպես նաև խորհٳրդ չի տրվٳմ օգտագործել ՎԶՎ 

կենդանի պատվաստանյٳթը: 

Թեև կենդանի պատվաստանյٳթերի օգտագործٳմը 

ԱՑԲՓ ռեցիպիենտների շրջանٳմ բٳժման դադարից 

հետո 2 տարի խստորեն հակացٳցված է, կենդանի 

պատվաստանյٳթերը կարող են կիրառվել, եթե. 

1. Հիվանդը չի ստանٳմ որևէ իմٳնաճնշիչ բٳժٳմ

2. Հիվանդի մոտ առկա չէ «տրանսպլանտն ընդդեմ տիրոջ 

հիվանդٳթյٳն» 
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Հակացٳցված պատվաստանյٳթերի ցանկٳմ 

ներառված են.

● ԲՑԺ

● ՕՊՊ

● Սեզոնային գրիպ (կենդանի պատվաստանյٳթ)

● ՌՈՏԱ

● ՏԻՖՈԻԴ

● ԶՈՍՏԵՐ

● ՄՊՎ

● ՎԶՎ

● Դեղին տենդ

● Ճապոնական էնցեֆալիտ

● Տզային էնցեֆալիտ

Ցٳցված պատվաստանյٳթերի ցանկը ներառٳմ է.

● ՀԻԲ

● ԱԿԴՓ 

● Սեզոնային գրիպ (ինակտիվ պատվաստանյٳթ)

● Մենինգակոկային

● Ռեկոմբինանտ Հեպատիտ Բ

● ՊՆԵՎՄՈ

● ԿԿԽ

Լրացٳցիչ պատվաստանյٳթեր

Հետևյալ պատվաստանյٳթերը կիրառելٳ համար 

անհրաժեշտ են հատٳկ պայմաններ.

● Հեպատիտ Ա` պատվաստٳմը պետք է կատարել 

վարակվելٳ պոտենցիալ վտանգի դեպքٳմ (ճանապար-

հորդٳթյٳն բարձր ռիսկային շրջաններ)
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● Կատաղٳթյٳն` պատվաստٳմը պետք է իրակա-

նացվի ԱՑԲՓ-ից 12-24 ամիս անց։ Այն դեպքٳմ, երբ 

հիվանդը ենթարկվٳմ է վիրٳսի ազդեցٳթյանը կամ ٳնի 

աշխատանքի բերٳմով վիրٳսի փոխանցման հավանա-

կան ռիսկ, նշված պայմանը չպետք է պահպանել:

Իմٳնիզացիայի ցանկ

Հետևյալ ցանկը մշակվել է հիմնվելով միջազգային 

 նիզացիայի ազգային ծրագրի վրաٳյցների և իմٳղեցٳ

/Հավելված 1/։

Աղյٳսակ 3. ՀՑԲՓ ռեցիպիենտների իմٳնիզացիայի ցանկ

ԱՑԲՓ –ից հետո 

անցած 

ժամանակահատված

< 10 տարեկան > 10 տարեկան

Տարեկան (սկսած 6 

ամիս անց ԱՑԲՓ-ից 

հետո)

Սեզոնային գրիպ Սեզոնային գրիպ

12 ամիս ԱԿԴՓ/ ԻՊՊ /ՀԻԲ

ՊՆԵՎՄՈ

ԱԿԴՓ/ ԻՊՊ / ՀԻԲ

ՊՆԵՎՄՈ

12 ամիս ԱԿԴՓ/ ԻՊՊ / ՀԻԲ ԱԿԴՓ/ ԻՊՊ /ՀԻԲ2

14 ամիս ԱԿԴՓ/ ԻՊՊ / ՀԻԲ

ՊՆԵՎՄՈ

ԱԿԴՓ/ ԻՊՊ /ՀԻԲ2

ՊՆԵՎՄՈ

24 ամիս ԿԿԽ

ՊՆԵՎՄՈ

ԿԿԽ

ՊՆԵՎՄՈ 

մենինգակոկային

48 ամիս ԱԿԴՓ/ ԻՊՊ / ՀԻԲ ԱԿԴՓ/ ԻՊՊ / ՀԻԲ
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5. Քիմիաթերապիա ստացող հիվանդների ընտանիքի 

անդամների պատվաստٳմը

Քաղցկեղով հիվանդ երեխաների ընտանիքի անդամների 

իմٳնիզացիայի դերը կանխարգելիչ պատվաստٳմների 

միջոցով, որպես վարակների և նրանց բարդٳթյٳնների 

կանխարգելٳմ, արդիական է ամբողջ աշխարհٳմ: 

Ծնողները, քٳյրերն ٳ եղբայրները պետք է հետևեն 

պատվաստٳմների ազգային օրացٳյցին և տեղեկացված 

լինեն ցٳցված և հակացٳցված պատվաստٳմների 

մասին:

Քիմիաթերապիայի ավարտից հետո՝ առաջին 6 ամիսների 

ընթացքٳմ, պետք է խٳսափել կենդանի պատվաստա-

նյٳթերից: Խստորեն խորհٳրդ է տրվٳմ ստանալ գրիպի 

պատվաստանյٳթը: Ավելին, հաշվի առնելով այն փաստը, 

որ գրիպի վիրٳսը հեշտٳթյամբ փոխանցվٳմ է ճնշված 

իմٳնիտետով երեխաներին և պատճառ հանդիսանٳմ 

առողջական անբարենպաստ բարդٳթյٳնների առաջաց-

ման համար, անհրաժեշտ է ապահովել երեխայի հետ սերտ 

շփման մեջ գտնվող բոլոր անձանց պատվաստٳմը մինչև 

սեզոնային գրիպի շրջանի սկիզբը:

Պոլիոմիելիտի կանխարգելٳմը հանդիսանٳմ է պատ-

վաստٳմների ազգային օրացٳյցի կարևոր մաս: 

Այնٳամենայնիվ, երբ քիմիաթերապիա ընդٳնող երեխա-

ների ծնողներին կամ քٳյրերին և եղբայրներին 

նշանակվٳմ է պատվաստٳմ, նախընրելի է ՕՊՊ-ի 

փոխանեն կիրառել սպանված պատվաստանյٳթը։ ՕՊՊ 

սխալմամբ կիրառելٳ դեպքٳմ պատվաստվողը 4-6 

շաբաթ պետք է խٳսափի ճնշված իմٳնիտետով երեխայի 

հետ շփٳմից:
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ՎԶՎ և ԿԿԽ պատվաստանյٳթերը պետք է կատարել 

պատվաստման ազգային օրացٳյցի համաձայն: 

Վեզիկٳլ յար ցանի առաջացման դեպքٳմ պետք է 

խٳսափել քիմիաթերապիա ստացող երեխայի հետ սերտ 

շփٳմից:

Որոշ պատվաստանյٳթեր խորհٳրդ են տրվٳմ որոշակի 

տարիքային խմբի երեխաներին։ Դրանք են գոտևորող 

որքինի պատվաստանյٳթը՝ տարեցների և ռոտավիրٳսի 

պատվաստանյٳթը՝ նորածինների համար: Քաղցկեղով 

հիվանդ երեխաների  տատիկները, պապիկները, քٳյրերը 

և եղբայրները պետք է ստանան վերջին պատվաստանյٳ-

թերը՝ ըստ պատվաստٳմների ազգային օրացٳյցի: Առկա 

է ռոտավիրٳսի և գոտևորող որքինի փոխանցման ռիսկ 

նոր պատվաստված ընտանիքի անդամներից: 

Այսպիսով, ավելի լավ է նվազագٳյնի հասցնել ճնշված 

իմٳնիտետով երեխայի հետ շփٳմը մի քանի շաբաթով:
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6. Բٳժանձնակազմի պատվաստٳմը

Քաղցկեղով հիվանդ երեխաների՝ վարակիչ հիվանդٳ-

թյٳնների առաջնային կանխարգելման հարցٳմ խիստ 

կարևոր է բٳժանձնակազմի պատվաստٳմը։ 

Փայտացման և դիֆթերիայի (ԱԴՓ-Մ) դեմ պատվաստٳմը 

պետք է իրականացնել պլանային կարգով, որոշակի 

պարբերականٳթյամբ` 10 տարի ընդմիջٳմներով։ Ինչպես 

նաև կարևոր է ապահովել սեզոնային գրիպի դեմ 

ամենամյա պատվաստٳմով այն բٳٳաշխատողներին, 

ովքեր շփվٳմ են ճմշված իմٳնիտետով երեխաների հետ։ 

Ա յ ն  բ ٳ ժ ա շ խ ա տ ո ղ ն ե ր ը , ٳ  մ  շ ճ ա բ ա ն ա կ ա ն 

հետազոտٳթյٳննների արդյٳնքٳմ չեն հակտնաբերվٳմ 

ԿԿԽ-ի և ՎԶՎ-ի դեմ հակամարմիններ, պետք է ստանան 

համապատասխան պատվաստٳմները։

Չկան անվտանգٳթյան հատٳկ կանոններ, որոնց պետք է 

հետևել, քանի որ վիրٳսային վարակի փոխանցման հա-

վանականٳթյٳնը նվազագٳյն է կամ առհասարակ բա-

ցակայٳմ է։ Այնٳամենայնիվ, եթե պատվաստված 

երեխայի մոտ հայտնաբերվٳմ է վեզիկٳլյար ցան, որը 

պայմանավորված է ՎԶՎ պատվաստٳմով, երեխան 

պետք է անցնի կլինիկական հետազոտٳթյٳններ՝ 

բացառելٳ Վարիցելա Զոստերի վայրի (պատվաստٳմով 

չպայմանավորված)  տեսակով վարակվածٳթյٳնը կամ 

հատٳկ կանխարգելիչ միջամտٳթյٳնների անհրաժեշ-

տٳթյٳնը:

Եվ վերջապես, կարևոր է, որ բոլոր այն բٳժաշխատող-

ները, որոնք ամեն օր շփվٳմ են քաղցկեղով հիվանդ 

երեխաների հետ, ստանան կապٳյտ հազի և Հեպատիտ Բ 

վիրٳսի (ՎՀԲ) դեմ պատվաստٳմ։



ՁԵՌՆԱՐԿ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵԴՈՒԼՈԲԼԱՍՏՈՄԱ

15
ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱՅԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԵՎ ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՁԵՌՆԱՐԿ  ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Օգտագործված գրականٳթյٳն`

1. Plummer M, de Martel C, Vignat J, Ferlay J, Bray F, 

Franceschi S. Global burden of cancers attributable to 

infections in 2012: a synthetic analysis. Lancet Glob Heal. 

2016;4(9):e609-e616. doi:10.1016/S2214-109X(16)30143-7

2. Cecinati V. Vaccinations in Children with Cancer. 

https://www.cure4kids.org/private/oncochap/ocrev_179/Ch37

-Vaccination Master.pdf. 

3. Cesaro S, Giacchino M, Fioredda F, et al. Guidelines on 

vaccinations in paediatric haematology and oncology 

patients. Biomed Res Int. 2014;2014:707691. 

doi:10.1155/2014/707691

4. 4.6 Immunization of Children with Cancer | POGO. 

https://www.pogo.ca/satellite-manual/4-0-supportive-care-

practice-tools/4-6-immunization-of-children-with-cancer/. 

5. Patel SR, Heath PT, Skinner R. Vaccinations for Paediatric 

Patients Treated With Standard-Dose Chemotherapy and 

Haematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) 

Recipients. 

https://www.cclg.org.uk/write/MediaUploads/Member 

area/Treatment 

guidelines/Vaccinations_for_Children_treated_with_Standard

-dose_Chemotherapy_and_HSCT_Recipients-Sept_2014-

FINAL_CCLG.pdf. 

6. Sung L, Heurter H, Zokvic KM, et al. Practical vaccination 

guidelines for children with cancer. Paediatr Child Health. 

2001;6(6):379-383. doi:10.1093/pch/6.6.379



7. Indian Pediatrics - Editorial. 

https://www.indianpediatrics.net/august2000/august-882-

886.htm. 

8.  Ljungman P, Cordonnier C, Einsele H, et al. Vaccination 

of hematopoietic cell transplant recipients. Bone Marrow 

Transplant. 2009;44(8):521-526. doi:10.1038/bmt.2009.263

9. ՀՀ Պատվաստٳմների Ազգային Օրացٳյց | Arm 

Vaccine. http://armvaccine.am/am/the-national-calendar-of-

the-ra-efforts.    

10. Han JH, Harmoney KM, Dokmeci E, et al. Dynamic re-

immunization of off-treatment childhood cancer survivors: 

An implementation feasibility study. PLoS One. 

2018;13(2):e0191804. doi:10.1371/journal.pone.0191804

11. Chisholm JC. Reimmunization aster Therapy for 

Childhood Cancer. Clin Infect Dis. 2007;44(5):643-645. 

doi:10.1086/511650

12. Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT). 

http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines 

and Forms/Guidelines and Manuals/Epid/CD Manual/Chapter 

2 - Imms/Part2/HSCT.pdf. 

ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱՅԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԵՎ ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՁԵՌՆԱՐԿ  ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ16



ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱՅԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԵՎ ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՁԵՌՆԱՐԿ  ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ17

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

1. Պատվաստٳմների Ազգային Օրացٳյց

Պատվաստանյٳթ Պատվաստման 

հերթական 

դեղաչափը

Պատվաստման 

ժամկետը

Հիվանդٳթյٳնների 

հակածինների 

պարٳնակٳթյٳնը 

ՎՀԲ
1 ծնվելٳց հետո՝ 

0-24 ժամվա 

ընթացքٳմ

Հեպատիտ Բ` 

մանկական

ԲՑԺ
1 ծնվելٳց հետո՝ 

0-48 ժամվա 

ընթացքٳմ

Տٳբերկٳլոզ

ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ

1 6 

շաբաթական 

Դիֆթերիա, 

փայտացٳմ, 

կապٳյտ հազ, 

հեպատիտ Բ, 

հեմոֆիլٳս 

ինֆլٳենզա Բ տիպի` 

համակցված 

/թٳյլատրվٳմ է նաև 

տվյալ տարիքի 

համար այլ 

հակածինների հետ 

համակցված/  

ՕՊՊ

Պոլիոմիելիտ ` օրալ 

երկվալենտ /1 և 3րդ 

տիպեր/

ՌՈՏԱ Ռոտավիրٳսային

ՊՆԵՎՄՈ

Պնևմակոկային – 13 

վալենտ
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Պատվաստանյٳթ Պատվաստման 

հերթական 

դեղաչափը

Պատվաստման 

ժամկետը

Հիվանդٳթյٳնների 

հակածինների 

պարٳնակٳթյٳնը 

ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ

2 12

շաբաթական

Դիֆթերիա, 

փայտացٳմ, կապٳյտ 

հազ, հեպատիտ Բ, 

հեմոֆիլٳս ինֆլٳենզա 

Բ տիպի` համակցված 

/թٳյլատրվٳմ է նաև 

տվյալ տարիքի համար 

այլ հակածինների հետ 

համակցված/

ՕՊՊ Պոլիոմիելիտ` օրալ 

երկվալենտ /1 և 3րդ 

տիպեր/

ՌՈՏԱ Ռոտավիրٳսային

ՊՆԵՎՄՈ Պնևմակոկային – 13 

վալենտ

ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ

3
18

շաբաթական

Դիֆթերիա, 

փայտացٳմ, կապٳյտ 

հազ, հեպատիտ Բ, 

հեմոֆիլٳս ինֆլٳենզա 

Բ տիպի` համակցված 

/թٳյլատրվٳմ է նաև 

տվյալ տարիքի համար 

այլ հակածինների հետ 

համակցված/

ՕՊՊ Պոլիոմիելիտ` օրալ 

երկվալենտ /1 և 3րդ 

տիպեր/

ՊՆԵՎՄՈ Պնևմակոկային – 13 

վալենտ
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Պատվաստանյٳթ Պատվաստման 

հերթական 

դեղաչափը

Պատվաստման 

ժամկետը

Հիվանդٳթյٳնների 

հակածինների 

պարٳնակٳթյٳնը 

ԻՊՊ 1 24

շաբաթական

Պոլիոմիելիտ` 

ինակտիվացված

 /1, 2րդ և 3-րդ տիպեր/ 

ԿԿԽ 1 12 ամսական Կարմրٳկ, 

կարմրախտ, խոզٳկ` 

համակցված

4 18 ամսականԱԿԴՓ

Դիֆթերիա, 

փայտացٳմ, կապٳյտ 

հազ` համակցված 

/թٳյլատրվٳմ է նաև 

տվյալ տարիքի համար 

այլ հակածինների հետ 

համակցված/

4 18 ամսականՕՊՊ Պոլիոմիելիտ` օրալ 

երկվալենտ /1 և 3րդ 

տիպեր/

1 6 տարեկանԱԴՓ-Մ Դիֆթերիա, կապٳյտ 

հազ՝համակցված

5 6 տարեկանՕՊՊ Պոլիոմիելիտ` օրալ 

երկվալենտ /1 և 3րդ 

տիպեր/

ԿԿԽ 2 6 տարեկան Կարմրٳկ, 

կարմրախտ, խոզٳկ` 

համակցված

13 տարեկան1ՄՊՎ Մարդٳ 

պապիլոմավիրٳսային 

վարակի դեմ 

պատվաստանյٳթ

Առաջին 

դեղաչափից 6 

ամիս անց

2
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Պատվաստանյٳթ Պատվաստման 

հերթական 

դեղաչափը

Պատվաստման 

ժամկետը

Հիվանդٳթյٳնների 

հակածինների 

պարٳնակٳթյٳնը 

ԱԴՓ-Մ 2 15-16

 տարեկան

 Դիֆթերիա, կապٳյտ 

հազ՝համակցված

Մենինգակոկային 1

16 տարեկան

Մենինգակոկային 

քառավալենտ 

կոնյٳգացված

1
ՊՆԵՎՄՈ

Պնևմակոկային 13 

վալենտ 

/կոնյٳգացված/

2ԿԿԽ Կարմրٳկ, 

կարմրախտ, խոզٳկ` 

համակցված

1 16 տարեկանՎՀԱ

Հեպատիտ Ա2 Առաջին 

դեղաչափից 6 

ամիս անց

1 17 տարեկանՏٳլարեմիա  Տٳլարեմիա

3 26-30 տարեկան

ԱԴՓ-Մ

Դիֆթերիա, կապٳյտ 

հազ՝ համակցված
4 36-40 տարեկան

5 46-50 տարեկան

6 56-60 տարեկան
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Պատվաստանյٳթ Պատվաստման 

հերթական 

դեղաչափը

Պատվաստման 

ժամկետը

Հիվանդٳթյٳնների 

հակածինների 

պարٳնակٳթյٳնը 

Սեզոնային գրիպ

Ըստ 

հրահանգի

Ռիսկի 

խմբեր

Սեզոնային գրիպ 

ՎՀԲ Հեպատիտ Բ՝ 

մեծահասկաների 

համար

ՑٳցٳմովԿատաղٳթյٳն Կատաղٳթյٳն
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2.Պատվաստٳմների ապացٳցողականٳթյան 

աստիճանի գնահատման համակարգ (Cesaro et al. 2014)

Նշանակման աստիճանը Ապացٳցողականٳթյան որակը 

Ա՝ արդյٳնավետٳթյան բարձր 

ապացٳցողականٳթյٳն և էական 

կլինիկական օգտակարٳթյٳն; 

խիստ խորհٳրդ է տրվٳմ

I՝ ապացٳցված առնվազն մեկ՝ 

ճշգրիտ իրականացված, 

ռանդոմիզացված, հսկիչ խٳմբ 

ներառող կլինիկական 

հետազոտٳթյան հիման վրա

Բ՝ արդյٳնավետٳթյան բարձր կամ 

չափավոր ապացٳցողականٳթյٳն, 

սակայն սահմանափակ 

կլինիկական օգտակարٳթյٳն; 

որպես կանոն խորհٳրդ է տրվٳմ

II՝ ապացٳցված առնվազն մեկ՝ 

ճշգրիտ իրականացված ոչ 

ռանդոմիզացված կլինիկական 

հետազոտٳթյան հիման վրա; 

խմբային կամ ըստ որոշակի դեպքերի 

հսկիչ ներառող անալիտիկ 

հետազոտٳթյٳն՝ կատարված 

տարբեր ժամանակային միջակայքٳմ; 

հսկիչ խմբի համոզիչ արդյٳնքներով 

(նախընտրելի է լինի մեկից ավելի 

կենտրոններٳմ) 

Գ՝ արդյٳնավետٳթյան 

անբավարար 

ապացٳցողականٳթյٳն կամ 

արդյٳնավետٳթյٳնը չի 

գերազանցٳմ հնարավոր 

անբարենպաստ ելքերը; ոչ 

պարտադիր

III՝ ապացٳցված հեղինակավոր 

հետազոտողների կողմից՝ հիմնված 

կլինիկական փորձի և նկարագրող 

հետազոտٳթյٳնների վրա; կամ 

նկարագրված փորձագետների 

զեկٳյցներٳմ

Դ՝  արդյٳնավետٳթյան դեմ կամ 

անցանկալի ելքերի բացակայٳթյան 

վերաբերյալ չափավոր 

ապացٳցողականٳթյٳն; խորհٳրդ 

չի տրվٳմ

Ե՝ արդյٳնավետٳթյան դեմ կամ 

անցանկալի ելքերի բացակայٳթյան 

վերաբերյալ բարձր 

ապացٳցողականٳթյٳն; խստորեն 

արգելվٳմ է



Հասցե, հեռախոս
տվյալներ

ինֆորմացիա
սայթ, և ալյն

Հասցե, հեռախոս
տվյալներ

ինֆորմացիա
սայթ, և ալյն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՔԱՂՑԿԵՂԻ 
ԵՎ ԱՐՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀՀ ԱՆ Ռ․ Հ․ ՅՈԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ 

ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Երևան, Հայաստան
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