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Ման կա կան քա ղց կե ղի վաղ ախ տո րո շու մը 

 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Բազ մա թիվ երկր նե րում, քա ղց կե ղը գրա վում է 
երկ րո րդ տե ղը 1 տա րե կա նից բա րձր ե րե խա նե րի 
մա հա ցու թյան մե ջ՝ զի ջե լով մի այն դժ բա խտ պա-
տա հար նե րին: Մի նչև 15 տա րե կան ա մեն 100,000 
ե րե խա նե րի շր ջա նում տա րե կան գրա նց վում է 
քա ղց կե ղի 12.45 նոր դե պք: Բա րե բախ տա բար, 
վեր ջին տա րի նե րին մեծ ա ռա ջըն թաց է գրա նց վել 
ման կա կան քա ղց կե ղի բուժ ման բնա գա վա ռում՝ 
այն աս տի ճա նի, որ վեր ջին 20 տար վա ըն թաց քում 
շատ քիչ թե րա պև տիկ մաս նա գի տու թյուն ներ կա-
րող են հա մե մատ վել ման կա կան ու ռուց քա բա նու-
թյան զար գա ցում նե րի հետ:
 Մեկ վառ օ րի նակ է սուր լեյ կե մի ան, հի վան դու-
թյուն, ո րը 30 տա րի ա ռաջ հա մար վում էր բա ցար-
ձակ մա հա ցու, չա փա զա նց հազ վա դեպ, ան կայուն 
ու ժա մա նա կա վոր ռե մի սի ա նե րով: Այ սօր, սուր 
լիմ ֆոբ լաս տային լեյ կե մի ան, որն ա մե նա հա ճախ 
հան դի պող ման կա կան քա ղց կե ղն է, ու նի 70%-ը 
գե րա զան ցող հն գա մյա ապ րե լի ու թյուն, այ սի նքն՝ 
հի վա նդ նե րի մեծ մա սը կա րող են բուժ վել:
Ն մա նօ րի նակ ա ռա ջըն թաց գրա նց վել է նաև սո լիդ 
ու ռուցք նե րի բուժ ման բնա գա վա ռում: Ի սկզ բա նե, 
երբ վի րա հա տու թյու նը հան դի սա նում էր բուժ ման 
մի ակ տար բե րա կը, եր կա մյա ապ րե լի ու թյու նը տա-
տան վում էր 0-ից 20%-ի սահ ման նե րում՝ չա փա-
զա նց բա րձր պե րի օ պե րա տիվ մա հա ցու թյամբ: 
Ման կա կան ու ռուց քա բա նու թյան մեջ, որ պես հա-
մա կար գային բուժ ման մե թոդ ճա ռա գայ թային 
բուժ ման նե րդ րու մից ար դեն կա րճ ժա մա նակ ան ց, 
հու սադ րող ար դյունք ներ սկ սե ցին դիտ վել Հոջ կի-
նի հի վան դու թյան և Վի լմ սի ու ռուց քի դեպ քում: Իր 
հեր թին, քի մի ա թե րա պի ան սկ սեց օգ տա գո րծ վել 
ռե ցի դիվ նե րի բուժ ման ժա մա նա կ՝ որ պես վեր ջին 
հնա րա վո րու թյուն, բայց հե նց ա պա ցուց վեց իր ար-
դյու նա վե տու թյու նը, քի մի ա թե րա պի ան սկ սեց հա-
մար վել եր րո րդ թե րա պև տիկ մի ջո ցը, լրաց նե լով 
վի րա հա տու թյա նը և ճա ռա գայ թային բուժ մա նը: 
Կաս կա ծից դուրս է, որ այն պա հից, երբ այս մե-
թոդ նե րը սկ սե ցին օգ տա գո րծ վել կոմ բի նաց ված, 
ման կա կան քա ղց կե ղի եր կա րա տև ապ րե լի ու թյու-
նը սկ սեց ա ճել: 
Այս ա ռա ջըն թա ցը բե րեց նոր ստան դար տի զաց ված 
կլի նի կա կան պրո տո կոլ նե րի մշակ ման, ո րո նք հնա-
րա վոր դա րձ րե ցին լու ծել շատ ա նո րո շու թյուն ներ և 
ա մեն ու ռուց քի, ու ա մե նա կար ևո րը՝ ա մեն հի վան դի 
հա մար ընտ րել ա ռա վել հա մա պա տաս խան բուժ-
ման ու ղե ցույ ցը:
 Հաշ վի առ նե լով ներ կա բու ժում նե րի բար դու թյու նը՝ 
քա ղց կե ղով հի վա նդ ե րե խա նե րը պե տք է հնա րա-
վո րի նս ա րագ ուղ ղո րդ վեն հա մա պա տաս խան մաս-
նա գի տաց ված բուժ հաս տա տու թյուն ներ, որ տեղ կան 
ան հրա ժե շտ մա րդ կային և տեխ նի կա կան ռե սուրս նե-
րը, և որ տեղ ե րե խա նե րը կա րող են բու ժում ստա նալ 
ման կա կան ա րյու նա բան/ու ռուց քա բան նե րի կող մից: 
Այս ձեռ նար կի նպա տա կն է օգ նել ա ռաջ նային բժշ-
կա կան օ ղա կի ան ձնա կազ մին հայտ նա բե րել քա-
ղց կե ղով ե րե խա նե րին, ժա մա նա կին ուղ ղոր դե լով 
հա մա պաս խան հիմ նա րկ՝ « ՔԱ ՂՑ ԿԵ ՂՈՎ ՀԻ ՎԱ
ՆԴ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ Ա ՊԱ ՔԻՆ ՄԱՆ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ
ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՁԵՌԵԼ:
 

 Քա ղց կե ղով հի վան դի 
ու շա ցած ուղ ղոր դու մը 
դե պի մաս նա գի տաց-
ված հաս տա տու թյուն 
և բուժ ման սկս ման 
ու շա ցու մը կա րող է 
հան գեց նել ապ րե լի ու-
թյան և մա հա ցու թյան 
ցու ցա նիշ նե րի զգա լի 
տար բե րու թյան: Իսկ 
ե՞րբ է տե ղի ու նե նում 

այդ ու շա ցու մը:
 Կա րո ՞ղ է այդ ու շա ցու մը տե ղի ու նե նալ այն 
պատ ճա ռով, որ ծնող նե րը չեն նկա տում և չեն 
ճա նա չում սի մպ տոմ նե րը: Կա րո ՞ղ է արդյոք 
վաղ ախ տո րո շու մը ու շա նալ բուժք րոջ, ա ռաջ-
նային օ ղա կի բժշ կի, ման կա բույ ժի, կամ ա ռող-
ջա պա հա կան հա մա կար գի պատ ճա ռով: Ո՞վ է 
պա տաս խա նա տու ժա մա նա կին ախ տո րոշ ման 
հա մար: Պա տաս խա նը մի ա նա շա նակ է՝ այդ 
պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում ենք բո լո րս: 
Այդ ու շա ցու մը չպե տք է տե ղի ու նե նա ա ռող ջա-
պա հա կան հա մա կար գում, ո րը բո լո րիս պա րտքն 
է ե րե խա նե րի հան դեպ:
 Քա ղց կե ղի ա ռա ջին ախ տա նիշ նե րի ա ռա ջա ցու-
մից մի նչև ու ռուց քա բա նի մոտ հաս նե լը ժա մա նա-
կի կր ճատ ման հա մար, շատ կար ևոր է մա րդ կային 
նե րու ժի ա վե լա ցու մը և կր թու մը, ին չը նե րա ռում է 
բժի շկ նե րի և բուժ քույ րե րի բու հա կան և հետ բու հա-
կան կր թու թյու նը և ա ռաջ նային բժշ կա կան օ ղա կի 
վե րա պատ րաս տու մը, որ պես զի նրա նք տե ղյակ լի-
նեն, թե ինչ պես ճա նա չել քա ղց կե ղի սկզբ նա կան 
նշան նե րը: Այդ ուղ ղու թյու նը զար գաց նե լու հա մար 
է գր վել « Ման կա կան Հի վան դու թյուն նե րի Ին տեգ-
րաց ված Բու ժու մը» մո դու լը: 

 � Ե րբ ե րե խան հե տա զոտ վում է և այն պի սի 
ախ տան շան ներ են նկատ վում, ո րո նք կա-
րող են կապ ված լի նել քա ղց կե ղի հետ, ա պա  
պետք է կաս կա ծել քա ղց կեղ և հա մա պա-
տաս խան քայ լեր ձեռ նար կե լ՝ ուշ ախ տո րո-
շու մը կան խե լու հա մար: 

«Մանկական 
քաղցկեղը չի 
կանխարգելվում, 
բայց այն կարելի է 
հայտնաբերել  
վաղ փուլերում»

Ա ղյու սակ 1. Ե րե խա նե րի և մե ծա հա սակ նե րի քա ղց-
կեղ նե րի տար բե րու թյուն նե րը

Պա րա մե տր Ե րե խա ներ Մե ծա հա սակ ներ

Տե ղա կայու մը Հյուս վա ծք ներ Օր գան ներ

Վի ճա կն 
ախ տո րոշ ման 
ժա մա նակ

80% դիս սե մի նաց ված 
(տա րած ված)

Լո կալ (տե ղային) կամ 
ռե գի ո նալ

Վաղ ախ տո-
րո շում

Հիմ նա կա նում պա տա-
հա բար

Բա րե լավ վում է  
կր թու թյա նը և սկ րի նի գին 
զու գա հեռ

Սք րի նի նգ Դժ վար Ա դեկ վատ

Պա տաս խա նը 
բուժ մա նը

Մե ծա մաս նու թյու նը պա-
տաս խա նում է քի մի ա թե-
րա պի ային

Ա ռա վել ցա ծր պա տաս-
խան քի մի ա թե րա պի ային

Կան խար գե լում Քիչ հա վա նա կան
80% դեպ քե րում կան-
խար գել վող
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Ա ռաջ նային օ ղա կի բժի շկ նե րը/ըն տա նե կան բժի շկ նե րը և ման կա բույժ նե րը 
պե տք է ի մա նան ման կա կան քա ղց կե ղի նշան նե րն ու սի մպ տոմ նե րը: 
Որ պես կա նոն, քա ղց կե ղը հազ վա դեպ է լի նում բժի շկ նե րի տար բե րա կիչ ախ-
տո րոշ ման ցան կում, երբ նրա նք տես նում են ե րե խային, և, հիմ նա կա նում, 
ծնող նե րն են կաս կա ծում քա ղց կե ղի մա սին: Ծնող նե րը հա ճախ ա սում են՝ ես 
գի տե ի, որ իմ ե րե խան լուրջ հի վա նդ է, բայց բժիշ կը չլ սեց ինձ: 

Ախ տո րոշ ման սխալ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը կապ-
ված են հի վան դին ման րա կր կիտ հար ցա քն նե լու, 
հի վան դու թյան պատ մու թյուն հա վա քե լու և ֆի զի-
կալ քն նու թյան թե րու թյուն նե րի/ բա ցա կայու թյան 
հետ: Հա ճախ հան դի պող եր ևույթ է նաև ծնող նե րի 
կող մից մատ նա նշ վող սի մպ տոմ նե րին ան հրա ժե շտ 
ու շադ րու թյուն չդա րձ նե լը կամ ան տե սե լը: Ման կա-
բու ժու թյան մեջ կան նո րա գոյա ցու թյուն նե րի եր կու 
մեծ խումբ՝ հե մա տո-լիմ ֆոիդ չա րո րակ ու ռուցք ներ 
(լեյ կե մի ա ներ և լիմ ֆո մա ներ) և սո լիդ ու ռուցք ներ, 
վեր ջին նե րից էլ ա մե նա հա ճախ հան դի պող նե րը 
կե նտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի (ԿՆՀ) ու-
ռուցք նե րն են (Ա ղյու սակ 2): 

 ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՔԱ ՂՑ ԿԵ ՂԻ ՌԻՍ ԿԻ  

ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԸ 

Չ նայած ման կա կան քա ղց կե ղի է թի ո լո գի այի մա սին 
շատ բան հայտ նի չէ, այ նուա մե նայ նիվ, կան ո րո շա-
կի գոր ծոն ներ, ո րո նք փոխ կա պա կց ված են ո րոշ տե-
սա կի դի սպ լա զի ա նե րի ա ռա ջաց ման հետ: 

 �   
 

:
 �  Դե ղեր և քի մի կատ ներ – Չնայած վե րջ նա կա-

նո րեն ա պա ցուց ված չէ, այ նուա մե նայ նիվ,  ո րոշ 
դե ղա մի ջոց ներ կա րող են քա ղց կե ղա ծին ազ դե-
ցու թյուն ու նե նալ ե րե խա նե րի վրա, երբ  օգ տա-
գո րծ վում են մոր կող մից հղի ու թյան ըն թաց քում, 
այդ դե ղա մի ջոց նե րից է օ րի նակ դի է թի լս տիլ բե-
ստ րո լը, ո րը օգ տա գո րծ վել է 1970-ա կան նե րին: 
Պես տի ցիդ նե րի ազ դե ցու թյա նը են թա րկ վե լը ևս 
կապ ված է լեյ կե մի ա նե րի, ոչ հոջ կի նյան լիմ ֆո-
մայի և նեյ րոբ լաս տո մայի ա ռա ջաց ման հետ, իսկ 
լու ծիչ նե րը, ինչ պի սին է օ րի նա կ՝ բեն զի նը, հան-
դի սա նում է ման կա կան լեյ կե մի այի ռիս կի գոր-
ծոն: N-նիտ րո զո պա րու նա կող  ո րոշ վե րամշակ-
ված սնն դամ թե րք ներ և ծխա խոտ ներ, կա րող են 
ա ռա ջաց նել ԿՆՀ ու ռուցք նե ր՝ հղի ու թյան ըն թաց-
քում օգ տա գո րծ վե լու դեպ քում: Ալ կո հո լի և ո րոշ 
դի ու րե տիկ նե րի օգ տա գոր ծու մը հղի ու թյան ըն-
թաց քում հան գեց նում են ո րոշ ման կա կան քա ղց-
կեղ նե րի ա ռա ջաց մա նը, ինչ պի սիք են օ րի նա կ՝ 
նեյ րոբ լաս տո ման և Վի լմ սի ու ռուց քը:

 �  Կեն սա բա նա կան գոր ծոն ներ – Ո րոշ վի րուս-
ներ, ինչ պի սիք են, օ րի նա կ՝ Էպշ տեյն-Բա րի 
վի րու սը, մար դու ի մու նային ան բա վա րա րու-
թյան վի րու սը (ՄԻ ԱՎ), հե պա տիտ B և C, մար-
դու T-բջ ջային լիմ ֆոտ րոպ վի րու սի 1-ին տի պը 
և մար դու պա պի լո մա վի րու սը կապ ված են 
ո րո շա կի սպե ցի ֆիկ քա ղց կեղ նե րի ա ռա ջաց-
ման հե տ՝ կախ ված վի րու սից և ախ տա հար-
ված օր գա նից:

Քա ղց կե ղի տե սա կը <15  
տա րե կան

≥ 15  
տա րե-
կան

Սուր լիմ ֆոբ լաս տային լեյ կե մի ա 23-25% 5-6%

Սուր մի ե լոիդ լեյ կե մի ա 4-7% 4-3%

Հոջ կի նի հի վան դու թյուն 3-6% 16.8%

Ոչ-հոջ կի նյան լիմ ֆո մա 5-7% 8.3%

ԿՆՀ ու ռուցք ներ 22.1% 9.8%

Նեյ րոբ լաս տո մա 0.9% 0.2%

Ռե տի նոբ լաս տո մա 3.2% 0%

Վի լմ սի ու ռուցք 6% 0.3%

Հե պա տոբ լաս տո մա 1.3% 0%

Օս տե ո սար կո մա 2.6% 4.2%

Յուին գի սար կո մա 1.5% 2.4%

Ռաբ դո մի ո սար կո մա 3.6% 1.7%

Հեր մի նո գեն ու ռուցք ներ 3.5% 7.3%

Թի րոիդ կար ցի նո մա 1.1% 7.3%

Մե լա նո մա 1.1% 7.6%

Աղ բյու րը՝ Vizcaino M, De los Reyes I. Diagnostico 
oportuno del cancer en ninos. Memorias del 24 Congreso 
Colombiano de Pediatria. Cartagena 2005

Աղյուսակ 2. Մանկական քաղցկեղի հիվանդացությունը մինչև 
15 տարեկան և 15 տարեկանից բարձր երեխաների մոտ՝ համա-
ձայն  Հիվանդությունների  Միջազգային Դասակարգման 
խմբերի և ենթախմբերի.
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Ման կա կան քա ղց կե ղի վաղ ախ տո րո շու մը 

 Գե նե տիկ և ըն տա նե կան գոր ծոն ներ – Ել նե լով ըն-
տա նե կան ռիս կի գոր ծոն նե րի ց՝ էմբ րի ո նալ ու-
ռուցք նե րը կա րող են լի նել ժա ռան գա կան կամ 
սպո րա դիկ: Թե պետ ոչ բո լոր ու ռուցք նե րն են 
ժա ռան գա կան, բայց ժա ռան գա կան ու ռուցք նե-
րից ռե տի նոբ լաս տո ման և երկ կող մա նի Վի լմ սի 
ու ռուցքն ա մե նա կար ևոր նե րն են: Ա վե լին, ո րոշ 
գե նե տիկ հի վան դու թյուն ներ նա խատ րա մադ րում 
են քա ղց կե ղի ա ռա ջաց մա նը: Օ րի նա կ՝ Դաու նի 
հա մախ տա նի շով ե րե խա նե րի մոտ սուր լեյ կե-
մի այի ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նու թյու նը 20 
- 30 ան գամ ա վե լի բա րձր է, իսկ Կլայ նե ֆել տե-
րի հա մախ տա նի շի դեպ քում 20 ան գամ բա րձր է 
կրծքա գեղ ձի քա ղց կե ղի, և 30 – 50 ան գամ միջ-
նոր մի հեր մի նո գեն ու ռուցք նե րի ա ռա ջաց ման 
հա վա նա կա նու թյու նը:

 �  Տա րիք – Ինչ պես ցան կա ցած այլ ման կա կան հի-
վան դու թյուն նե րի դեպ քում, կան քա ղց կեղ ներ, 
ո րոնք ա ռա վել հա ճախ ա ռա ջա նում են նո րա ծին-
նե րի մոտ, ո րոշ նե րը՝ նա խա դպ րո ցա կան և դպ րո-
ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի մոտ, ինչ պես նաև 
տե սակ ներ, ո րո նք ա ռա վել բնո րոշ են պա տա նե-
կան տա րի քին (Ա ղյու սակ 3): 

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՄՈՏ Ա ՌԱ ՎԵԼ ՀԱ ՃԱԽ ՀԱՆԴԻ ՊՈՂ 

ՔԱ ՂՑ ԿԵՂ ՆԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԸ

 Քա ղց կե ղային բջիջ նե րից ոչ բո լո րն են ա ճում նույն 
ա րա գու թյա մբ, ու նեն նույն բնու թագ րե րը, կամ էլ 
տա րած վում են նույն տե ղե րում. յու րա քան չյուր ու-
ռուցք տար բեր է: Հետ ևա բար, նույ նի սկ նույն ան-
վա նումն ու նե ցող ու ռուցք նե րը տար բեր վար քեր են 
դրս ևո րում՝ կախ ված ի րե նց բաղ կա ցու ցիչ բջիջ նե րի 
բնու թագ րե րից: Հաշ վի առ նե լով վաղ ախ տո րոշ-
ման, ռիս կի գոր ծոն նե րի և ո րոշ հա ճախ հան դի պող 
ման կա կան քա ղց կեղ նե րին բնո րոշ տա րիք նե րի 
ի մա ցու թյան կար ևո րու թյու նը՝ որ պես օգ նու թյուն 
բժի շկ նե րի ն՝ ե րե խայի հե տա զոտ ման ժա մա նակ 
քա ղց կե ղի կաս կա ծե լի նշան նե րի հայտ նա բեր ման 
և ե րե խա նե րին հա մա պա տաս խան մաս նա գի տաց-
ված կե նտ րոն ներ ուղ ղոր դե լու հա մար դրա նք հա-
մա ռոտ ներ կայաց ված են ստո րև: 

ա) Լեյ կե մի ա
 Լեյ կե մի ա նե րը չա րո րակ հի վան դու թյուն նե րի խումբ 
են, ո րո նց ժա մա նակ ոսկ րա ծու ծում ա ռա ջա նում է 
ա րյան սպի տակ բջիջ նե րի՝ լեյ կո ցիտ նե րի, չկա-
նո նա կա րգ ված աճ: Սա ե րե խա նե րի մոտ ա մե-
նա հա ճախ հան դի պող քա ղց կե ղի տե սա կն է, ո րը 
բուժ վում է մի նչև 90% դեպ քե րում: Ախ տա նիշ նե րը 
ոչ սպե ցի ֆիկ են, օ րի նա կ՝ թու լու թյուն, ա խոր ժա կի 
ան կում, ոսկ րային ցա վեր (հա ճախ մի ակ ախ տա-
նի շն է), ինչ պես նաև կա րող է դիտ վել գի շե րային 
ու ժեղ քրտ նար տադ րու թյուն: 
Ա մե նա հա ճախ հան դի պող նշան նե րը ջեր մու թյան 
ոչ նշա նա կա լի բա րձ րա ցում նե րն են (սուբ ֆեբ րիլ 
ջեր մու թյուն), ո րո նք տևում են օ րեր կամ ա միս ներ 
(մի ջի նում եր կու կամ ե րեք շա բաթ), գու նա տու-
թյու նը, պե տե խի ա նե րը, էկ խի մոզ նե րը, ա րյու նա-
հո սու թյան նշան նե րը, հե պա տո սպ լե նո մե գա լի ան, 
ա դե նո մե գա լի ան, և այլ օր գան նե րի ին ֆի լտ րա ցի-
ան (ա մոր ձի ներ, ԿՆՀ, կամ ե րի կամ ներ): Քա շի կո-
րուստ դիտ վում է հազ վա դեպ:
 Լեյ կե մի ային բնո րոշ սի մպ տոմ նե րի տրի ա դան է՝ 
տե նդ, ա նե մի ա և ա րյու նա հո սու թյուն: Ախ տո րո շու մը 
հաս տատ վում է ոսկ րա ծու ծի աս պի րա ցի այի մի ջո ցո վ՝ 
հա տուկ մաս նա գի տաց ված կե նտ րոն նե րում:

բ) Լիմ ֆո մա նե ր
 Լիմ ֆա տիկ հա մա կար գի այս խմ բի հի վան դու թյուն-
նե րը ա րագ են զար գա նում, ո րի պատ ճա ռով ստա-
ցել են նաև « սո լիդ հե մա տո լո գի ա կան ու ռուցք ներ» 
ան վա նու մը՝ լեյ կե մի ա նե րից տար բե րա կե լու նպա-
տա կով:
Ն րա նք հան դի սա նում են եր րո րդ ա մե նա հա ճախ 
հան դի պող ման կա կան քա ղց կե ղի տե սա կը՝ լեյ կե-
մի ա նե րից և ԿՆՀ ու ռուցք նե րից հե տո:
Բ նո րոշ են այն պի սի ոչ սպե ցի ֆիկ ախ տան շան ներ, 
ինչ պի սիք են թու լու թյու նը և ա խոր ժա կի կո րուս տը, 
ին պես նաև ախ տա նիշ ներ ՝ պայ մա նա վոր ված ու-
ռուց քային գոյա ցու թյան տե ղա կայ մա մբ.

 �  Թո րա կալ լիմ ֆո մա նե րը ներ կայա նում են որ-
պես միջ նոր մի գոյա ցու թյուն նե ր՝ պլև րալ ար-
տա քիր տով, ո րո նք կա րող են ու ղե կց վել դժվա-
րա շն չու թյա մբ և վե րին սի նե րա կի ճնշ ման հա-
մախ տա նի շով: 

 � Աբ դո մի նալ լիմ ֆո մա նե րը ներ կայա նում են 
ո րո վայ նային ձգ վա ծու թյա մբ (ու ռա ծու թյա մբ), 
ցա վով և գոյա ցու թյուն նե րով, սո վո րա բար 
ստո րին աջ քա ռոր դա կում:

 Լիմ ֆո մա նե րը կա րող են նաև ախ տա հա րել մաշ կը, 
ԿՆՀ-ն, դեմ քը, ոսկ րե րը, և այլ օր գան նե ր՝ հիմ նա-
կա նում հան դես գա լով որ պես «ու ռա ծու թյուն» ախ-
տա հար ված հատ վա ծում: Կա րող են դիտ վել նաև 
այլ ախ տան շան ներ, ինչ պի սիք են սուբ ֆեբ րիլ ջեր-
մու թյու նը, ա նե մի ան, քա շի ան կու մը և գի շե րային 
ա ռատ քրտ նար տադ րու թյու նը:
 Հոջ կի նի լիմ ֆո ման հիմ նա կա նում ախ տա հա րում է 
լիմ ֆա տիկ հա մա կար գը: Հիմ նա կան կլի նի կա կան 
ար տա հայ տու թյու նը ա նախ տա նիշ պա րա նո ցային 
կամ վե րան րա կային լիմ ֆա դե նո պա թի ան է, ո րը 
պրոգ րե սիվ ա ճում է, պն դա նում, ադ հե զի այի են-
թա րկ վում ստո րին շեր տե րին, և հա ճախ նաև ցա-
վոտ է:

Ա ղյու սակ 3. Ե րե խա նե րի մոտ ա ռա վել հա ճախ ա ռա ջա ցող 
քա ղց կեղ նե րն ըստ տա րի քի

Ա ռա վել հա ճախ հան դի պող քա ղց կեղ ներ

<5 տա րե կան 5-10 տա րե կան >10 տա րե կա նից

Լեյ կե մի ա ներ Լեյ կե մի ա ներ Լեյ կե մի ա ներ

Նեյ րոբ լաս տո մա
Ոչ հոջ կի նյան լիմ ֆո-

մա ներ

Ոչ հոջ կի նյան լիմ ֆո-

մա ներ

Վի լմ սի ու ռուցք Հոջ կի նի լիմ ֆո մա Հոջ կի նի լիմ ֆո մա

Տես տի կու լյար 

քա ղց կեղ (դեղ նու ցա-

պա րկ)

ԿՆՀ-ի ու ռուցք ներ ԿՆՀ-ի ու ռուցք ներ

Ռե տի նոբ լաս տո մա
Փա փուկ հյուս վածք -

նե րի սար կո մա

Հեր մի նո գեն ու-

ռուցք ներ (ձ վա րա նի, 

էքստ րա գո նա դալ 

GCT)
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գ) Կե նտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի  
ու ռուցք նե ր

Ս րա նք կրա նի ալ խո ռո չի սո լիդ ու ռուցք ներ են; 
ա ռա վել տա րած ված են վաղ ման կա կան հա սա-
կում, հիմ նա կա նում 5 –ից 10 տա րե կան հա սա կում 
և նվա զում են սե ռա հա սուն տա րի քից հե տո: 
Ախ տա նիշ նե րը կա րող են լի նել ինչ պես ոչ սպե ցի-
ֆիկ, այն պես էլ ֆո կալ նև րո լո գի ա կան ՝ կախ ված, 
թե որ տեղ է տե ղա կայ ված ու ռուց քը կրա նի ալ խո-
ռո չում: 

 � Ա մե նա հա ճախ հան դի պող ախ տան շա նը գլ-
խա ցա վն է, ո րը սկզ բում գե նե րա լի զաց ված է 
և ընդ միջ վող, սա կայն ժա մա նա կի ըն թա ցում 
հա ճա խա կա նու թյու նը և ցա վի ուժգ նու թյունն 
ա ճում է: Գլ խա ցա վը հա ճախ ու ղե կց վում է 
սրտ խառ նո ցով, փս խու մով և տե սո ղա կան ու 
լսո ղա կան խան գա րում նե րով: Սի մպ տոմ նե-
րի կլա սիկ տրի ա դան նե րա ռում է գլ խա ցավ, 
սրտ խառ նոց և փս խում, ո րո նք ա ռա ջա նում են 
ներ գան գային հի պեր տեն զի այի հետ ևան քով:

 � Գլ խա ցա վի պատ ճա ռով ե րե խան գի շե րն արթ-
նա նում է, ա ռա վո տյան այն ա ռա վել ին տեն-
սիվ է դառ նում, իսկ օր վա ըն թաց քում ցա վը 
մեղ մա նում է՝ վեր տի կալ դիր քի հետ ևան քով: 
Եր բե մն ա ռա ջա նում են ու ժեղ փս խում նե ր՝ 
ա ռանց նա խոր դող սրտ խառ նո ցի: 

 � Այլ ախ տա նիշ նե րից են ու ղե ղի մթագ նու մը, 
ան ձի փո փո խու թյուն նե րը, ինչ պես նաև տրա-
մադ րու թյան և վար քագ ծի հան կար ծա կի փո-
փո խու թյուն նե րը (գրգռ վա ծու թյան ժա մա նա-
կա հատ ված նե րը հեր թա գայում են լե թար գի-
ային), ո րո նք նաև կա րող են հան գեց նել դպ րո-
ցա կան ա ռա ջա դի մու թյան ան կման: Կոն վուլ-
սի ա ներ (ցն ցում ներ) ևս կա րող են ա ռա ջա նալ: 

 � Այլ հա ճախ հան դի պող ախ տա նիշ նե րից են 
տե սո ղա կան խան գա րում նե րը, ինչ պի սիք են 
օ րի նա կ՝ երկ տե սու թյու նը, աչ քի ոչ նոր մալ 
շար ժում նե րը կամ տե սո ղու թյան սրու թյան 
ի ջե ցու մը: Պրոգ րե սի վող կու րու թյուն կա րող է 
ա ռա ջա նալ մեկ աչ քում՝ կապ ված այդ կող մում 
օպ տիկ ներ վի ու ռուց քի հետ:

 �  Նո րա ծին նե րը կա րող են գրգռ ված լի նե լ՝ 
բարձ րա ցած ներ գան գային ճնշ ման պատ ճա-
ռով, ու նե նալ ա նո րեք սի ա, փս խում, քա շի կո-
րուստ կամ քա շի ա վե լաց ման նվա զում, զար-
գաց ման ռեգ րե սի ա, գլ խի շր ջագ ծի մե ծա ցում 
կամ կա րան նե րի ան ջա տում: Ա ռաջ նային 
գաղ տու նը կա րող է ցց վել կամ լար ված թվալ:

դ) Վի լմ սի ու ռուցք
 Սա ե րի կա մային բջիջ նե րի չա րո րակ նո րա գոյա-
ցու թյուն է, ո րը հիմ նա կա նում ախ տա հա րում է 
ե րի կամ նե րից մե կը, սա կայն եր բե մն կա րող է լի նել 
նաև երկ կող մա նի: Այն ա մե նա հա ճախ հան դի պող 
ե րի կա մային քա ղց կե ղն է ե րե խա նե րի շր ջա նում, 
ա ռա վել հա ճախ հան դի պում է 2-3 տա րե կա նում: 
Այն կա րող է կապ ված լի նել բնա ծին մալ ֆոր մա ցի-
ա նե րի հետ: 

 � Տի պիկ կլի նի կա կան ար տա հայ տու թյու նը շո-
շափ վող ա նախ տա նիշ աբ դո մի նալ ու ռուցքն է, 
ո րը կա րող է հայտ նա բեր վել ծնող նե րի կող մից 
կամ բժշ կի կող մի ց՝ ռու տին քն նու թյան ըն թաց-
քում: 

 � Այն կա րող է ու ղե կց վել ցա վով, հե մա տու րի-
այով և հի պեր տեն զի այով:

 � Այլ ա ռա վել հազ վա դեպ նշան նե րը նե րա ռում 
են ա նե մի ան, տեն դը և փոր կա պու թյու նը:

 ե) Նեյ րոբ լաս տո մա
 Սա նյար դային հյուս ված քի էքստ րակ րա նի ալ չա րո-
րակ սո լիդ ու ռուցք է: Այն ա մե նա հա ճա խը տե ղա-
կայ ված է լի նում մա կե րի կամ նե րում, բայց կա րող 
է ա ռա ջա նալ մա րմ նի ցան կա ցած մա սում, ինչ պես 
օ րի նա կ՝ պա րա նո ցում, կրծ քա վան դա կում, կամ 
ող նա շա րի վրա: Ա ռա վել հա ճախ նեյ րոբ լաս տո ման 
ա ռա ջա նում է մի նչև 5 տա րե կան հա սա կը, մի ջի-
նում՝ 2 տա րե կա նում:

 �  Նեյ րոբ լաս տո ման խի ստ չա րո րակ ու ռուցք է: 
Այն հա ճախ ար դեն տա րած ված է լի նում ախ-
տո րոշ ման պա հին: 

 � Ու ռուցք նե րը կա րող են ա ճել նյար դային հա-
մա կար գի ցան կա կա ցած հատ վա ծում: Ախ տա-
նիշ նե րը կապ ված են ու ռուց քով ախ տա հար-
ված հատ վա ծում  ա ռա ջա ցած մա սս ազ դե ցու-
թյա մբ, ո րը կա րող է դրս ևոր վել գլ խում, պա-
րա նո ցում, կրծ քա վան դա կում, պա րաս պի նալ 
կամ լյում բո-սակ րալ հատ ված նե րում:

 �  Նեյ րոբ լաս տո ման ա մե նա հա ճա խը մե տաս-
տա զա վոր վում է դե պի ոսկ րեր, լիմ ֆա տիկ 
հան գույց ներ, ոսկ րա ծուծ, լյա րդ և մա շկ:

զ) Օս տե ո սար կո մա և Յու նի գի սար կո մա 
Օս տե ո սար կո ման և Յուին գի սար կո ման ա մե նա-
հա ճախ հան դի պող ա ռաջ նային ոսկ րային ու ռուցք-
նե րն են: Այս չա րո րակ նո րա գոյա ցու թյուն նե րը 
ա ռա վել հա ճախ հան դի պում են ա րա կան սե ռի 
մո տ՝ պա տա նի նե րի և ե րի տա սա րդ նե րի շր ջա նում, 
ա մե նա հա ճա խը՝ 10 տա րե կա նում: 

 � Այս սար կո մա նե րի հիմ նա կան կլի նի կա կան 
մա նի ֆես տա ցի ան ախ տա հար ված հատ վա ծի 
ցա վն է և խո շո րա ցու մը (ու ռա ծու թյու նը), ինչ-
պես նա և՝ հի վան դու թյան պրոգ րե սի ային զու-
գա հե ռ՝ ֆունկ ցի ո նալ սահ մա նա փա կում նե րը 
և, նույ նի սկ, պա թո լո գիկ կո տր վա ծք նե րը: 

 � Ցա վոտ կա ղա լը և ախ տա հար ված հատ վա ծի 
ու ռա ծու թյու նը՝ ա ռա նց նա խոր դող տրավ մայի, 
շատ կար ևոր նշան ներ են, քա նի որ օս տե ո-
սար կո մա նե րի մոտ կե սը տե ղա կայ ված են լի-
նում ծն կի շր ջա նում: 

 � Օս տե ո սար կո ման տե ղա կայ վում է ա րագ ա ճի 
հատ ված նե րում՝ մե տա ֆիզ նե րում (օ րի նա կ՝ 
ազդր, սրունք և բա զուկ):

 � Յուին գի սար կո ման ախ տա հա րում է եր կար և 
տա փակ ոսկ րե րի դի ա ֆիզ նե րը: 

 � Ուշ ախ տո րո շու մը վա տաց նում է կան խա տե-
սու մը, որն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է մե-
տաս տազ նե րի քա նա կի և չա փե րի հետ: Ապ-
րե լի ու թյու նը մոտ 70% է: 

 � Նոր մայում, ախ տո րոշ ման պա հին մե տաս-
տազ ներ կլի նի կո րեն չեն հայտ նա բեր վում:

 է) Ռե տի նոբ լաս տո մա 
Այս չա րո րակ ու ռուց քը ա ռա ջա նում է ցան ցա թա-
ղան թի պրի մի տիվ բջիջ նե րում: Ման կա կան քա ղց-
կեղ նե րի մեջ այն զբա ղեց նում է 5-ից 9-րդ տե ղե-
րը, ա մե նա հա ճա խը հան դի պե լով մի նչև 3 տա րե-
կան ե րե խա նե րի շր ջա նում: Այն ա ռա վել հա ճախ 
գրանց վում է զար գա ցող երկր նե րում, կապ ված այն 
հան գա ման քի հետ, որ հնա րա վոր է նրա ա ռա ջա-
ցու մը ին ֆեկ ցի ա նե րի ազ դե ցու թյան հետ ևան քով, 
մաս նա վո րա պես, ա դե նո վի րու սի և մար դու պա պի-
լո մա վի րու սի: Նշա նա կու թյուն ու նեն նաև այլ գոր-
ծոն ներ, ինչ պի սիք են սնն դի մեջ վի տա մին A-ի և 
ֆո լա թթ վի պա կա սը: 



9

 

Ման կա կան քա ղց կե ղի վաղ ախ տո րո շու մը 

 � Ա մե նա հա ճախ հան դի պող նշա նը լեյ կո կո րի ան է 
(ս պի տակ աչք կամ կատ վի աչք) ՝ մեկ կամ եր կու 
աչ քե րում: Լեյ կո կո րի ան դա լույ սի ազ դե ցու թյան 
տակ ցան ցա թա ղան թի կող մից նոր մալ կար միր 
ռեֆ լեք սի բա ցա կայու թյունն է: 

 � Ե րկ րո րդ ա մե նա հա ճախ հան դի պող նշա նը դա 
ստ րա բիս մուսն է

 �  Հե տե րոք րո մի ան (ծի ա ծա նա թա ղան թի տար բեր 
գու նա վո րումն է), եր բե մն ա ռա ջա նում է որ պես 
ռե տի նոբ լաս տո մայի ա ռա ջին նշա ն

 �  Սո վո րա բար ցա վը բա ցա կայում է, ի հար կե, ե թե 
չկա դրա հետ կապ ված ինչ-որ պատ ճառ 

 � Ե ՛վ աչ քի տե սո ղու թյան, և՛ ապ րե լի ու թյան տե-
սան կյու նից ա մե նա կար ևոր պրոգ նոս տիկ գոր-
ծո նը դա այն է, թե որ փու լում է սկս վում բու ժու-
մը: Այդ պատ ճա ռով, վաղ ախ տո րո շու մը չա փա-
զա նց կար ևոր է՝ բար դու թյուն նե րի և մա հա ցու-
թյան ցու ցա նիշ նե րի ի ջեց ման հա մար:

 
ը) Ռաբ դո մի ո սար կո մա
 Սա կմախ քային մկա նային ծագ ման փա փուկ հյուս-
վա ծք նե րի չա րո րակ ու ռուցք է: Այն հիմ նա կա նում 
ա ռա ջա նում է կյան քի ա ռա ջին 10 տա րի նե րի ըն թաց-

քում: Ու ռուց քի տե ղա կայում նե րը շատ տար բեր են և 
կապ ված են տա րի քի հետ: Մի զա պար կի և հեշ տո-
ցային տե ղա կայում նե րը հիմ նա կա նում հան դի պում 
են կյան քի ա ռա ջին տա րում, ի րա նը և վեր ջույթ նե րը՝ 
կյան քի ա ռա ջին տա րուց հե տո, իսկ գլուխ-պա րա նո-
ցի ախ տա հա րու մը՝ ցան կա ցած տա րի քում, ա ռա վել 
հա ճախ, կյան քի ա ռա ջին 8 տա րի նե րի ըն թաց քում: 

 � Ա մե նա հա ճա խա կի հան դի պող կլի նի կա կան ար-
տա հայ տու թյու նը ցա վոտ կամ ան ցավ ու ռուց-
քային գոյա ցու թյունն է: Կլի նի կա կան նշան նե րը 
տա տան վում են՝ կախ ված ու ռուց քի տե ղա կայու-
մից: Ու ռուց քի կող մից կա րող է ա ռա ջա նալ մե-
խա նի կա կան մա սս ազ դե ցու թյուն: 

 � Այն ագ րե սիվ է՝ ա րագ տե ղային ա ճով, և 
ինֆիլտ րաց վում է հա րա կից հյուս վա ծք ներ: Կլի-
նի կա կան ար տա հայ տու թյու նը կախ ված է նաև 
այն հան գա ման քից, թե հա րա կից որ ստ րուկ-
տու րա նե րն են ախ տա հար վել:

թ) Հեր մի նո գեն ու ռուցք
 Բա րո րակ կամ չա րո րակ հեր մի նո գեն նո րա գոյա ցու-
թյուն է, ո րը կա րող է ա ճել ձվա րան նե րի կամ ա մոր-
ձի նե րի մեջ, կամ այլ հատ ված նե րում, ինչ պի սիք են՝ 
սակ րո-կոկ ցի գե ալ շր ջա նը, ռետ րո պե րի տո նե ու մը, 
մե դի աս տի նու մը, պա րա նո ցը և գլ խու ղե ղը: 

 � Ը ստ հան դիպ ման հա ճա խա կա նու թյա ն՝ ման կա-
կան քա ղց կեղ նե րի մեջ, հեր մի նո գեն ու ռուցք նե-
րը զբա ղեց նում են 7-րդ կամ 8-րդ տե ղը: 

 � Ա ռա ջաց ման պի կը եր կու տա րի քային խմ բե րում 
է՝ մի նչև 4 տա րե կա նը և 15 տա րե կա նից հե տո:

 � Ձ վա րան նե րի բո լոր ու ռուցք նե րի մոտ կե սը բա-
րո րակ են: 

 � Այն ար տա հայտ վում է ընդ հա նուր կլի նի կա կան 
ախ տա նիշ նե րով, ինչ պի սիք են՝ տեն դը, փս խու-
մը, քա շի կո րուս տը, ա նո րեք սի ան և թու լու թյու նը: 

 � Ե րբ ու ռուց քը տե ղա կայ ված է ձվա րա նում, ա մե-
նա հա ճախ հան դի պող ախ տա նի շը քրո նիկ 
ցավն է: Ու ռուց քային զա նգ վա ծը կա րող է զգաց-
վել, ե թե այն շատ մեծ է: Կա րող է ա ռա ջա նալ 
փոր կա պու թյուն, մի զա սե ռա կան խան գա րում-
ներ և մե նստ րուա ցի այի բա ցա կայու թյուն: 

 � Ե րբ այն տե ղա կայ ված է ա մոր ձում, այն ար տա-
հայտ վում է որ պես պի նդ, քիչ ցա վոտ զա նգ ված, 
ո րը չի լու սար ձակ վում:

 

Ի ՆՉ ՊԵ ՞Ս ՍՏՈՒ ԳԵԼ ՔԱ ՂՑ ԿԵ ՂԻ  

ՀԱ ՎԱ ՆԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 

Այս մո դու լը Ձեզ կսո վո րեց նի օգ տա գոր ծել IMCI 
ստրա տե գի ա ն՝ ստու գե լու հա մար ե րե խայի մոտ 
քաղց կե ղի հա վա նա կա նու թյու նը, ո րի օգ նու թյա մբ 
Դուք կա րող եք.

 � Ս տու գել և հայտ նա բե րել քա ղց կե ղի կաս կա ծե-
լի նշան նե րը՝ հետ ևե լու, կլի նի կա կան պատ մու-
թյա նը վե րա բե րող հար ցե րի և ֆի զի կալ քն նու-
թյան մի ջո ցով:

 �  Դա սա կար գել գու նային կո դա վոր ման օգ նու-
թյա մբ ե րե խայի ա ռող ջա կան վի ճա կը և նշել 
պա հա նջ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը:

IV
�
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 �  Բու ժել ե րե խային: Ե րե խայի վի ճա կը դա սա կար-
գե լուց հե տո, ե թե ան հե տաձ գե լի ուղ ղոր դումն 
ան հրա ժե շտ է, մի նչ տե ղա փո խու մը՝ ցու ցա բե-
րեք ան հրա ժե շտ բուժօգնությունը: Ե թե ե րե խան 
բուժ ման կա րիք ու նի, բայց կա րող է տուն գնալ, 
պատ րաս տեք ին տե գր ված բու ժա կան ծրա գիր և 
տվեք բուժ ման ա ռա ջին դե ղա չա փը կլի նի կայում:

 �  Պե տք է կր թել ծնո ղին կամ խնա մո ղին, թե ինչ-
պես հետ ևել ե րե խայի ա ռող ջու թյա նը, օ րի նա կ՝ 

ինչ պես տալ օ րալ (խ մե լու մի ջո ցով) դե ղո րայ քը 
տան պայ ման նե րում: Նշա նա կել սպե ցի ֆիկ օր 
այ ցե լու թյան հա մար և սո վո րեց նել, թե ինչ պես 
ճա նա չել վտան գա վոր նշան նե րը, ո րո նք պա-
հան ջում են ե րե խային ան հա պաղ տե ղա փո-
խել կլի նի կա:

 �  Խոր հուրդ ներ տալ հիմ նա կան հար ցե րի շուրջ, 
ինչ պի սիք են սնու ցու մը և ծնող նե րի ու ըն տա նի-
քի կող մից տնային խնամ քը:

 �  Պե տք է ա պա հո վել հետ ևո ղա կան խնա մք՝ բու-
ժա կան սխե մա նե րի հի ման վրա, տե ղե կա նա-
լու հա մար, թե ինչ պես է ե րե խան ի րեն զգում. 
արդյոք վի ճա կը նույնն է, ա վե լի լավ է, թե ա վե լի 
վատ:   Անհ րա ժե շտ է ի մա նա լ՝ արդյոք կան նոր 
նշան ներ, ախ տա նիշ ներ կամ խն դիր ներ:

Յուրաքանչյուր դեպքի ժամանակ պետք է հարցնել մորը՝ երեխայի խնդրի վերաբերյալ, ստուգել երեխայի մոտ 
հիմնական վտանգավոր նշանները, և հարցնել արդյոք երեխան ունի հազ կամ դժվարաշնչություն, լուծ, տենդ, կամ 
ականջի և կոկորդի խնդիրներ: Յուրաքանչյուր դեպքի ժամանակ պետք է ստուգել երեխայի սնուցողական վիճակը, 

սակավարյունության հավանականությունը, զարգացումը և վակցինացիաների առկայությունը:  
Այնուհետև պետք է ստուգել, արդյոք երեխան կարող է ունենալ քաղցկեղ:

Հետևեք, զգացեք և հայտնաբերեք՝

 � Պետեխիաներ, կապտուկներ կամ արյունահոսություն

 � Կոնյուկտիվայի կամ ափի ուժեղ գունատություն

 − Աչքի ցանկացած փոփոխություն

 − Լեյկոկորիա (սպիտակ աչք)

 −  Նոր ստրաբիսմուս

 −  Անիրիդիա (ծիածանաթաղանթի բացակայություն)

 −  Հետերոքրոմիա (տարբեր գունավորման աչքեր)

 −  Հիպհեմա (աչքի մեջ արյուն)

 −  Պրոպտոզ (դուրս պրծած աչքեր)

 � Մեծացած լիմֆատիկ հանգույցներ. 2.5 սմ-ից մեծ, պինդ, 

անցավ, տևում է 4 շաբաթ և ավել

 � Ֆոկալ նևրոլոգիական նշաններ և սիմպտոմներ՝ հանկարծակի 

առաջացած կամ հարաճող սկզբով՝

 −  Կոնվուլսիաներ՝ առանց տենդի կամ ուղեկցող 

նևրոլոգիական հիվանդության

 −  Միակողմանի թուլություն (մեկ վերջույթի կամ մարմնի մեկ 

հատվածի)

 −  Ֆիզիկալ ասիմետրիա (ֆացիալ)

 −  Գիտակցության կամ մենտալ ստատուսի փոփոխություն 

(վարքի փոփոխություն, շփոթվածություն)

 −  Քայլելիս հավասարակշռության կորուստ

 −  Ցավից կաղում

 −  Խոսելու դժվարացում

 � Տեսողական խանգարումներ (աղոտ, կրկնակի, հանկարծակի 

կուրություն)

 � Շոշափվող աբդոմինալ մասսա

 � Լյարդի և/կամ փայծաղի մեծացում
 � Մարմնի որոշ հատվածի մեծացում (մասսա)

Հարցրեք՝

 �  Արդյո՞ք երեխան ունեցել է 

տենդ 7 օրից ավել և/կամ 

ուժեղ քրտնարտադրություն

 �  Վերջերս երեխան ունեցե՞լ 

է գլխացավ, որը սկսել է 

հաճախանալ

 �  Արդյո՞ք երեխան արթնանում է 

գլխացավից

 �  Արդյո՞ք այն ուղեկցվում է մեկ 

այլ սիմպտոմով, ինչպիսին է 

փսխումը

 �  Վերջին ամսում երեխան 

ունեցե՞լ է ոսկրային ցավ

 −  Ի՞նչն ընդհատում 

է երեխայի 

գործողությունները

 −  Ինչն ուժեղանում է

 �  Երեխան արդյոք ունեցել 

է փոփոխություններ, 

ինչպիսիք են՝ ախորժակի 

կորուստը, քաշի անկումը, 

կամ թուլությունը՝ վերջին 3 

ամիսներին

Դասակարգեք

Շ տապ բու ժօգ նու թյուն և ուղ ղոր դում (կար միր) 

Ամ բու լա տոր բու ժում և խոր հուրդ ներ (դե ղին)

 Բու ժա կան խոր հուրդ ներ և տնային խնա մք (կա նաչ)



11Ման կա կան քա ղց կե ղի վաղ ախ տո րո շու մը 

Ե րե խայի՝ ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն յու -
րա  քան չյուր այ ցի ժա մա նակ, լի նի դա ամ բու լա տո րի ա, 
պո լիկ լի նի կա թե հի վան դա նոց, ան կախ նրա նից, թե դա 
ա ճի մո նի տո րին գի նպա տա կով է կամ ան հե տաձ գե լի 
դեպ քի, մի շտ ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել հնա րա վոր 
քա ղց կե ղի առ կայու թյու նը: Այս ու ղե ցույ ցը կա զմ ված է 
հա սա րակ հար ցե րից, ինչ պես նաև ամ բող ջա կան ֆի-
զի կալ քն նու թյան ժա մա նակ ու շադ րու թյան ար ժա նի մի 
շա րք ոչ սպե ցի ֆիկ ախ տա նիշ նե րից և նշան նե րից:

 Հա րց րե ՛ք ՝ արդյո ՞ք ե րե խայի մոտ երբ ևէ 
դիտ վել է 7 օ րից ա վել տևող տե նդ կամ/և 
ա ռատ քրտ նար տադ րու թյուն:
 Տեն դը սո վո րա բար ին ֆեկ ցի ոն պրո ցե սի  

հետ ևա նք է, բայց եր բե մն այն կա րող է հան դի սա նալ 
քա ղց կե ղի ո րոշ տե սակ նե րի՝ լեյ կե մի այի,  լիմ ֆո մայի, 
հիս տի ո ցի տո զի, մե դու լոբ լաս տո մայի, Յուին գի սար կո-
մայի մա նի ֆես տա ցի այի ձև: Մի քա նի օր կամ շա բաթ-
ներ տևող տեն դը, ա ռա նց վի րու սային հի վան դու թյան  
կամ ակն հայտ պատ ճա ռի առ կայու թյան,ար ժա նի է 
ու շադ րու թյան: Քա ղց կե ղը «ան հայտ ծագ ման տեն դի» 
տար բե րա կիչ ախ տո րո շում նե րից մե կն է հան դի սա-
նում: Ձգձգ վող տե նդ ու նե ցող յու րա քան չյուր ե րե խա 
պե տք է ու ղե գր վի հի վան դա նո ց՝ լրա ցու ցիչ  հե տա զո-
տու թյուն նե րի ան ցկաց ման և տեն դի պատ ճա ռի պար-
զա բան ման նպա տա կով: Սո վո րա բար, տեն դը քա ղց-
կե ղի դեպ քում ե րե խա նե րի շր ջա նում զու գա կց վում է 
այն պի սի ախ տա նիշ նե րի հետ, ինչ պի սիք են ոսկ րային 
ցա վե րը, քա շի կո րուս տը, գու նա տու թյու նը: 
Ա նե մի ա+ պուր պու րա+ տե նդ տրի ա դան հայտ նա բեր-
վում է լեյ կե մի այի դեպ քե րի 2/3-ում, և ե թե այս ախ-
տա նիշ նե րը զու գա կց վում են հե պա տո մե գա լի այի, 
սպլե նո մե գա լի այի, լիմ ֆա դե նո պա թի այի, լեյ կո ցի տո-
զի հետ, ա պա ախ տո րո շու մը խի ստ հա վա նա կան է:
 Նե ոպ լաս տիկ հի վան դու թյուն նե րից ա մե նա հա ճա խը 
լիմ ֆո մայի (հատ կա պես Հոջ կի նի լիմ ֆո մա) դեպ քում 
է ա ռա ջա նում ձգձ վող տե նդ՝ ա ռա նց ֆի զի կալ քն նու-
թյան ժա մա նակ եր ևա ցող նկա տե լի փո փո խու թյուն-
նե րի: Ֆի զի կալ քն նու թյան ժա մա նակ սո վո րա բար 
հայտ նա բեր վում է պե րի ֆե րիկ լիմ ֆա դե նո պա թի ա 
կամ սպ լե նո մե գա լի ա: Մեկ այլ ախ տա նիշ է ա ռատ 
քրտ նար տադ րու թյու նը. լիմ ֆո մայով հի վա նդ նե րի 
սպի տա կե ղե նը հա ճախ թրջ վում է գի շե րային քրտ-
նար տադ րու թյու նից: 

Որ պես կա նոն, ին ֆեկ ցի ա նե րը ժխ տե լուց հե տո, ան-
հայտ ծագ ման տեն դի ու սում նա սիր ման ա ռա ջին քայ-
լը հե մոգ րա մայի և պե րի ֆե րիկ ա րյան պատ կե րի հե-
տա զո տումն է: 
Ե թե այս հե տա զո տու թյուն նե րը հա սա նե լի չեն և առ կա 
են քա ղց կե ղի ակն հայտ նշան ներ, ե րե խայի ու ղեգ րու-
մը նեղ մաս նա գե տին չպե տք է հե տա ձգ վի և պե տք է 
կա տար վի ան մի ջա պես:
 

Հա րց րե ՛ք՝ արդյո ՞ք ե րե խան վեր ջե րս ու-
նե ցել է գլ խա ցավ: Արդյո ՞ք ե րե խան արթ-
նա ցել է գլ խա ցա վի պատ ճա ռով: 
Արդյո ՞ք գլ խա ցա վն ա ռա ջա նում է օր վա 

ո րո շա կի ժա մին: Արդյո ՞ք առ կա են այլ ախ տա նիշ ներ, 
ինչ պես, օ րի նա կ՝ փս խում:
Գլ խա ցա վը ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի շր ջա նում 
քա ղց կե ղի  հա ճախ հան դի պող ախ տա նիշ նե րից է: Երբ 
ե րե խան գի շե րը արթ նա նում է գլ խա ցա վի պատ ճա ռով 
կամ ու նե նում է գլ խա ցավ արթ նա նա լիս և ու նի փս խում 
ու տե սա նյար դի սկա վա ռա կի այ տուց, ա ռա ջին ախ տո-
րո շու մը, որ պե տք է ժխտ վի կամ հաս տատ վի, գլ խու-
ղե ղի ու ռուց քի հետ ևան քով զար գա ցող ներ գան գային 
երկ րոր դային հի պեր տեն զի ան է: Կե նտ րո նա կան նյար-
դային հա մա կար գի ու ռուցք նե րը սո վո րա բար մա նի-
ֆես տում են շա րու նա կա կան, հա մառ, աշ խա տու նա կու-
թյան վրա ազ դող գլ խա ցա վե րի ձևով: Այս գլ խա ցա վե-
րը ու ժե ղա նում են հա զա լիս, դե ֆե կա ցի այի ժա մա նակ: 
Ժա մա նա կի ըն թաց քում այս գլ խա ցա վե րը դառ նում են 
ա վե լի հա ճախ ու ին տեն սիվ, ազ դում են ե րե խայի ինք-
նազ գա ցո ղու թյան վրա, և ցա վա զր կող նե րի կի րառ ման 
կա րիք է ա ռա ջա նում: 
Ե րբ գլ խա ցա վը զու գա կց վում է ներ գան գային ճնշ ման 
բա րձ րաց ման ախ տա նիշ նե րի՝ փսխ ման, երկ տե սու-
թյան, ստ րա բիս մու սի, ա տաք սի այի (չ կոր դի նաց ված 
քայլ վա ծք) կամ այլ նյար դա բա նա կան խան գա րում նե րի 
հետ, առ կա է գլ խու ղե ղի ու ռուց քի առ կայու թյան բա րձր 
հա վա նա կա նու թյուն և հա րկ է ե րե խային ան հա պաղ 
ու ղեգ րել մաս նա գի տաց ված կե նտ րոն: Անհ րա ժե շտ է 
ի նկա տի ու նե նալ, որ գլ խու ղե ղի ու ռուցք նե րը հիմ նա-
կա նում հան դի պում են 5-ից 10 տա րե կան ե րե խա նե րի 
շր ջա նում, երբ այլ է թի ո լո գի այի գլ խա ցա վե րը հազ վա-
դեպ են դիտ վում: Գլ խու ղե ղի ու ռուցք նե րը հազ վա դեպ 
են զու գա կց վում տեն դի հետ, ո րը գլ խա ցա վե րի  հետ 
զու գա կց վում է ին ֆեկ ցի ոն պատ ճառ նե րի դեպ քում:

 Հա րց րե ՛ք. արդյո ՞ք ե րե խան ու նի ոսկ-
րային ցա վեր: 
Ե րե խա նե րի մոտ ոսկ րային ցա վե րը ոսկ 
րե րի քա ղց կե ղի հա ճախ հան դի պող ախ-

տա նիշ նե րից են: Այն, որ պես կա նոն, ա ռա ջին սի մպ-
տո մն է և նա խոր դում է փա փուկ հյուս ված քային մաս-
սայի ա ռա ջաց մա նը: Ին տեն սիվ ցա վե րի պատ ճա ռով 
հնա րա վոր է ե րե խան գի շե րն արթ նա նա: Հա րկ է 
տար բե րա կել ոսկ րային ցա վը, ո րը լո կա լի զաց ված է 
մի այն մեկ ոսկ րի սահ մա նում այն ցա վից, ո րը մի քա նի 
ոսկ րե րում է տե ղա կայ ված: Մի քա նի ոսկ րե րում ցա վե-
րը կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել մե տաս տազ նե-
րով և բնույ թով լի նել հա ման ման:

 Հի շե ՛ք, որ քա ղց կե ղի հայտ նա բեր-
ման հա մար ան հրա ժե շտ է մտա ծել 
և փնտ րել: Քա ղց կե ղի վաղ ախ տո րո-
շու մը կյան քի և մահ վան մի ջև հս տակ 
սահ մա նա գիծ է ան ցկաց նում: Ոչ մի 
կլի նի կա կան թե ստ չի կա րող փո խա-
րի նել ման րա մա սն հի վան դու թյան 
պատ մու թյան հա վաք մա նը և ֆի զի-
կալ քն նու թյա նը: 
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Շա բաթ ներ տևող «ոտ քի ցա վե րը» կե սօ րից կամ ծա նր 
ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րից հե տո և « մեջ քի ցա վե-
րը» դպ րո ցա կան պայու սա կը կրե լուց, ման կա բույ ժին 
կամ թե րա պև տին դի մե լու հա ճա խա կի պատ ճառ նե-
րից են: Երբ ե րե խան ու նի մեջ քի շր ջա նում ցա վեր, 
ա պա ան հրա ժե շտ է ամ բող ջա կան ֆի զի կալ քն նու-
թյուն, լա բո րա տոր և գոր ծի քային հե տա զո տու թյուն-
նե ր՝ պար զե լու հա մար արդյոք առ կա է ող նա շա րի 
ճն շում, թե՝ ոչ:
Դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի շր ջա-
նում  սպոր տով զբաղ վե լու հետ ևան քով ա ռա ջա ցող 
կա պա նային և մկա նային վնաս վա ծք նե րը, ոչ հազ-
վա դեպ, կա ղու թյան պատ ճառ են հան դի սա նում, 
ինչն էլ հիմ նա կա նում հան դի սա նում է պատ ճառ, որ 
կա ղա լուն քիչ ու շադ րու թյուն են դա րձ նում: Ոսկ րային 
ու ռուցք նե րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ցա վե րը կապ-
ված չեն հնա րա վոր վնաս ված քի հետ և ժա մա նա կի 
ըն թաց քում չեն ան հե տա նում, ճի շտ հա կա ռա կը՝ 
գնա լով պրոգ րե սի վում են: Ե թե ե րե խան ցա վից կա-
ղում է, և ցա վը խի ստ ար տա հայտ ված է ու պրոգ րե սի-
վող, ա պա ան հրա ժե շտ է հե տա զո տել խո շոր հո դե րը՝ 
մաս սա նե րի կամ դե ֆոր մա ցի ա նե րի հայտ նա բեր ման 
նպա տա կով, որն ա ռա վել բնու թագ րա կան է օս տե ո-
սար կո մային: Ա վե լին, քա նի որ ոսկ րային ու ռուցք նե րի 
հետ ևան քով ու ռա ծու թյու նը հա ճախ բա վա կա նին ուշ 
է ա ռա ջա նում, ցա վոտ կա ղու թյուն ու նե ցող ցան կա-
ցած ե րե խա և դե ռա հաս պե տք է ու ղե գր վի հե տա գա 
հե տա զոտ մա ն՝ պար զե լու հա մար հնա րա վոր ու ռուց-
քային  հի վան դու թյան առ կայու թյու նը: 
Ո սկ րային (և հո դային) ցա վե րը հան դի սա նում են նաև 
լեյ կե մի ա նե րի, հատ կա պե ս՝ սուր լիմ ֆոբ լաս տային 
լեյ կե մի այի ա ռաջ նային նշան, և հան դի պում են մոտ 
40% դեպ քե րում: Ցա վը ոչ մշ տա կան է, ընդ միջ վող, 
սկզբ նա կան շր ջա նում ա նո րոշ տե ղա կայում ու նե ցող, 
ին չը կա րե լի է շփո թել ռև մա տո լո գի ա կան հի վան դու-
թյուն նե րի հետ: Այս պատ ճա ռով, մի քա նի օր տևող 
վնաս ված քի առ կայու թյա մբ կամ ա ռա նց վնաս ված-
քի դի սպ րո պոր ցի ո նալ ին տեն սի վու թյան ցան կա ցած 
ոսկ րային ցավ պա հան ջում է ման րա մա սն քն նու թյուն՝ 
նե ոպ լա զի ան հայտ նա բե րե լու նպա տա կով:

 Հա րց րե ՛ք. արդյո ՞ք ե րե խայի մոտ վեր ջին 
ե րեք ամս վա ըն թա քում դիտ վել են այն-
պի սի փո փո խու թյուն ներ, ինչ պի սիք են 
քա շի կո րուս տը, ա խոր ժա կի նվա զու մը, 
հոգ նա ծու թյու նը: 

Ո րոշ սուր կամ են թա սուր ոչ սպե ցի ֆիկ ախ տա նիշ ներ 
ե րե խա նե րի մոտ ա սո ցաց վում են ու ռուցք նե րի հետ: 
Այդ պի սի ախ տա նիշ նե րից են՝ ա ռա նց ակն հայտ պատ-
ճա ռի ա խոր ժա կի նվա զու մը, քա շի կո րուս տը, հոգ նա-
ծու թյու նը, ո րը սա հմ նա փա կում է ե րե խայի ա ռօ րյա 
ակ տի վու թյու նը: Վե րոն շյալ ախ տա նիշ նե րը սո վո րա-
բար ա սո ցաց վում են այն պի սի նո րա գոյա ցու թյուն նե րի 
հետ, ինչ պի սիք են՝ լեյ կե մի ա նե րը, լիմ ֆո մա նե րը: Նման 
դեպ քե րում ան հրա ժե շտ է հե տա գա հե տա զո տու թյուն:

 Հետ ևե ՛ք, արդյո ՞ք ե րե խայի մոտ առ կա 
են էկ խի մոզ ներ կամ պե տե խի ա ներ, 
կամ ա րյու նա հո սու թյան այլ մա նի ֆես-
տա ցի ա ներ: 
Ա նհ րա ժե շտ է ե րե խային ա ռա նց հա-

գուս տի ամ բող ջա պես զն նել: Պե տք է ու շադ րու թյուն 
դարձնել մաշ կին: Սո վո րա բար թրոմ բո ցի տո պե նի այով 
ուղեկց վող հի վան դու թյուն նե րին բնո րոշ են՝ կապ տուկ-

ներ, պե տե խի ա ներ, ո րո նք կապ ված չեն ստա ցած 
տրավ մայի հետ, ա րյու նա հո սու թյան մա նի ֆես տա ցի-
ա նե ր՝ քթային, լն դային, ստա մոք սա ղի քային, ու ռո գե-
նի տալ ա րյու նա հո սու թյուն ներ: Ե թե Դուք նկա տում եք 
ա րյու նա հո սու թյան որ ևէ նշան, ա պա հա րց րե ՛ք ե րե-
խայի մո րը, թե որ քան ժա մա նակ է այն շա րու նակ վում: 
Ի նչ պես ար դեն նշ վել է՝ պուր պու րան, էկ խի մոզ նե րը, 
լոր ձա թա ղան թային ա րյու նա հո սու թյուն նե րը, պե տե-
խի ա նե րը լեյ կե մի ային բնո րոշ նշան նե րից են:
 Պուր պու րայի յու րա քան չյուր դե պք պե տք է ու սում նա սի-
րել լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի մի ջո ցով: Սրա-
նից հետ ևում է, որ ա ռաջ նային օ ղա կը պե տք է ու ղեգ րի 
ե րե խային ա վե լի ման րա մա սն հե տա զո տու թյուն նե րի:

 Հետ ևե ՛ք, արդյո ՞ք ե րե խայի մոտ առ կա 
է կո նյուկ տի վայի կամ ա փե րի ար տա-
հայտ ված գու նա տու թյուն:
 Սա կա վա րյու նու թյու նը, ինչ պես և տեն դը, 

ու շադ րու թյան ար ժա նի ախ տա նիշ է: Սա կա վա րյու-
նու թյու նը սահ ման վում է  որ պես  հե մոգ լո բի նի կոն-
ցենտ րա ցի այի, հե մա տոկ րի տի (ա րյան կար միր բջիջ-
նե րի քա նա կը մի լի մե տր քա ռա կու սում), նվա զու մը, 
ո րը կախ ված է տա րի քից, սե ռից, ծո վի մա կար դա կի 
բա րձ րու թյու նից: Ընդ հա նուր առ մա մբ, հե մոգ լո բի նի 
կոն ցենտ րա ցի ան նո րա ծին նե րի մոտ բա րձր է,  կյան քի 
6-8 շա բաթ նե րում այն  նվա զում է, այ նու հե տև աս տի-
ճա նա բար բա րձ րա նում մի նչև դե ռա հա սու թյան տա րի-
քը,ո րի ժա մա նակ այն ար դեն հա մա պա տաս խա նում է 
մե ծա հա սակ նե րի նոր մե րին: Կա նա նց շր ջա նում նոր մե-
րը ա վե լի ցա ծր են. ծո վի մա կար դա կից բա րձ րա նա լուն 
զու գա հեռ մա կար դա կն ա վե լի բա րձ րա նում է: 
Ե րբ ի ջած է մի այն ա րյան կար միր բջիջ նե րի քա նա կը 
(ա րյան մնա ցած ձևա վոր տար րե րի քա նա կը նոր մայի 
սահ ման նե րում են), ա պա դի տա րկ վում են ա նե մի-
այի ե րեք պատ ճառ, ո րո նք պա հան ջում են բուժ ման 
տար բեր մո տե ցում ներ. ընկճ ված ար տադ րու թյուն 
(սուբստրատ նե րի՝ եր կա թի ան բա վա րա րու թյուն, քրո-
նիկ հի վան դու թյուն նե րի ժա մա նակ զար գա ցող հա սու-
նու թյան և պրո լի ֆե րա ցի այի հետ կապ ված խն դիր-
ներ), ար տա հայտ ված քայ քայում (հե մո լի տիկ ա նե մի-
ա ներ), կամ ա րյան կո րուստ (սուր կամ քրո նիկ): 
Ե րե խա նե րի շր ջա նում ա նե մի այի ա մե նա հա ճախ 
հան դի պող պատ ճառ նե րն են.

 � Եր կա թի դե ֆի ցի տը - սա կա վա րյու նու թյան այս 
տե սա կը ա վե լի տա րած ված է աղ քատ պո պու-
լյա ցի ա նե րում և այն տեղ, որ տեղ ա ռող ջա պա-
հու թյու նը չի հա մա պա տաս խա նում ըն դուն ված 
նոր մե րին:
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 � Ին ֆեկ ցի ա նե րը
 �  Մա կա բույծ նե րի ց՝ նե մա տոդ նե րը կամ մա զագ լու-

խը, ո րո նք կա րող են ա րյան կո րս տի պատ ճառ 
հան դի սա նա լ

 �  Մա լա րի ա, ո րը շատ ա րագ քայ քայում է ա րյան 
կար միր բջիջ նե րը 

 � Ու ռուց քային հի վան դու թյուն նե րը, հիմ նա կա նում 
լեյ կե մի ան:

 Հի մն վե լով Ա ռող ջա պա հու թյան Հա մաշ խար հային 
Կազ մա կեր պու թյան (ԱՀԿ) չա փո րո շիչ նե րի վրա՝ 6 
ամ սա կա նից 6 տա րե կան ե րե խա նե րի շր ջա նում ախ-
տո րոշ վում է սա կա վա րյու նու թյուն, երբ հե մոգ լո բի նի 
մա կար դա կը ա րյան մեջ 11գ/դլ-ից ցա ծր է լի նում: Ա նե-
մի այի ախ տա նիշ նե րից մե կը մաշ կային ծած կույթ նե րի 
գու նա տու թյունն է: Պար զե լու հա մար, թե արդյոք ե րե-
խայի մոտ առ կա է ա փային գու նա տու թյուն, ու շա դի ՛ր 
զն նեք ե րե խայի ա փե րը: Մի՛ ձգեք ե րե խայի մատ նե րը 
հա կա ռակ կող մից: Վեր ջի նիս  հետ ևան քով կա րող է 
ա ռա ջա նալ գու նա տու թյուն, քան զի խան գար վում է 
ա րյան հոս քը: Հա մե մա տե ՛ք ե րե խայի ա փը Ձեր և, հնա-
րա վո րու թյան դեպ քում, այլ ե րե խա նե րի ա փե րի հետ: 
Ե թե ա փի մաշ կը խի ստ գու նատ է, ա պա ե րե խայի մոտ 
առ կա է ար տա հայտ ված ա փային գու նա տու թյուն: 
Ա փային գու նա տու թյան ո րո շու մը, որ պես սա կա վա րյու-
նու թյան գնա հատ ման չա փա նիշ, ա ռա ջա րկ վել է այն 
պատ ճա ռով, որ ոչ բո լոր վայ րե րում է ա ռաջ նային օ ղա-
կը կա րող ո րո շել հե մոգ լո բի նի և հե մա տոկ րի տի մա-
կար դա կը: Հաշ վի առ նե լով սուր սա կա վա րյու նու թյան և 
դրա պատ ճա ռով ա ռա ջա ցող հի վան դու թյան հետ ևան-
քով բա վա կա նին բա րձր մա հա ցու թյու նը՝ սա կա վա րյու-
նու թյու նը հայտ նա բե րե լու կլի նի կա կան նշան նե րը, ո րո-
նց մի ջո ցով կա րե լի է հայն տա բե րել հի վան դին և ուղ-
ղոր դել մաս նա գի տաց ված բուժ հաս տա տու թյուն, պե տք 
է լի նեն հնա րա վո րի նս սպե ցի ֆիկ և զգայուն: 
Մեկ այլ կլի նի կա կան ախ տո րոշ ման մե թոդ, որն օգ-
տա գո րծ վում է սա կա վա րյու նու թյու նը հայտ նա բե րե լու 
նպա տա կով կո նյուկ տի վա նե րի գու նա տու թյան առ-
կայու թյան ո րո շումն է, սա կայն այն վայ րե րում, որ տեղ 
կո նյուկ տի վի տը հա ճախ է հան դի պում, գու նա տու թյու-
նը փո խա րին վում է հի պե րե մի այով: Ա վե լի ն՝ ա փային 
(պալ մար) հե տա զո տու թյու նը տրավ մա տիկ չէ ե րե խա-
նե րի հա մար, մի նչ դեռ կո նյուկ տի վա նե րի հե տա զո տու-
մը հա ճախ ե րե խայի լա ցի պատ ճառ է հան դի սա նում:

Զն նե ՛ք ե րե խայի աչ քե րը՝ պար զե լու հա-
մար շե ղում նե րի առ կայու թյու նը: 
Ե րե խայի աչ քե րը զն նե լուց կար ևոր է նոր-

մալ կար միր ռեֆ լեք սի հայտ նա բե րու մը: Ե թե դրա 
փո խա րեն Դուք հայտ նա բե րում եք սպի տա կա վուն 
ռեֆ լեքս՝ ախ տա նիշ, ո րը ծնող նե րը նշում են որ պես 
« փայ լող աչ քեր», կամ « կատ վի աչ քեր» կամ « գի շե րը 
սպի տակ ար տա ցո լում», ա պա ե րե խայի մոտ առ կա է 
լեյ կո կո րի ա, ո րը ռե տի նոբ լաս տո մայի հիմ նա կան ար-
տա քին դրս ևո րումն է: 
Եր բե մն դյու րին չէ հայտ նա բե րել այդ ախ տա նի շը 
այ ցի ժա մա նակ, ան գամ ե րե խայի գլու խը շր ջե լով և 
թե քե լով: Այդ պա րա գայում, ե թե ծնող նե րը նկա տել 
են գույ նի փո փո խու թյուն նե րը, լա վա գույն տար բե րա-
կը ե րե խային ակ նա բու ժա կան կլի նի կա ու ղեգ րե լն 
է: Մինչև վե րջ նա կան հաս տա տու մը կամ ժխ տու մը, 

լեյկո կո րիան պե տք է դիտ վի որ պես ռե տի նոբ լաս տո-
մայի հո մա նիշ:
 Մեկ այլ, ման կա կան քա ղց կե ղի հետ ա սո ցաց վող ակ-
նային խան գա րում նե րից է ա նիր դի ա ն՝ հազ վա դեպ 
հան դի պող մալ ֆոր մա ցի ա, ո րի ժա մա նակ առ կա է մի-
այն ռու դի մեն տար ծի ա ծա նա թա ղա նթ: Այս դիս ֆունկ-
ցի այով ե րե խա նե րի մոտ դիտ վում է ֆո տո ֆո բի ա և 
նվա զած տե սո ղու թյուն: Քան զի ա նի րի դի ան ա սո ցաց-
վում է Վի լմ սի ու ռուց քի հետ, մի նչև հի նգ տա րե կա նը 
այս ե րե խա նե րին  յու րա քան չյուր ե րեք ա մի սը մեկ 
ան գամ ցուց ված է ե րի կամ նե րի սո նոգ րա ֆի ա: Ձե ռք-
բե րո վի ստ րա բիս մու սը կա րող է գլ խու ղե ղի ու ռուց քի 
ա ռա ջին նշա նը լի նել: Ռե տի նոբ լաս տո ման հնա րա վոր 
է ստ րա բիս մու սի պատ ճառ հան դի սա նա, ո րի ժա մա-
նակ դիտ վում է տե սո ղու թյան կո րուստ՝ ու ռուց քի լո-
կա լի զա ցի այի տե ղում և, սո վո րա բար, զու գա կց վում է 
լեյ կո կո րի այի հետ: 
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Այլ ուշ փո փո խու թյուն նե րը, ո րո նք պե տք է նույն պես 
դի տա րկ վեն, հե տե րոք րո մի ան է (տար բեր գու նա վոր-
ման ծի ա ծա նա թա ղա նթ նե րը) և պրոպ տո զը (աչ քի ար-
տափ քում):

 Շո շա փե ՛ք ե րե խայի պա րա նո ցը, թևա-
տա կե րը, ա ճու կային շր ջա նը՝ պար զե լու 
հա մար լիմ ֆա դե նո պա թի այի առ կայու-
թյու նը:

 Մար դու մա րմ նում առ կա են շուրջ 600 ավ շային հան-
գույց ներ, ո րո նք մի ջի նում 2-ից 10 մմ տրա մագ ծով են 
և գտն վում են լիմ ֆոիդ հյուս ված քի կու տա կում նե րում:
 Գե նե րա լի զաց ված լիմ ֆա դե նո պա թի ան հա մա կար-
գային հի վան դու թյա ն՝ սո վո րա բար վի րու սային ին-
ֆեկ ցի այի ախ տա նիշ է հան դի սա նում: Պա րա նո ցային 
ավ շա հան գույց նե րի մե ծա ցու մը, սո վո րա բար, հա մա-
պա տաս խա նում է բոր բո քային բնույ թի լիմ ֆա դե նո-
պա թի ային, ո րը 80% դեպ քե րում ին ֆեկ ցի ոն բնույ թի է, 
20% դեպ քե րում՝ այլ գե նե զի, նե րա ռյա լ՝ ու ռուց քային:
 Լիմ ֆա դե նո պա թի այի « չա րո րակ բնույ թի» պատ ճառ-
նե րն են՝

 �  Լիմ ֆո մա
 �  Լեյ կե մի ա
 �  Լան գեր հան սյան բջիջ նե րի հիս տի ո ցի տո զ
 �  Մե տաս տա տիկ – ռաբ դո մի ո սար կո մա, վա հա նա-

ձև գեղ ձի քա ղց կեղ, նեյ րոբ լաս տո մա, նա զո ֆա-
րին գե ալ կար ցի նո մա:

 
Կաս կա ծե լի նշան ներ, ո րո նց դեպ քում ան հրա ժե շտ է 
լիմ ֆա դե նո պա թի այի գնա հա տում՝

 �  Մի ա կող մա նի (պար տա դիր չէ)
 �  Չափ սը գե րա զան ցում է 2.5 սմ-ը
 �  Բոր բո քային բնույ թին բնո րոշ նշան նե րի բա ցա-

կայու թյու նը (ան ցավ)
 �  Պի նդ և կա րծր կոն սիս տեն ցի այի
 �  Հետ ևից դե պի ստեր նոկ լե ի դո մաս տոի դե ուս 

մկան կամ վե րան րա կային շր ջան ներ ձգ վո ղ
 � 4 շա բաթ նե րի ըն թաց քում դիտ վող աճ կամ հե-

տա ճի բա ցա կայու թյուն 
 � Օ ռո ֆա րին գե ալ կամ մաշ կային ին ֆեկ ցի ոն պրո-

ցե սի բա ցա կայու թյուն
 �  Դե պի խո րա նի ստ շեր տեր ադ հե զի այի առ կայու-

թյուն:

 Պա րա նո ցի չա րո րակ նո րա գոյա ցու թյուն նե րի կե սից 
ա վե լի դեպ քե րը կազ մում են լիմ ֆո մա նե րը: Հոջ կի նի 
լիմ ֆո մայով հի վա նդ նե րի 90%-ի մոտ առ կա է պա րա-
նո ցային լիմ ֆա դե նո պա թի ա (սո վո րա բա ր՝ մի ա կող-
մա նի), մի քա նի ի րար կպած փա թեթ ներ կազ մող ավ-
շա հան գույց նե րի տես քով: 
Ոչ Հոջ կի նյան լիմ ֆո մա նե րի ժա մա նակ առ կա են բազ-
մա կի լիմ ֆա դե նո պա թի ա ներ և կա րող են դիտ վել պա-
րա նո ցի եր կու կող մից, մի նչ դեռ սուր լեյ կե մի այի ժա-
մա նա կ՝ բազ մա թիվ և տա րա ծուն: 
Որ պես օ րե նք՝ չա րո րակ բնույ թի կաս կած վող յու րա-
քան չյուր ավ շային զա նգ ված պե տք է հե տա զոտ վի 
փոր ձա ռու մաս նա գե տի կող մից, ո րը կո րո շի բի ոպ-
սի այի ան հրա ժեշ տու թյու նը և հե տա զոտ վող ավ շա-
հան գույ ցը:

 Դի տար կե ՛ք սուր և/ կամ պրոգ րե սի վող 
տե ղային նյար դա բա նա կան ախ տա նիշ-
նե րի առ կայու թյու նը:
 Սուր զար գա ցող նյար դա բա նա կան 

խնդիր նե րը այն խն դիր նե րն են, ո րո նք ախ տո րոշ վել 
են վեր ջե րս կամ այ ցի ժա մա նակ: Նյար դա բա նա կան 
քն նու թյան ժա մա նակ ճշտ վում է մեկ ոտ քում առ կա 
թու լու թյու նը, կամ մա րմ նի մի կե սում առ կա թու լու թյու-
նը: Կա րող է դիտ վել դեմ քի ա սի մետ րի ա, պա րա լիզ և 
բե րա նի ու աչ քե րի  դևի ա ցի ա, ո րո նք գան գու ղե ղային 
նյար դե րի դիս ֆունկ ցի այի մա նի ֆես տա ցի ա են հան-
դի սա նում՝ պայ մա նա վոր ված տար բեր ու ռուցք նե րի 
ժա մա նակ ա ռա ջա ցող մա սս ազ դե ցու թյա մբ: Կա րող 
են դիտ վել նաև գի տակ ցու թյան, մտա վոր ստա տու-
սի, պահ ված քի փո փո խու թյուն ներ, շփոթ վա ծու թյուն, 
կողմ նո րոշ ման խան գա րում ներ, ա տաք սի ա: Ա տաք-
սի ան «ար բա ծի»  օ րոր վող քայ վա ծքն է: Ե րբ այն զար-
գա նում է սուր կամ են թա սուր, ա պա պե տք է դի տար-
կել գլ խու ղե ղի ու ռուց քի հնա րա վոր առ կայու թյու նը, 
հատ կա պես երբ այն զու գա կց վում է ներ գան գային 
ճնշ ման բա րձ րաց ման ախ տա նիշ նե րի՝ գլ խա ցա վե րի, 
փս խում նե րի, դիպ լո պի այի կամ ստ րա բիս մու սի հետ:

Ն ԿԱՐ 6. Պա րա նո ցային լիմ ֆա դե նո պա թի ա ու նե ցող ե րե խա
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Ն ԿԱՐ 7. Վի լմ սի ու ռուց քով ե րե խա

ՆԿԱՐ 8. Բերկիտի լիմֆոմայով երեխա

Ս պե ցի ֆիկ տե ղային նշան նե րը, ինչ պի սիք են՝ խոս-
քի դժ վա րու թյուն նե րը (ա ֆա զի ա, դիս ֆա զի ա կամ 
դիզարթ րի ա), տե սա դաշ տի դե ֆե կտ նե րը (պ րոգ րե-
սի վող կամ հան կար ծա կի զար գա ցող տե սո ղու թյան 
ան կու մը, ոչ լի ար ժեք տե սո ղու թյու նը, երկ տե սու թյու-
նը, ստրա բիս մու սը կամ պրոգ րե սի վող կու րու թյու նը) 
կա րող են կապ ված լի նել կո մպ լե քս նյար դա բա նա կան 
խն դիր նե րի հետ, և պե տք է ա ռաջ նա կի տար բե րա կիչ 
ախ տո րո շում ան ցկաց նել գլ խու ղե ղի ու ռուցք նե րի հետ:

 Շո շա փե ՛ք ե րե խայի ո րո վայ նը և կոն քի շր-
ջա նը՝ գոյա ցու թյուն նե րի հայտ նա բեր ման 
նպա տա կով: 
Ե րե խայի ֆի զի կալ զն նու մը՝ ան կախ այ ցի 

պատ ճա ռից, պե տք է նե րա ռի ո րո վայ նի ման րա մա սն 
զն նու մը: Զար գաց ման սկզբ նա կան շր ջան նե րում բազ-
մա թիվ ու ռուցք ներ ա նախ տա նիշ են և հայտ նա բեր վում 
են մի այն ման րա մա սն ֆի զի կալ քն նու թյան մի ջո ցով: 
Չա րո րակ ու ռուցք նե րին բնո րոշ է պի նդ, կա րծր կոն-
սիս տեն ցի ան, ախ տա հար ված օր գա նից կախ վա ծ՝ 
կա րող են լո կա լի զաց վել գոտ կային շր ջա նում (ե րի կա-
մային ու ռուցք), աջ թու լա կո ղում (լյար դի ու ռուցք ներ), 
հի պո գա ստ րի ու մում (մի զա պար կի կամ ձվա րան նե րի 
ու ռուցք ներ): Նեյ րոբ լաս տո մա նե րը հայտ նա բեր վում 
են հե տո րո վայ նամ զային տա րա ծու թյան մեջ, այն պես 
ինչ պես Վի լմ սի ու ռուց քը, բայց կա րող են հա տել նաև 
մի ջին գի ծը: Բեր կի տի լիմ ֆո ման (շատ ա րագ պրոգ րո-
սի վող լիմ ֆո մա) լո կա լի զաց վում է ի լի ո ցե կալ շր ջա նում 
և կա րող է զու գա կց վել պե րի տո նե ալ լիմ ֆա դե նո պա թի-
այի հետ: Ո րո վայ նի շր ջա նում շո շափ վող ցան կա ցած 
գոյա ցու թյուն պե տք է դի տար կել որ պես ու ռուցք, քա նի 
դեռ հա կա ռա կը չի ա պա ցուց վել, և պե տք է պա ցի են-
տին ան հա պաղ  ու ղեգ րել մաս նա գի տաց ված կլի նի կա: 
Նո րա ծին նե րի մոտ շո շափ վող գոյա ցու թյու նե րը սո վո-
րա բար բնա ծին են լի նում:

Զն նե ՛ք, շո շա փե ՛ք և տար բե րա կե ՛ք մա րմ նի 
որ ևէ հատ վա ծում ցան կա ցած գոյա ցու-
թյուն կամ մե ծա ցում:
 Մա րմ նի ցան կա ցած շր ջա նում ոչ բոր բո-

քային բնույ թի ցան կա ցած գոյա ցու թյուն պե տք է դի-
տար կել որ պես քա ղց կե ղ՝ մի նչ հա կա ռա կը չի ա պա-
ցուց վել, հետ ևա բար ան հրա ժե շտ է ման րա կր կիտ 
հե տա զո տել: Ե րե խա նե րի շր ջա նում տես տի կու լ յար 
նո րա գոյա ցու թյուն նե րը ի հայտ են գա լիս մի նչև 5 տա-
րե կա նը, մի նչ դեռ դեղ նու ցա պար կի ու ռուցք նե րը,ո րո նք 
ա մե նա հա ճախ հան դի պող տես տի կու լյար նո րա գոյա-
ցու թյուն նե րն են, ի հայտ են գա լիս մի նչև 2 տա րե կան 
հա սա կը: Ընդ հա նուր առ մա մբ, նրա նց բո լո րին էլ բնո-
րոշ է պրոգ րե սիվ ըն թա ցք, դան դաղ և ան ցավ մե ծա-
ցում, բոր բո քային նշան նե րի բա ցա կայու թյուն, կա րծր 
կոն սիս տեն ցի ա և բա ցա սա կան տրան սի լյու մի ա ցի ա:
 Վեր ջույթ նե րում տե ղա կայ ված նո րա գոյա ցու թյուն նե-
րին բնո րոշ է եր կու հիմ նա կան ախ տա նի շ՝ ցա վը (ո րը 
երկ րոր դային կա րող է բե րել ֆունկ ցի այի խան գար ման) 
և մե ծա ցու մը: Ցա վը կա րող է նա խոր դել մե ծաց մա նը, 
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Ն ԿԱՐ 9. 
Օս տե ո սար կո-
մայով դե ռա-
հա ս

Ն կար 10. 
Յուին գի սար-
կո մայով դե-
ռա հա ս

Ն կար 11. 
Լան գեր հան-
սյան բջիջ նե րի 
հիս տի ո զի տո զ

 Հի շե ՛ք,  
ե թե Դուք փնտ րում եք,  
ա պա կգտ նեք:  

սո վո րա բար պրոգ րե սի վող է և հա րա ճո ղ՝ ա ռա նց բոր-
բո քային նշան նե րի առ կայու թյան: Նեյ րոբ լաս տո մայով 
ե րե խա նե րի մոտ հա ճախ առ կա են լի նում են թա մաշ-
կային ան ցավ հան գույց ներ, ո րո նք մաշ կի տա կից 
կա պույտ են եր ևում: Են թա մաշ կային հան գույց նե րը 
կա րող են առ կա լի նել լեյ կե մի ա նե րի, Լան գեր հան սյան 
բջիջ նե րի հիս տի ո ցի տո զի ժա մա նակ (հատ կա պես 
գլխա մաշ կին):

Ի ՆՉ ՊԵՍ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳԵԼ ՔԱ ՂՑ ԿԵ ՂԻ  

ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 

Ե թե ե րե խայի մոտ  առ կա է քա ղց կե ղի որ ևէ կաս կա-
ծե լի ախ տա նիշ կամ նշան, մի ակ գոր ծո ղու թյու նը, որ 
պետք է ի րա կա նաց վի, դա պա ցի են տին մաս նա գի-
տաց ված կլի նի կա ան հա պաղ ու ղեգ րե լն է՝ ան գամ 
ա ռա նց ախ տո րո շիչ թես տե րի ի րա կա նաց ման: Պատ-
ճա ռն այն է, որ ախ տո րոշ ման հա մար ան հրա ժե շտ 
ցան կա ցած հե տա զո տու թյուն  կա րող է տևել շա բաթ-
ներ, նույ նի սկ ա միս ներ: Ա վե լի ն՝ բի ոպ սի այի ցուց ված 
լի նե լու պա րա գայում, ա ռա վել ա պա հով և կոմ պե տե նտ 
է այն ախ տա բա նի կող մից ի րա կա նաց նե լը, ով փո րձ-
ված է ման կա կան քա ղց կե ղի բնա գա վա ռում և կա րող 
է ի րա կա նաց նել լա բո րո տո րի այում ի մու նո հիս տո քի մի-
ա կան քն նու թյուն ներ: Բո լոր հե տաձ գում նե րը և թղ թա-
բա նա կան հար ցե րը կա րող են բա ցառ վել, ե թե ե րե-
խան ան մի ջա պես  ու ղե գր վում է մաս նա գի տաց ված 
կե նտ րոն,ո րն ու նի բո լոր նո րա գույն ախ տո րո շիչ  սար-
քա վո րում նե րը: Բա ցի այդ, ե թե հե տա գայում կա րիք 
լի նի լրա ցու ցիչ քն նու թյուն նե րի ան ցկաց ման, ա պա 
ե րե խան կր կին կեն թա րկ վի ախ տո րո շիչ  քն նու թյուն-
նե րին, ո րո նք հա ճախ ին վա զիվ են: 
Ի հար կե, բա ցա սա կան ար դյունք ներ ու նե ցող ե րե խա-
նե րը կր կին կու ղե գր վեն հի վան դա նոց, բայց կար ևորն 
այն է, որ ա ռող ջա պա հու թյան ա ռաջ նային օ ղա կը 
ժա մա նա կին կի րա կա նաց նի քա ղց կե ղով ե րե խա նե րի 
մաս նա գի տաց ված կե նտ րոն ու ղեգ րու մը: Ե թե քա ղց-
կե ղը ժխտ վի, ե րե խան և նրա ըն տա նի քը ու րախ կլի-
նեն, իսկ ե թե հաս տատ վի՝ կկազ մա կե րպ վի ե րե խայի 
հա մա պա տաս խան բուժ ման մո տե ցում նե րի մշա կում: 
Քա ղց կե ղի հնա րա վոր առ կայու թյան դա սա կար գու մը  
կա տար վում է լու սա ցույ ցի գու նային կո դա վոր ման մի-
ջո ցո վ՝ հի մք ըն դու նե լով առ կա ախ տա նիշ նե րը: Հի մն-
վե լով ե րե խայի մոտ առ կա ախ տա նիշ նե րին՝ կա րող է 
դիտ վել ցած րից բա րձր հա վա նա կա նու թյուն: 
Ե րբ կի րառ վում են IMCI դա սա կա րգ ման ա ղյու սակ-
նե րը, Դուք պե տք է դի տար կեք ախ տա նիշ նե րի առ-
կայու թյու նը վեր ևից նե րքև. կար մի րով ներ կայաց ված 
են քա ղց կե ղին ա ռա վել բնու թագ րա կան ախ տա նիշ նե-
րը: Ե րե խայի մոտ առ կա ախ տա նի շը հայտ նա բե րե լու 
դեպ քում, դի տար կեք նրան հա մա պա տաս խա նող աջ 
սյու նա կում տր ված ախ տո րոշ ման մե թոդ նե րը: Ըստ 
IMCI դա սա կա րգ մա ն՝ ե րե խան դաս վում է հետ ևյալ 
բլո կե րից որ ևէ մե կին. հնա րա վոր քա ղց կեղ կամ շատ 
սուր զար գա ցող որ ևէ հի վան դու թյուն (կար միր սեկ-
ցի ա), քա ղց կե ղի առ կայու թյան ո րո շա կի հնա րա վո րու-
թյուն (դե ղին սեկ ցի ա), չկա քա ղց կե ղի առ կայու թյան 
հնա րա վո րու թյուն (կա նաչ սեկ ցի ա):

Ն ՇՈՒՄ ՆԵՐ IMCI ԴԱ ՍԱ ԿԱ ՐԳ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱ Լ
 Կար միր գո տի - «Հ նա րա վոր քա ղց կեղ կամ շատ ծա նր 
որ ևէ հի վան դու թյուն»: Դուք տես նում եք ե րե խա, ո րը 
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Ա ղյու սակ 4 - Ե րե խա նե րի մոտ քա ղց կե ղի հա վա նա կա նու թյան գնա հատ ման սա նդ ղակ

Գ նա հա տեք Դա սա կար գեք Բու ժեք

Հետ ևյալ նշան նե րից որ ևէ մե կը. 
 � Ա ռա նց ակն հայտ պատ ճա ռի 7 օր տևող տե նդ
 � Գլ խա ցա վե ր՝ պեր սիս տող և պրոգ րե սի վող, ա ռաջ նային 
գի շե րային, ո րո նց պատ ճա ռով ե րե խան արթ նա նում է, 
կամ վաղ ա ռա վո տյան զար գա ցող 

 � Ո սկ րային ցա վեր, ո րո նք պրոգ րե սի վել են վեր ջին ամս վա 
ըն թաց քում և սահ մա նա փա կում են ե րե խայի ակ տի-
վու թյու նը

 �  Պե տե խի ա ներ, կապ տուկ ներ և/ կամ ա րյու նա հո սու-
թյուն նե ր

 �  Սուր պալ մար կամ կո նյուկ տի վալ գու նա տու թյուն
 �  Լեյ կո կո րի ա (ս պի տակ աչք)
 � Ստ րա բիս մուս, ո րը նոր է զար գա ցել 
 � Ա նի րի դի ա (ծի ա ծա նա թա ղան թի բա ցա կայու թյուն)
 �  Հե տե րեք րո մի ա (տար բեր գույ նի աչ քեր)
 �  Հի ֆե մա (ա րյուն աչ քում)
 � Պ րոպ տոզ (աչ քի ար տափ քում)
 �  Մե ծա ցած լիմ ֆա տիկ հան գույց նե ր՝ 2.5 սմ-ից մեծ, պի նդ, 
ան ցավ, 4 շա բաթ և ա վել տևո ղ

 �  Սուր և/ կամ պրոգ րե սի վող տե ղային նյար դա բա նա կան 
ախ տա նիշ ներ և նշան ներ.

 −  Կոն վուլ սի ա նե ր՝ ա ռա նց տեն դի կամ ու ղեկ ցող 
նև րո լո գի ա կան հի վան դու թյա ն

 −  Մի ա կող մա նի թու լու թյուն (մեկ վեր ջույ թի կամ 
մարմ նի մեկ հատ վա ծի)

 −  Ֆի զի կալ ա սի մետ րի ա (ֆա ցի ալ)
 −  Գի տակ ցու թյան կամ մեն տալ ստա տու սի փո փո-

խու թյուն (վար քի փո փո խու թյուն, շփոթ վա ծու թյուն)
 −  Քայ լե լիս հա վա սա րա կշ ռու թյան կո րուստ
 −  Ցա վից կա ղա լ
 −  Խո սե լու դժ վա րա ցում

 �  Տե սո ղա կան խան գա րում ներ (ա ղոտ, կրկ նա կի, հան կար-
ծա կի կու րու թյուն)

 �  Շո շափ վող աբ դո մի նալ գոյա ցու թյուն
 �  Լյար դի և/ կամ փայ ծա ղի մե ծա ցում
 �  Մա րմ նի ո րոշ շր ջա նում տե ղա կայ ված գոյա ցու թյուն՝ 
ա ռա նց բոր բո քային նշան նե րի

Հ նա րա վոր 
քա ղց կեղ 
կամ շատ 
ծա նր 
հի վան դու-
թյուն

 � Ան հա պաղ ու ղեգ րել մաս նա գի տաց ված հի վան դա-
նոց` ու ռուց քա բա նա կան/ա րյու նա բա նա կան բա ժան-
մունք կամ ման կա կան հի վան դա նո ց

 �  Կայու նաց նել պա ցի են տի վի ճա կը, և ե թե ան հրա-
ժե շտ է, սկ սել ին ֆու զի ոն հե ղուկ նե րի նե րար կու մը, 
օք սի գե նո թե րա պի ան, ցա վի կա ռա վա րու մը 

 � Ե թե կաս կած վում է գլ խու ղե ղի ու ռուցք և առ կա է 
նյար դա բա նա կան ստա տու սի վա տա ցում, ա պա 
ի րա կա նաց նել ներ գան գային ճնշ ման բա րձ րաց ման 
մե նեջ մե նթ

 �  Լու ծել ա ռա ջա ցած բո լոր ադ մի նի ստ րա տիվ խն-
դիր նե րը

 �  Կապ հաս տա տել ու ղեգ րող հաս տա տու թյան հետ

Հետ ևյալ նշան նե րից որ ևէ մե կը.
 �  Վեր ջին 3 ամս վա ըն թաց քում ա խոր ժա կի կո րուստ
 �  Վեր ջին 3 ամս վա ըն թաց քում հոգ նա ծու թյուն և թու լու-
թյուն 

 � Ար տա հայտ ված գի շե րային քրտ նար տադ րու թյուն՝ 
ա ռանց ակն հայտ պատ ճա ռի

 �  Չա փա վոր ար տա հայտ ված պալ մար կամ կո նյուկ տի վալ 
գու նա տու թյուն

 �  Ցա վոտ լիմ ֆա դե նո պա թի ա, կամ 4 շա բաթ և ա վել տևող, 
կամ 2.5սմ և ա վել տրա մագ ծով, կամ ոչ պի նդ կոն սիս-
տեն ցի այի

 �  Մա րմ նի ցան կա ցած շր ջա նում մե ծաց ման առ կայու թյուն՝ 
բո րո բո քային նշան նե րով ու ղե կց վո ղ

Քա ղց կե ղի 
ո րո շա կի 
ռի սկ

 � Ի րա կա նաց րե ՛ք ամ բող ջա կան ֆի զի կալ հե տա զո տու-
թյուն՝ ախ տա նիշ նե րի պատ ճա ռը պար զե լու հա մա ր

 �  Դի տար կե ՛ք ե րե խայի դի ե տան և շտ կե ՛ք հայտ նա բեր-
ված խն դիր նե րը 

 � Ե թե առ կա է քա շի ան կում, ա խոր ժա կի կո րուստ, 
կամ թու լու թյուն և հոգ նա ծու թյուն, ա պա ու ղեգ րե ՛ք 
ե րե խային ման կա բույ ժի կոն սուլ տա ցի այի՝ սկ սե լու 
հա մար հե տա զո տու թյուն նե րը և հե տա զո տել հնա-
րա վոր TB, HIV առ կայու թյու նը 

 � Ե թե առ կա է չա փա վոր պալ մար գու նա տու թյուն, սկ-
սե ՛ք եր կա թի պրե պա րատ նե րով բու ժու մը և հս կե ՛ք 14 
օր: Ե թե դիտ վում է վի ճա կի վա տա ցում՝ ան հա պաղ 
ու ղեգ րեք: Ե թե որ ևէ փո փո խու թյուն չի դիտ վում մեկ 
ա միս ան ց, կրկ նեք ա րյան հե տա զո տու թյու նը ՝շտ-
կում ներ ի րա կա նաց նե լու հա մա ր

 �  Բու ժե ՛ք լիմ ֆա դե նո պա թի այի պատ ճա ռը հա կա բի-
ո տիկ նե րով և հս կե ՛ք 14օր: Ե թե չկա վի ճա կի լա վա-
ցում, ա պա ու ղեգ րե ՛ք

 �  Բու ժե ՛ք մե ծաց ման պատ ճառ հան դի սա ցող բոր բո-
քային պրո ցե սը հա կա բի ո տիկ նե րով և հս կե ՛ք 14 օր: 
Ե թե չի դիտ վում վի ճա կի լա վա ցում, ա պա ու ղեգ րե ՛ք

 �  Սո վո րեց րե ՛ք վտան գի նշան նե րը, ո րո նց պա րա գայում 
ե րե խան պե տք է հետ վե րա դառ նա բժշ կի մոտ 

 � Ա պա հո վե ՛ք պատ վաս տում նե րի, ա ճի և զար գաց ման 
մո նի տո րին գի պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը

Չի հա մա պա տաս խա նում վեր ևի եր կու խմ բե րում լի նե լու 
չա փա նիշ նե րին

Չու նի  
քա ղց կեղ

 � Ա պա հո վե ՛ք պատ վաս տում նե րի, ա ճի և զար գաց ման 
մո նի տո րին գի պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը 

 � Ա պա հո վե ՛ք ե րե խայի՝ ծխա խո տից զե րծ տա րած-
քում գտն վե լը

 �  Խոր հուրդ տվե ՛ք ա ռո ղջ սնն դա կար գի կի րա ռու մը և 
կա նո նա վոր ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի կա տա րու մը
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Այս մո դուլն ուղ ված է օգ նե լու, որ 
քա ղց կեղ ու նե ցող յու րա քան չյուր 
ե րե խայի ախ տո րո շու մը և բու ժու մը 
չհե տա ձգ վի բյու րոկ րա տի այի կամ 
ա ռող ջա պա հա կան թի մի գի տե լիք նե-
րի սա կա վու թյան պատ ճա ռով: 
Ե թե ա ռաջ նային ա ռող ջա պա հա-
կան թի մն ի րա կա նաց նի վաղ ախ-
տո րո շու մը, ա պա դա նվա զա գույ նի 
կհասցնի քա ղց կե ղի պատ ճա ռով 
ե րե խա նե րի մահ վան դեպ քե րը:

դի մել է որ ևէ հի վան դու թյան պատ ճա ռով, պար զա-
պես ա ճի ու զար գաց ման մո նի տո րին գի նպա տա կով, 
կամ պատ վաս տում նե րի կա պակ ցու թյա մբ, և տես-
նում եք, որ նրա մոտ առ կա են կար միր սեկ ցի այում 
ներ կայաց ված ախ տա նիշ նե րը և նշան նե րը: Այս ե րե-
խա նե րը պե տք է ան մի ջա պես հե տա զոտ վեն, քան զի 
պատ ճա ռը կա րող է լի նել նո րա գոյա ցու թյու նը կամ այլ 
ծա նր հի վան դու թյուն: Ի րա կա նաց վե լիք ա մե նաա պա-
հով և հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյու նը  ե րե խային 
ան հա պաղ մաս նա գի տաց ված կե նտ րոն ու ղեգ րե լն է, 
ին չը կկան խի ժա մա նա կի կո րուստն այն պի սի լա բո-
րա տոր և գոր ծի քային քն նու թյուն նե րի վրա, ո րո նք, 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյա մբ, հե տա գայում կրկն վե-
լու են: Ա մեն դեպ քում, ու ղեգ րե լուց ա ռաջ ան հրա ժե շտ 
է կայու նաց նել ե րե խայի վի ճա կը: Ե թե կա գլ խու ղե ղի 
ու ռուց քի կաս կած, և ե րե խայի մոտ առ կա են նյար-
դա բա նա կան խան գա րում ներ, ու ղեգ րե լուց ա ռաջ 
ան հրա ժե շտ է ի րա կա նաց նել ներ գան գային ճնշ ման 
նվա զեց մա նն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ:
 
Դե ղին գո տի - « Քա ղց կե ղի ո րո շա կի ռի սկ»: Դուք 
տես նում եք ե րե խա, ով դի մել է որ ևէ հի վան դու թյան 
պատ ճա ռով, պար զա պես ա ճի ու զար գաց ման մո նի-
տո րին գի նպա տա կով, կամ պատ վաս տում նե րի կա-
պակ ցու թյա մբ, և տես նում եք,որ նրա մոտ առ կա են 
դե ղին սեկ ցի այում ներ կայաց ված ախ տա նիշ նե րը և 
նշան նե րը: Այդ կլի նի կա կան նշան նե րից ո րոշ ները՝ 
ա խոր ժա կի կամ քա շի կո րուս տը, կա րող են լի նել բազ-
մա թիվ խան գա րում նե րի մա նի ֆես տա ցի ա, դրանց 
թվում՝ նո րա գոյա ցու թյուն նե րը, ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու-
թյուն նե րը՝ պա լա րախ տը, ՁԻ ԱՀ/ ՄԻ ԱՎ-ը: Հետ ևա բար 
այդ ե րե խա նե րը պե տք է ու ղե գր վեն ման կա բույ ժի 
կոն սուլ տա ցի այի՝ հե տա զո տու թյուն նե րի, հա մա պա-
տաս խան բուժ ման ան ցկաց ման և դիս պան սեր հս կո-
ղու թյան նպա տա կով: 
Ե րե խա նե րի մոտ սա կա վա րյու նու թյու նը, սո վո րա բար, 
երկ րոր դային է՝ զար գա նում է եր կա թի դե ֆի ցի տի, ին-
ֆեկ ցի ա նե րի կամ պա րա զիտ նե րի պատ ճա ռով, բայց 
կա րող է լի նել նաև նո րա գոյա ցու թյուն նե րի (լեյ կե մի-
ա ներ) մա նի ֆես տա ցի ա: Նշա նակ վող եր կա թի ըն դու-
նու մը  պե տք է լի նի կար ճա ժամ կետ: Հս կե ՛ք ե րե խային 
և յու րա քան չյուր 14-րդ օ րը բա րձ րաց րեք տր վող եր կա-
թի դո զան և կր կին հե տա զո տեք: Ե թե սա կա վա րյու-
նու թյու նը  կլի նի կո րեն ա ռա ջա դի մել  է, ա պա ան մի ջա-
պես ու ղեգ րեք, իսկ ե թե պահ պան վում է՝ ա պա հս կեք, 
շա րու նա կեք բու ժու մը եր կա թով և կա տա րեք ա րյան 
ընդ հա նուր քն նու թյուն:

 Լիմ ֆա դե նո պա թի ան և ո րոշ շր ջան նե րի բոր բո քային 
բնույ թի մե ծա ցու մը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 
բազ մա թիվ պատ ճառ նե րով, ո րոն ցից հիմ նա կա նը ին-
ֆեկ ցի ա նե րն են, ինչն էլ նշա նա կում է, որ այս ախ տա-
նիշ նե րով ե րե խա նե րը պե տք է բուժ վեն, ա պա հսկվեն: 
Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե լիմ ֆա դե նո պա թի ան պահ-
պան վում է և առ կա է մե ծա ցում ա ռա նց բոր բո քային 
բնույ թի ախ տա նիշ նե րի, ե րե խան պե տք է ու ղե գր վի 
մաս նա գի տաց ված բուժ. հաս տա տու թյուն, քան զի կա 
նո րա գոյա ցու թյան առ կայու թյան հա վա նա կա նու թյուն: 
Տե ղե կաց րե ՛ք ծնող նե րին վտան գա վոր ախ տա նիշ նե րի 
մա սին և հա մոզ վե ՛ք 14 օ րյա հս կո ղու թյան պատ շաճ 
ի րա կա նաց ման մեջ:
 
Կա նաչ գո տի - «Չ կա քա ղց կե ղի կաս կած»: Սա նշա-
նա կում է, որ ե րե խայի մոտ չկա քա ղց կե ղի որ ևէ կաս-
կա ծե լի ախ տա նիշ կամ նշան: Հա մոզ վե ՛ք, որ ա ճի և 
զար գաց ման մո նի թո րին գը, պատ վաս տում նե րի ի րա-
կա նա ցու մը ե ղել է պատ շաճ և սո վո րեց րե ՛ք մո րը պրո-
ֆի լակ տիկ մի ջո ցա ռում նե րը.

 � Գտն վել ծխա խո տից զե րծ տա րա ծք նե րում 
 � Ա ռո ղջ սնունդ օգ տա գոր ծել, ո րը նե րա ռում է 

մրգե րի և բան ջա րե ղեն նե րի կի րա ռու մը օ րա կան 
հի նգ ան գամ 

 � Ե թե ե րե խան ու նի հա վե լյալ քաշ կամ ճար պա կա-
լում, ա պա հար կա վոր է նվա զեց նել բա րձր ճար-
պի քա նա կու թյա մբ սնն դի կի րա ռու մը, ինչ պես 
օ րի նա կ՝ տա պա կած սնն դի

 �  Կա նո նա վոր ֆի զի կա կան ակ տի վու թյան ի րա կա-
նա ցում:



Ման կա կան քա ղց կե ղի վաղ ախ տո րո շու մը 

Ի ՆՉ ՊԵ ՞Ս ՎԱՐ ՎԵԼ ԱՅՆ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՀԵՏ, 

ՈՒՄ ՄՈՏ ԿԱՍ ԿԱԾ ՎՈՒՄ Է ՔԱ ՂՑ ԿԵ Ղ
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Ման կա կան քա ղց կե ղի վաղ ախ տո րո շու մը 

Ի ՆՉ ՊԵ ՞Ս  ՎԱՐ ՎԵԼ ԱՅՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ, Ո ՐՈ ՆՔ 
ԴԱՍ ՎՈՒՄ ԵՆ Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ՔԱ ՂՑ ԿԵՂ ԿԱՄ ԾԱ ՆՐ 
ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ԽՄ ԲԻՆ: 
Այն ե րե խա նե րը, ո րո նց մոտ կաս կած վում է քա ղց կեղ, 
պե տք է ու ղե գր վեն մաս նա գի տաց ված բուժ հաս տա-
տու թյուն, որ քան հնա րա վոր է շուտ: Սա նշա նա կում 
է, որ ան ձնա կազ մը պե տք է լու ծի ա ռա ջա ցող բո լոր 
ադ մի նի ստ րա տիվ խն դիր նե րը և ա ռա նց ժա մա նակ 
ծախ սե լու եր կա րա տև պա րակ լի նի կա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րի վրա ու ղեգ րի ե րե խային մաս նա գի տաց-
ված կե նտ րոն, որ տեղ կհաս տատ վի կամ կժխտ վի  ախ-
տո րո շու մը:
I

Ի ՆՉ ՊԵ ՞Ս ՎԱՐ ՎԵԼ ԱՅՆ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՀԵՏ,  

Ո ՐԻ ՄՈՏ ԿԱՍ ԿԱԾ ՎՈՒՄ Է ՔԱ ՂՑ ԿԵՂ:

 Վեր ջին տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում մշակ վել են չա-
փո րո շիչ նե ր՝ հս կե լու հա մար ե րե խա նե րի մոտ հան-
դի պող  քա ղց կե ղի տար բեր տե սակ նե րը: Այդ չա փո-
րո շիչ նե րի սիս տե մա տիկ կի րա ռու մը այն գոր ծո նն է, 
ո րը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նի ման կա կան քա ղց կե ղի 
բուժ ման մա կար դա կի վրա: Ներ կայումս ապ րե լի ու-
թյան ցու ցա նի շը քա ղց կե ղով հի վա նդ ե րե խա նե րի 
շրջա նում կազ մում է 70%: Ա վե լի ն՝ ապ րե լի ու թյան այդ 
բա րձր ցու ցա նիշ նե րը նշա նա կում են, որ յու րա քան չյուր 
հա զա րե րորդ ե րի տա սար դը հա մար վում է  ման կա կան 
քա ղց կե ղի վե րապ րող: Այդ պատ ճա ռով, ներ կայումս  
ման կա կան քա ղց կե ղի բուժ ման մո տե ցում նե րը ա վե-
լի նպա տա կաուղ ված են սա կավ կո ղմ նա կի ազ դե ցու-
թյուն նե րով ա ռող ջաց ման վրա: 
Այս վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը, այ նուա մե նայ նիվ, 
չեն հա մա պա տաս խա նում ներ կայիս վի ճա կին Լա-
տի նա կան Ա մե րի կայում և Կա րիբ նե րում: Դրա պատ-
ճա ռն այն է, որ չնայած այս տեղ կի րառ վում են զար-
գա ցած երկր նե րում կի րառ վող նույն չա փո րո շիչ նե րը, 
բայց քա ղց կե ղին բնո րոշ ախ տա նիշ ներ և նշան ներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րը չեն այ ցե լում կլի նի կա ներ կամ 
այ ցե լում են շատ ուշ, կամ էլ  չեն ստա նում հա մա պա-
տաս խան բու ժու մը ժա մա նա կին: Այս մո դու լի նպա-
տա կը ման կա կան  քա ղց կե ղի յու րա քան չյուր ձևի 
բուժ ման մո տե ցում նե րը մեկ նա բա նե լը չէ,   այն կե նտ-
րո նա ցած է վաղ ախ տո րոշ ման և հա մա պա տաս խան 
ա ռող ջա պա հա կան կա ռույց ու ղե գր ման վրա: Նրա 
նպա տա կը ա ռաջ նային օ ղա կից սկ սած  ամ բող ջա կան 
ա ռող ջա պա հա կան թիմ ու նե նա լն է, ո րը կա պա հո վի 
քա ղց կե ղով հի վա նդ  ե րե խա նե րին հի վան դու թյու նը 
վե րապ րե լու հնա րա վո րու թյուն: 

Ե թե, բա րե բախ տա բար, քա ղց կե ղը ժխտ վում է, ա պա 
ա մեն դեպ քում հար կա վոր է ման րա կր կիտ հե տա զո-
տե լ՝ ախ տո րո շե լու հա մար այն հի վան դու թյու նը, որն 
ա ռա ջաց րել է այդ ախ տա նիշ նե րը: 
Այն ե րե խան, ո րի մոտ կաս կած վում է քա ղց կեղ, հի-
մն վե լով կլի նի կա կան պատ մու թյան, ֆի զի կալ հե տա-
զո տու թյան և կաս կա ծե լի նշան նե րի, ախ տա նիշ նե րի 
ի դեն տի ֆի կա ցի այի վրա, կա րիք ու նի ու ղե գր վող հաս-
տա տու թյու նում ի րա կա նաց վող պա թո լո գի ա-ա նա տո-
մի ա կան հե տա զո տու թյան: Այս տե ղից հետ ևու թյուն. 
ե թե առ կա է քա ղց կե ղի կաս կած, ե րե խան պե տք է 
ու ղե գր վի քա ղց կե ղի ախ տո րոշ ման ո լոր տում մաս նա-
գի տաց ված կե նտ րոն: Չնայած ե րե խային ան մի ջա պես 
ու ղեգ րե լու ան հրա ժեշ տու թյա նը՝ կար ևոր է դա ի րա կա-
նաց նել հա մա պա տաս խան պայ ման նե րում: Ո րոշ ե րե-
խա ներ, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյա մբ, կա րիք կու-
նե նան ստաբ լի զա ցի այի՝ նախ քան մաս նա գի տաց ված 
կե նտ րոն ու ղե գր վե լը:
 
ա. Թթ վա ծին 
Որ ևէ ծա նր կամ շատ ծա նր հի վան դու թյուն ու նե ցող 
յու րա քան չյուր ե րե խա՝ կյան քի հա մար վտան գա վոր 
ախ տան շան նե րով, շն չա ռա կան խն դիր նե րով, շո կին 
բնո րոշ ախ տա նիշ նե րով և բո լոր նրա նք, ով քեր ու նեն 
վե րա կեն դա նաց ման մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մա ն 
կա րիք, պե տք է ստա նան  թթ վա ծին: Գոյու թյուն չու-
նի թթ ված նի մա տա կա րար ման  ի դե ա լա կան մե թոդ, 
ինչ պես նաև մի մե թոդ, որն իր ար դյու նա վե տու թյա մբ 
գե րա զան ցում է մյու սին: Թե ինչ պես դա կի րա կա նաց-
վի, կախ ված է սար քա վո րում նե րի հա սա նե լի ու թյու նից, 
ե րե խայի՝ տվյալ մե թո դին  ա դապ տա ցի այից (դի մակ 
կամ քթային կա նու լյա) և թթ ված նի պա հա նջ վող կոն-
ցե նտ րա ցի այից:

բ. Հե մո դի նա միկ կայու նու թյուն
 Ծա նր դե հիդ րա տա ցի այի, այլ է թի ո լո գի այի հի պո վո լե-
մի այի կամ շո կի նշան նե րով ե րե խա ն՝ նախ քան ու ղեգ-
րու մը կա րիք ու նի ստա բի լի զա ցի այի:
 Ման կա բու ժա կան ա րյան ճնշ ման չափ ման մո նի տոր-
նե րի պա կա սը չի հան դի սա նում ծա վա լային ստա-
տու սի գնա հա տում չա նե լու հար գե լի պատ ճառ: Հետ-
ևա բար ան հրա ժե շտ է ի մա նալ հի պո վո լե մի այի, ցա ծր 
պեր ֆու զի այի և ծա վա լի լրաց ման ան հրա ժեշ տու թյան 
կլի նի կա կան նշան նե րը: Ստո րև ներ կայաց ված են հի-
պո պեր ֆու զի այի նշան նե րը ՝

 �  Կա պի լյար նե րի լց ման ժա մա նա կի եր կա րում 2վ-ից 
ա վե լ

 �  Գու նատ կամ մար մա րան ման մա շկ
 � Սր տի կծկ ման հա ճա խա կա նու թյու նը՝ տա խի կար-

դի ա >180 զ/ր
 �  Գի տակ ցու թյան խան գա րում: 

Այս ի րա վի ճակ նե րի ան հա պաղ բուժ ման տակ տի-
կայում նե րառ ված է ա րագ ին ֆու զի ա ն՝ սո վո րա բար 
Ռին գե րի լակ տա տի կամ 0.9% նատ րի ու մի քլո րի դի 
լու ծույթ 20-30մլ/կգ 30 րո պե ում, ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում՝ ա վե լի ա րագ: Կար ևոր է հի շել, որ քա ղց կեղ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի մոտ հա ճախ դիտ վում է սա կա վա-
րյու նու թյուն, ին չը նշա նա կում է, որ հե ղուկ նե րի ա րագ 
ին ֆու զի ան կա րող է բե րել թո քի այ տու ցի: Այս պա րա-
գայում հե ղուկ նե րի նե րար կու մը պե տք է լի նի հա մե մա-

Այս մո դուլն ուղ ված է օգ նե լուն, որ 
քա ղց կեղ ու նե ցող յու րա քան չյուր 
ե րե խայի 
ախ տո րո շու մը և բու ժու մը չհե տա-
ձգ վի բյու րոկ րա տի այի կամ ա ռող-
ջա պա հա կան թի մի գի տե լիք նե րի 
սա կա վու թյան  պատ ճա ռով:
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տա բար դան դաղ, մի նչև հի վան դին ա րյուն փոխ նե րա րկ-
վի՝ ըստ ան հրա ժեշ տու թյան:

գ. Հե ղուկ նե րի  նե րա րկ ման կա նո նա կա րգ

 Մի նչև եր կու ամ սա կան ե րե խա նե րին խոր հուրդ է տր-
վում դե քստ րո զան (դե քստ րո զան թո րած ջրում-D/DW): 
Նո րա ծին նե րի դեպ քում, 10%-ոց դե քտ րո զան պե տք է 
ներ մուծ վի ա ռա նց է լե կտ րո լիտ նե րի 80մլ/կգ/օ րա կան, 
կամ պոր տային կա թե տե րով, կամ ե թե հնա րա վոր է՝ 
պե րի ֆե րիկ ե րակ նե րով: Կյան քի երկ րո րդ օր վա նից 
նատ րի ու մի քլո րի դը (10մլ/500մլ լու ծույթ) պե տք է ա վե-
լաց վի հե ղուկ նե րին, իսկ եր րո րդ օր վա նի ց՝ կա լի ու մի 
քլո րիդ (5մլ/500մլ լու ծույթ): 2 ամ սա կա նից հե տո, ե թե 
չկա դե հիդ րա տա ցի ա կամ շոկ, ե րե խան նե րե րա կային 
ստա նում է 5% դե քստ րո զա է լե կտ րո լիտ նե րի հետ, ո րը 
հաշ վա րկ վում է հետ ևյալ կե րպ (Հո լի դեյ Սե գա րի մե թո դ՝ 
հի մն ված ջրի և կա լո րի ա նե րի պա հան ջի վրա).

<10 կգ 100 մլ/կգ/օ րա կան

10-20 կգ
1000մլ+ (50մլ/կգ յու րա քան չյուր կգ > 10կգ-ի դեպ-
քում) օ րա կան

>20կգ
1500մլ+(20մլ/կգ յու րա քան չյուր կգ > 20կգ-ի դեպ քում) 
օ րա կան

 Հե ղուկ նե րի հաշ վար կի օ րի նակ 
Ե րե խան կշ ռում է 25 կգ
1500մլ + (20 x 5 կգ) 5կգ-ը դա 20կգ-ից ա վել կգ է՝ 25կգ 
կշ ռող ե րե խայի դեպ քում
1500մլ + 100 = 1600մլ՝ 24 ժա մում
1600մլ/24 ժամ = 66.6մլ/ժ
 Սա նշա նա կում է, որ 25 կգ քաշ ու նե ցող ե րե խան կա րիք 
ու նի 66մլ/ժ ա րա գու թյա մբ նե րե րա կային 5% դե քստ րո-
զայի է լե կտ րո լիտ նե րի հետ լու ծույ թի ներ մուծ ման: Մի շտ 
ան հրա ժե շտ է ա վե լաց նել է լե կտ րո լիտ ներ լու ծույ թի ն՝ 
բա վա րա րե լու հա մար պա հա նջ նե րը: Ի դե ա լա կան է հա-
մար վում նատ րի ու մի 3-5 մԷք/կգ/օր և կա լի ու մի 2-3 մԷք/
կգ/օր պա հան ջի ա պա հո վու մը:
 Նե րե րա կային հե ղուկ նե րի նե րա րկ ման կազ մա կեր պու-
մը կա տար վում է, պրակ տի կո րեն, ըստ ե րե խայի տա-
րի քի:

Նո րա ծին նե րի 

հա մար

Կյան քի ա ռա ջին օ րը՝ 10% D/DW ա ռա նց 

է լե կտ րո լիտ նե րի

Կյան քի երկ րո րդ օ րը՝ 500մլ 10% D/DW+ 

10մլ NaCl

Կյան քի եր րո րդ օր վա նից մի նչև 2 ամ-
սա կա ն՝ 
500մլ 10% D/DW+ 10մլ NaCl + 5մլ KCl

2 ամ սա կա նից 

մեծ ե րե խա
5% D/DW ըստ քա շի+15մլ NaCl + 5մլ KCl

Ս րա նք շա րու նա կա կան ին ֆու զի այի հե ղուկ նե րն են 
այն ե րե խա նե րի հա մար, ո րո նք չեն կա րո ղա նում խմել 
կամ կա րիք ու նեն ե րա կային նե րա րկ ման, բայց չու նեն 
դե հիդ րա տա ցի ա կամ շոկ: 

դ. Ցա վի կա ռա վա րում

 Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է ցավ, ա պա պե տք է այն 
վե րաց նել նախ քան ու ղեգ րե լը:

 �  Թույլ ցա վե ր
 �  Պա րա ցե տա մոլ 10-20մգ/կգ դե ղա չա փով, յու-

րա քան չյուր 4-6 ժա մը մե կ
 �  Թույլ կամ մի ջին ուժգ նու թյան ցա վեր 

 � Ի բուպ րո ֆեն 5-10մգ/կգ դե ղա չա փով, յու րա-
քան չյուր 6 ժա մը մե կ

 �  Դիկ լո ֆե նակ 1-1.5մգ/կգ դե ղա չա փով, յու րա-
քան չյուր 8-12 ժա մը մե կ

 �  Նապ րոք սեն 5-7.5 մգ/կգ դե ղա չա փով, յու րա-
քան չյուր 8-12 ժա մը մե կ

 
ե. Ներ գան գային հի պեր տեն զի այի վա րում

 Ե թե գլ խու ղե ղի ու ռուց քի կաս կա ծով հի վան դի մոտ 
առ կա է նյար դա բա նա կան վի ճա կի վա տա ցում, ու ղեգ-
րե լուց ա ռաջ ան հրա ժե շտ է ի րա կա նաց նել ներ գան-
գային հի պեր տեն զի այի կար գա վո րում, ո րը նե րա ռում 
է հետ ևյալ քայ լե րը՝ 

 � Ան կող նային ռե ժիմ 45° բա րձ րաց րած գլ խի դիր քո վ
 �  Բա րձր դո զայով ստե րոիդ նե րի նե րար կում՝ ներե-

րա կային կամ մի ջմ կա նային դեք սա մե տա զոն 
0.15-0.25 մգ/կգ/ դե ղա չա փով և/ կամ ին սու լին 
0.25-0.5գ/կգ դե ղա չա փո վ

 � Ցն ցում նե րի դեպ քում նշա նակ վում է դի ա զե պամ 
0.3մգ/կգ/IV՝ 10 մգ ա ռա վե լա գույն մի ան վագ դե-
ղա չա փով և 3 դո զա նե րի ա ռա վե լա գույն չա փով: 
Ին ֆու զի այի ա րա գու թյու նը չպե տք է գե րա զան ցի 
1մգ/ րո պեն: Դի ա զե պա մից հե տո, պե տք է ֆե նի-
տոին նշա նակ վի՝ 10-15մգ/կգ/IV դե ղա չա փով: 

Այս գոր ծո ղու թյուն նե րի ուր գե նտ ի րա կա նա ցու մը հնա-
րա վոր է դա րձ նում պա ցի են տի փո խադ րու մը խնամ քի 
եր րոր դային օ ղակ:

զ. Խոր հուրդ ներ ա րյու նա հո սու թյան և սուր զար գա-
ցող ա նե մի այի ժա մա նա կ

 Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է խի ստ ցա ծր հե մա տոկ րիտ 
և հե մո դի նա միկ խան գա րում ներ, ան հրա ժե շտ է 10մլ/
կգ չա փով է րիթ րո ցի տար զա նգ վա ծի փոխ նե րար կում: 
Այ նուա մե նայ նիվ, հնա րա վո րու թյան դեպ քում պե տք է 
խու սա փել տրա նս ֆու զի այի ց՝ ի րա կա նաց նել այն դեպ-
քում, ե թե ե րե խան հե տա զոտ վել է և տրա նս ֆու զի ան 
ի րա կա նաց վում է ու ղե գր վող հաս տա տու թյու նում:
Տ րա նս ֆու զի ա կա տա րեք մի այն, ե թե ե րե խայի կյան-
քին վտա նգ է սպառ նում: 
Ե թե առ կա է թրոմ բո ցի տո պե նի ա (թ րոմ բո ցիտ նե րի 
քա նա կը <50,000/մմ3) լուրջ հե մո ռա գիկ մա նի ֆես տա-
ցի այով, ա պա ան հրա ժե շտ է ի րա կա նաց նել թրոմ բո-
ցի տար զա նգ վա ծի փոխ նե րար կում: Սա կայն, ե թե չկա 
սուր հե մո ռա գիկ մա նի ֆես տա ցի ա, մի՛ փոխ նե րար կեք: 
Ե րե խային ան հրա ժե շտ է հան գի ստ ռե ժի մ՝ կան խե լու 
հա մար ա րյու նա հո սու թյու նը:
 



23

II
 

Ման կա կան քա ղց կե ղի վաղ ախ տո րո շու մը 

է. Գրան ցում և մո նի տո րի նգ

 Դա սա կա րգ ման վտան գա վոր կրի տե րի ա նե րին հա-
մա պա տաս խա նող բո լոր ե րե խա նե րը կա րիք ու նեն մո-
նի տո րին գի՝ նոր խն դիր նե րը, ախ տա նիշ նե րը և նշան-
նե րը վաղ հայտ նա բե րե լու և վի ճա կը կայուն պահ պա-
նե լու նպա տա կով: Մո նի տո րին գը մի շտ չէ, որ պա հան-
ջում է թա նկ սար քա վո րում նե րի կի րա ռում, ո րո նք շատ 
դեպ քե րում ան հա սա նե լի են ա ռող ջա պա հա կան տվյալ 
օ ղա կի հա մար:
 Լա վա գույն մո նի տո րին գը ի րա կա նաց վում է բու ժաշ-
խա տող նե րի կող մից, ո րո նք հս կում են սր տի կծկ ման 
հա ճա խու թյու նը, շն չա ռու թյան հա ճա խու թյու նը, կա-
պի լյար նե րի լց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը, շն չա ռու-
թյան դժ վա րու թյան առ կայու թյու նը, դե հիդ րա տա ցի-
ան, դի ու րե զի առ կայու թյու նը և քա նա կը, յու րա քան-
չյուր 15 րո պեն մեկ կա մ՝ հա մա պա տաս խան կլի նի կա-
կան ստա տու սի ն՝ մի նչև ե րե խան կժա մա նի ու ղե գր վող 
հի վան դա նոց:
 Սա նշա նա կում է, որ բու ժաշ խա տո ղը պե տք է շտապ 
օգ նու թյան մե քե նայով ե րե խային հի վան դա նոց ու ղեկ-
ցի և ճա նա պար հին ի րա կա նաց նի մո նի տո րի նգ: 

ը. Ծ նող նե րի տե ղե կա ցում

 Շատ կար ևոր է տե ղե կաց նել ծնող նե րին: Հի շե ՛ք, որ 
նրա նք խի ստ ան հա նգս տա ցած են, որ ի րե նց ե րե խան 
ու նի լուրջ խն դիր: Լսե ՛ք նրա նց ան հա նգս տաց նող վա-
խե րը և փոր ձե ՛ք փա րա տել նրա նց կաս կած նե րը.
 Բա ցատ րե ՛ք ծնող նե րին ե րե խային հի վան դա նոց ու-
ղեգ րե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին և ստա ցեք նրա նց 
հա մա ձայ նու թյու նը:
 Հա նգստ րաց րե ՛ք ծնող նե րին, վս տա հեց րե ՛ք, որ ու ղե-
գր վող հաս տա տու թյու նում առ կա է մաս նա գի տաց ված 
բժշ կա կան թիմ և ախ տո րոշ ման ու բուժ ման հա մար 
ան հրա ժե շտ պայ ման ներ: 

 � Բա ցատ րե ՛ք նրա նց, թե ինչ տե ղի կու նե նա հի-
վան դա նո ցում և թե ինչ պես դա կօգ նի ե րե խային:

 � Տ վե ՛ք հար ցեր և ա ռա ջար կու թյուն ներ ա րեք, թե ով 
ի րե նց կօգ նի տա նը, մի նչ ի րե նք ե րե խայի հետ հի-
վան դա նո ցում են:

 �  Դուք, հնա րա վոր է, չկա րո ղա նաք օգ նել ծնող նե-
րին լու ծե լու ի րե նց առջև դր ված բո լոր խն դիր նե-
րը, բայց ա վե լի կար ևոր է, որ Դուք ա նեք հնա րա-
վոր ա մեն ինչ, որ պես զի ա ջակ ցեք ի րե նց:

 �  Հի շե ՛ք, ե րե խային ան մի ջա պես չու ղեգ րե լու դեպ-
քում, նրա ա ռող ջա նա լու շան սե րը կա րող են նվա-
զել և պրոգ նո զը ամ բող ջա պես փոխ վում են:

թ. Ե րե խային ու ղեգ րե լու քայ լե րը 

Գ րե ՛ք ու ղե գիր ծնող նե րի հա մա ր՝ ու ղե գր վող հաս-
տա տու թյու նում բու ժաշ խա տող նե րին ներ կայաց նե լու 
նպա տա կով:

Գ րե ՛ք. 
 � Ե րե խայի ա նու նը և տա րի քը 
 � Ու ղե գր ման ժա մա նա կը 
 � Ե րե խայի խնդ րի նկա րագ րու թյու նը 
 � Ու ղե գր ման պատ ճա ռը (վ տան գա վոր ախ տա նիշ-

նե րը և նշան նե րը)
 � Տր ված բու ժու մը, նե րա ռյալ կի րառ ված դե ղո րայ-

քի դե ղա չա փը և ժա մա նա կա հատ վա ծը
 �  Ցան կա ցած այլ տե ղե կու թյուն, որն ան հրա ժե շտ 

կլի նի հի վան դա նո ցում ե րե խայի խնամ քը կազ մա-

կեր պե լու հա մար, ինչ պես օ րի նա կ՝ հի վան դու թյան 
նա խո րդ բուժ ման տվյալ նե րը:

 �  Ձեր և Ձեր կլի նի կայի ա նու նը 

 Հի շե ՛ք, որ Դուք պե տք է կա պն վեք ու ղե գր վող օ ղա կի հետ 
և ե րե խայի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն տրա մադ րեք: Ա մե-
նայն հա վա նա կա նու թյա մբ, նրա նք խոր հուրդ ներ կտան, 
թե մի նչ այդ ինչ կա րե լի է ա նել, կս պա սեն հի վան դա նո ցի 
ըն դու նա րա նում և կա ջակ ցեն թղ թա բա նա կան հար ցե րում:

ԻՆՉ ՊԵ ՞Ս ՎԱՐ ՎԵԼ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՀԵՏ, ՈՒՄ ՄՈՏ  
ԱՌ ԿԱ Է ՔԱ ՂՑ ԿԵ ՂԻ «Ո ՐՈ ՇԱ ԿԻ ՌԻ ՍԿ»

 
Այս խմ բին են պատ կա նում ե րե խա նե րը, ո րո նց կլի նի-
կա կան ախ տան շա հա մա լի րը դիտ վում է մի շա րք հի-
վան դու թյուն նե րի ժա մա նա կ՝ նե րա ռյալ նաև քա ղց կե ղի: 
Ա վե լի ն՝ հա վա նա կա նու թյու նը, որ այդ ախ տա նիշ նե րի 
պատ ճա ռը հան դի սա նում է քա ղց կե ղը՝ ցա ծր է, հետ ևա-
բար, նպա տա կա հար մար է բուժ ման հիմ քում ըն դու նել 
ա ռա վել տա րած ված է թի ո լո գի ան: 
Այս տեղ, ա մե նա կար ևո րը, ե րե խայի պատ շաճ հս կո-
ղու թյունն ի րա կա նաց նե լն է: Հս կո ղու թյու նը հնա րա վոր 
կդա րձ նի հի վան դու թյան ըն թաց քի և բուժ ման հան դեպ 
պա տաս խա նի դի տար կու մը, ին պես նաև կօգ նի հս տակ 
ի մա նալ, թե երբ պե տք է այլ հնա րա վոր ախ տա բա նու-
թյուն նե րը դի տար կել:
 Քա շի ան կու մը, ա խոր ժա կի կո րուս տը, թու լու թյու նը և 
հոգ նա ծու թյու նը կա րող են մի շա րք հի վան դու թյուն նե րի 
պատ ճա ռով լի նել, այդ թվում՝ պա լա րախ տը, ՄԻԱՎ-ը, 
սնուց ման և ստա մոք սա ղի քային տրակ տի հետ կապ-
ված խն դիր նե րը և ռև մա տո լո գի ա կան հի վան դու թյուն-
նե րը: Ու ռուցք նե րը նույն պես կա րող են այս ախ տա նիշ-
նե րի հետ ա սո ցաց վել, բայց, սո վո րա բար, նման ախ-
տա նիշ նե րի սուր ի հայտ գա լը բնո րոշ չէ ու ռուցք նե րին, 
այն պե ս՝ ինչ պես մե ծա հա սակ նե րի դեպ քում: Այ նուա մե-
նայ նիվ, նման ախ տա նիշ նե րով յու րա քան չյուր ե րե խա 
պե տք է գնա հատ վի, և ե թե հս կո ղու թյան ժա մա նակ  
չկա վի ճա կի բա րե լա վում, դիտ վում է հա րա ճուն ըն թա-
ցք, կամ զու գա կց վում է «հ նա րա վոր քա ղց կեղ» բաժ նում 
ներ կայաց ված ախ տա նիշ նե րից որ ևէ մե կի հետ, ա պա 
ան հա պաղ ե րե խային պե տք է ու ղեգ րել նեղ մաս նա գե-
տի մոտ:
 Սա կա վա րյու նու թյունն ա ռա ջա նում է տար բեր հի վան-
դու թյուն նե րի հետ ևան քով, ո րոն ցից ա մե նա հա ճա-
խա կի հան դի պող պատ ճա ռը՝ ան հա մա պա տաս խան 
սնն դա կար գի հետ ևան քով զար գա ցող եր կա թի ան բա-
վա րա րու թյունն է: Չնայած այդ փաս տի ն՝ այն հան դի-
սա նում է նաև լեյ կե մի այի տրի ա դայի հիմ նա կան ախ-
տա նիշ նե րից մե կը: Ա նե մի ան, ո րը չի զու գա կց վում այլ 
ախ տա նիշ նե րի, ինչ պես օ րի նա կ՝ պուր պու րայի հետ, 
հիմ նա կա նում ա ռաջ նային բուժ վում է եր կա թի պրե պա-
րատ նե րով:
 Բայց ևայն պես, մեկ ա միս հս կո ղու թյու նից հե տո, ե թե 
չկա կլի նի կա կան լա վա ցում, ան հրա ժե շտ է կա տա րել 
ա րյան ընդ հա նուր քն նու թյուն և փոր ձել պար զել եր կա-
թի պրե պա րատ նե րով բուժ մա նը չեն թա րկ վող ա նե մի-
այի պատ ճա ռը:
 Բա րե բախ տա բար, ե րե խա նե րի մի այն փո քր մա սի մոտ 
է քա ղց կե ղը հան դի սա նում ա նե մի այի պատ ճառ, իսկ 
հի վան դը ու ղե գր վում է մաս նա գի տաց ված հի վան դա-
նո ց՝ լի ար ժեք ախ տո րո շում և բու ժում ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կով:
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 Մե ծա ցու մով ու ղե կց վող լիմ ֆա դե նո պա թի ան, ո րին 
բնո րոշ է ին ֆեկ ցի ոն բոր բո քային բնույթ և չա րո րակ 
բնու թագ րիչ նե րի բա ցա կայու թյուն, պե տք է բուժ վի 
հա կա բի ո տիկ նե րով (ցե ֆա լեք սին կամ դիկ լոք սա-
ցի լին 50մգ/կգ/օր 3 դե ղա չա փով): Ե թե դիս պան սեր 
հս կո ղու թյան հեր թա կան այ ցի ժա մա նակ լա վա ցում  
չի դիտ վում կամ հա կա բի ո տիկ նե րով բուժ ման ֆո նի 
վրա լիմ ֆա դե նո պա թի ան հա րա ճում է, ա պա ե րե խան 
պե տք է ու ղե գր վի նեղ մաս նա գե տի մո տ՝ պատ ճա ռը 
պար զե լու նպա տա կով, ո րը կա րող է լի նել նաև նե ոպ-
լա զի ան: Այս ե րե խա նե րը պե տք է զնն ման են թա րկ վեն 
յու րա քան չյուր 14-րդ օ րը՝ մի նչև կդիտ վի բա րե լավ վում 
կամ մի նչև կպա րզ վի պատ ճա ռը, ո րը բե րել է այդ 
ախտա նիշ նե րի ա ռա ջաց մա նը: Ծնող նե րին ան հրա-
ժեշտ է ու սու ցա նել վտան գի նշան նե րը, ո րո նց դեպ-
քում ե րե խան պե տք է վե րա դառ նա և շա րու նա կի ա ճի 
և զար գաց ման մո նի տո րին գը, պատ վաս տում նե րն ու 
տնային խնամ քը: Յու րա քան չյուր ե րե խա, ո րի մոտ 
դիտ վում է բոր բո քային, ին ֆեկ ցի ոն բնույ թի մա րմ նի 
որ ևէ շր ջա նում մե ծա ցում, պե տք է հա մա պա տաս խան 
բու ժում ստա նա և հսկ վի: Ե թե մե ծա ցու մը հա րա ճում 
է 1 ամ սից ա վել և դիտ վում է վի ճա կի վա տա ցում, ան-
հրա ժե շտ է ան հա պաղ ու ղեգ րել մաս նա գի տաց ված 
կե նտ րոն: Մեծ կար ևո րու թյուն է ի րե նից ներ կայաց-
նում ծնող նե րի ճի շտ խո րհր դատ վու թյու նը, ո րի պա-
րա գայում  վտան գի նշան նե րի ժա մա նակ  նրա նք ան-
մի ջա պես դի մեն հի վան դա նոց:

ԻՆՉ ՊԵ ՞Ս ՎԱՐ ՎԵԼ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՀԵՏ ՈՒՄ ՄՈՏ 

«Չ ԿԱ ՔԱ ՂՑ ԿԵ ՂԻ ԿԱՍ ԿԱԾ»

 Բա րե բախ տա բար, այ ցի ժա մա նակ, այս ե րե խա նե րը 
չու նեն որ ևէ ախ տա նիշ ներ և նշան ներ, ո րո նք դաս-
վում են որ պես «հ նա րա վոր քա ղց կեղ» կամ « քա ղց կե-
ղի ռիսկ»: 
Ան գամ այդ պա րա գայում, IMCI ձեռ նար կում ներ-
կայաց ված պա ցի ե նտ նե րի գնա հա տու մը, մո նի տո-
րին գը, խո րհր դատ վու թյու նը պե տք է շա րու նակ վի՝ 
ա ռո ղջ ապ րե լա կեր պի խրա խուս ման և կան խար գե լող 
խո րհ դատ վու թյան հետ մի ա ժա մա նակ: Հետ ևա բար, 
ան հրա ժե շտ է հա մոզ վել ե րե խա նե րի պատ շաճ պատ-
վաս տում նե րի ի րա կա նաց ման, ա ճի և զար գաց ման 
մո նի տո րին գի մեջ:

 
Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԾՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ԿԱՄ ԽՆԱ ՄԱ ԿԱ ԼԻ ԽՈՐ
ԴԱՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ
 Քա ղց կեղ ու նե ցող ե րե խան բուժ ման և հս կո ղու թյան 
կա րիք ու նի մաս նա գի տաց ված կե նտ րո նում, ո րը 
ա պա հո վում է պա ցի ե նտ նե րի ամ բող ջա կան մո նի տո-
րի նգ, ու նի մուլ տի դիս ցիպ լի նար թիմ, որն ի րա կա նաց-
նում է նաև ե րե խայի և նրա ծնող նե րի հո գե բա նա կան 
ա ջակ ցու թյու նը: Հա ճախ Դուք ճա նա չում եք ե րե խային 
և նրա ըն տա նի քին, քան զի ե րե խան կլի նի կայի մշ տա-
կան պա ցի ե նտն է և ծնող նե րը վս տա հում են Ձեզ: Այս 
հա րա բե րու թյուն նե րը Ձեզ դա րձ նում են ըն տա նի քին 
ա ջակ ցող և  մաս նա գի տաց ված հաս տա տու թյան  հետ  

հա մա գոր ծակ ցող ան ձ: Այս պատ ճա ռով Դուք կա րող եք 
տալ ծնող նե րին և խնա մա կա լին հետ ևյալ կար ևոր խոր-
հուրդ նե րը.

 �  Քա ղց կե ղը բու ժե լի հի վան դու թյուն է, ե թե տր վում է 
հա մա պա տաս խան և ժա մա նա կին բու ժում:

 � Ն րա նք պե տք է պատ շաճ ձևով ի րա կա նաց նեն 
ու ռուց քա բա նա կան թի մի կող մից նշա նակ ված բու-
ժու մը: 

 � Ա պա ցուց ված չէ այ լը նտ րան քային մե թոդ նե րի և 
հա տուկ սնն դա կար գե րի է ֆեկ տի վու թյու նը քա ղց-
կե ղի բուժ ման հար ցում: Ե թե դրա նք վնա սա կար 
չեն, ծնող նե րը վս տա հում են այդ մե թոդ նե րին և 
կի րա ռում են ա ռա նց փո փո խե լու բու ժա կան սխե-
ման, ա պա նրա նք կա րող են շա րու նա կել դրա նց 
կի րա ռու մը: Շատ կար ևոր է բու ժու մը չը նդ հա տե լը՝ 
հե տա գա ա պա քին ման կե ղծ սպա սե լիք նե րով:

 �  Բուժ ման ձա խող ման հիմ նա կան պատ ճա ռը վեր-
ջի նի ցս հրա ժա րումն է: Դուք պե տք է օգ նեք ծնող-
նե րին մաս նա գի տաց ված կե նտ րո նի կող մից նշա-
նակ ված  բուժ ման կուր սը ա վար տե լու և հս կո ղու-
թյունն ի րա կա նաց նե լու հար ցում:

 �  Հի շեց րե ՛ք ծնող նե րին վտան գի նշան նե րը և ան հա-
պաղ ու շադ րու թյուն պա հան ջող ախ տա նիշ նե րը

 �  Դուք կա րող եք խոր հուրդ տալ ե րե խային վե րա-
դառ նալ դպ րո ց՝ հի մն վե լով կի րառ վող բու ժա կան 
սխե մայի և ի մու նո սուպ րե սի այի աս տի ճա նի վրա:

« Հա մա ռո րեն պն դե ՛ք այս  
խոր հուրդ նե րի կար ևո րու թյու նը»

ՍՈ ՎՈ ՐԵՑ ՐԵ ՛Ք ՎՏԱՆ ԳԻ ՆՇԱՆ ՆԵ ՐԸ, Ո ՐՈ ՆՔ  

ԱՆ ՀԱ ՊԱՂ ՈՒ ՇԱԴ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՆ ՊԱ ՀԱՆ ՋՈՒՄ

 Դուք պե տք է սո վո րեց նեք ծնող նե րին վտան գի նշան նե-
րը, ո րո նց ժա մա նակ նրա նք ե րե խային պե տք է բե րեն 
կլի նի կա ՝լ րա ցու ցիչ խնա մք ի րա կա նաց նե լու հա մար: 
Ե թե ծնող նե րն ի մա նում են վտան գի նշան նե րը և ժա մա-
նա կին են ներ կայա նում, ա պա ե րե խան ստա նում է հա-
մա պա տաս խան խնա մք: Կի րա ռեք ծնող նե րի հա մար 
հաս կա նա լի բա ռեր, և հի վան դու թյան բո լոր նշան նե րը 
սո վո րեց նե լու փո խա րեն, սո վո րեց րեք սահ մա նա փակ 
քա նա կով ախ տա նիշ ներ, այն պես որ մայ րը կա րո ղա նա 
դրա նք մտա պա հել:
 Բա ցատ րե ՛ք մո րը, որ նա պե տք է ան հա պաղ դի մի, ե թե 
քա ղց կե ղով ե րե խայի մոտ դիտ վի ՝

 �  Տե նդ
 � Փս խում նե ր
 �  Հե ղուկ նե րի խմե լու ան կա րո ղու թյուն 
 � Ա րյու նա հո սու թյան նշան ներ 
 � Առ կա է շն չա ռու թյան դժ վա րա ցում
 �  Խի ստ ար տա հայտ ված գու նա տու թյուն
 �  Վի ճա կի և տես քի վա տա ցում:
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V
 

Ման կա կան քա ղց կե ղի վաղ ախ տո րո շու մը 

ԴԵՊ ՔԻ Օ ՐԻ ՆԱ Կ

 1. Մար տի նի դեպ քը

 Մար տի նը 4-ա մյա տղա է: Մայ րը տա րել էր նրան կլի նի կա, քան զի Մար տի նը չո րս շա բաթ շա րու նակ հի-
վա նդ էր: Սկզ բում բրոն խի տի ախ տա նիշ ներ է ին դիտ վում, ո րի կա պակ ցու թյա մբ կի րառ վում է ին հա կա-
հա զային օ շա րակ ներ, ա պա դրա նից հե տո սկս վեց ա կան ջի ին ֆեկ ցի ա և 7օր կի րառ վեց ա մոք սա ցի լին: 
Մայ րը նշում է, որ տղան լի ար ժեք չէր ա պա քին վե լ՝ ա կան ջա ցա վն այլևս չկար, բայց ե րե խան վատ էր 
ու տում, թույլ էր և կա րճ ժա մա նա կով էր խա ղեր խա ղում:
Ն րան դուր չէր գա լիս ե րե խայի գու նա տու թյու նը, և եր կու օր ա ռաջ ի րա նի մաշ կի վրա ի հայտ ե կած ցա նը:
Բ ժիշ կը ի րա կա նաց րեց ամ բող ջա կան IMCI գնա հա տում: Պա րզ վեց, որ Մար տի նը կշ ռում է 15կգ, հա-
սա կը՝ 98սմ, սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը(ՍԿՀ)՝ 110 զա րկ/ րո պե ում, շն չա ռու թյան հա ճա խու թյու-
նը(ՇՇ)՝ 28, մա րմ նի ջեր մաս տի ճա նը՝ 36.6° C: Վի ճա կի ամ բող ջա կան գնա հա տու մից հե տո, բժիշ կը 
դի տար կեց հնա րա վոր քա ղց կե ղի առ կայու թյու նը և հա րց րեց.
 
Ա րդյո ՞ք ե րե խան ու նե ցել է տե նդ:
 Մայրն ա սաց, որ ե րե խան մեկ ա միս շա րու նակ ջեր մել է, բայց այժմ ՝ոչ:

 Դիտ վե ՞լ է արդյոք ե րե խայի մոտ քա շի ան կում, ա խոր ժա կի կո րուստ և հոգ նա ծու թյուն:
 Մայ րը դրա կան պա տաս խան տվեց և նշեց, որ խի ստ ան հա նգս տա ցած է, քան զի Մար տի նը բնույ-
թով շատ ակ տիվ ե րե խա է, իսկ այժմ նա շատ հան գի ստ է, ամ բո ղջ ժա մա նակ հոգ նած է և շատ քիչ 
է ու տում:

 Դիտ վե ՞լ են արդյոք ե րե խայի մոտ գլ խա ցա վեր կամ ոսկ րային ցա վեր:
 Մայրն ա սաց, որ դիտ վել է ցա վո տու թյուն, բայց ոչ գլ խա ցավ, և թուլյ ար տա հայտ ված ոսկ րային ցա-
վե ր՝ հատ կա պես գան գատ վում էր գի շե րը ոտ քե րում ցա վե րից:

Բ ժիշ կը զն նեց Մար տի նին. նա հայտ նա բե րե ց ոչ խի ստ ար տա հայտ ված ա փային գու նա տու թյուն, պե-
տե խի ալ ցա նա վո րում ի րա նի և վեր ջույթ նե րի մաշ կին, բազ մա կի փո քր էկ խի մոզ ներ ոտ քե րին: Մար-
տի նը տե սո ղու թյան հետ կապ ված խան գա րում ներ չու ներ, չկար ա տաք սի ա: Ա ռակ է ին բազ մա կի 
փո քր մե ծա ցած լիմ ֆա տիկ հան գույց ներ պա րա նո ցին, ո րո նց տրա մա գի ծը, սա կայն, չէր գե րա զան-
ցում 2.5 սմ-ը: 
Ո րո վայ նում բա ցա կայում է ին շո շափ վող գոյա ցու թյուն նե րը, բայց լ յար դը 3 սմ շո շափ վում էր կո ղա-
ղե ղի տա կից, իսկ փայ ծա ղը՝1սմ: Մա րմ նի այլ հատ ված նե րում մե ծա ցում ներ կամ ակն հայտ խան գա-
րում ներ չեն հայտ նա բեր վել:

 Մյուս է ջում ըն թեր ցե ՛ք դեպ քի գրա նց ման ձևը և Մար տի նի վի ճա կի դա սա կար գու մը, քն նար կե ՛ք Ձեր 
կաս կած նե րը նեղ մաս նա գե տի հետ:
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 ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՔԱ ՂՑ ԿԵ ՂԻ ՀԱՅՏ ՆԱ ԲԵՐ ՄԱՆ ԳՐԱ ՆՑ ՄԱՆ ՁԵՎ 

Ա նու նը   ՄԱՐ ՏԻՆ
Ամ սա թիվ    ՓԵ ՏՐ ՎԱՐ10/10                           Տա րի քը   4 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ 
Ի ՞նչ խն դիր ներ ու նի ե րե խան - 4 ՇԱ ԲԱԹ ՏԵՎՈՂ ԲՐՈՆ ԽԻՏ, Ա ՊԱ Օ ՏԻՏ, Ո ՐԻ ԿԱ ՊԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱ ՄԲ ՍՏԱ ՑԵԼ Է ՀԱ ԿԱ ԲԻ
Ո ՏԻ ԿՆԵՐ, ԼԱՎ ՉԻ ՈՒ ՏՈՒՄ, ՉԻ ՈՒ ԶՈՒՄ ԽԱ ՂԱԼ, Ա ՆԱ ՌՈ ՂՋ ՏԵ ՍՔ ՈՒ ՆԻ, ՀԱ ՐԱ ՃՈՂ ԳՈՒ ՆԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ, 2 ՕՐ 
Ա ՌԱՋ Ի ՀԱՅՏ Է Ե ԿԵԼ ՑԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒՄ, ՈՐՆ ԱՅ ՍՕՐ ՈՒ ԺԵ ՂԱ ՑԵԼ Է: 
Ա ռա ջին   խո րհր դատ վու թյու նը  X                   Կո նտ րոլ                      Քա շը      15կգ          Հա սա կը    98սմ           ԳՇ: 
ՍԿՀ  110                 ՇՀ  28                  T°    36.6°C 

Հա րց րե ՛ք
Հետ ևե ՛ք և նշե ՛ք
(ին չըն կա տում եք վե րց րեք օ ղա կի մեջ)

Դա սա կար գե ՛ք

Դիտ վե ՞լ է արդյոք 7 օ րից ա վել 
տևող տե նդ և/ կամ ար տա հայտ-
ված քրտ նար տադ ր� թյ�ն 
ԱՅՈ �  ՈՉ �

 Դիտ վո՞ւմ է արդյոք վեր ջե րս 
ա ռա ջա ցած գլ խա ցավ, ո րը 
հա րա ճ�մ է 
ԱՅՈ �   ՈՉ �  Ե՞րբ է սկս-
վել ___
 
Ա րդյո ՞ք դրա պատ ճա ռով ե րե-
խան արթ նա ն�մ է 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Ա րդյո ՞ք այն զ� գա կց վ�մ է 
փսխ ման հետ 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Ա րդյո ՞ք առ կա են վեր ջին ամս-
վա ըն թաց ք�մ ի հայտ ե կած 
ոսկ րային ցա վեր 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Այն սա հմն ա փա կո՞ւմ է ե րե խայի 
ակ տի վ� թյ� նը 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Այն հա րա ճե ՞լ է 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Առ կա՞ է արդյոք ա խոր ժա կի 
կո ր�ստ, քա շի ան կ�մ կամ 
հոգ նա ծ� թյ�ն վեր ջին 3 ամս վա 
ըն թաց ք�մ 
ԱՅՈ �   ՈՉ �Ո՞ րը և ո՞ր քան 
ժա մա նա կ
4 ՇԱ ԲԱԹ Ա ՌԱՋ, Ա ԽՈՐ ԺԱ ԿԻ 
ԿՈ ՐdՍՏ, ՀՈԳ ՆԱ Ծd dՆ

�� Պե տե խի ա ներ, կապ տ�կ ներ կամ ա րյ� նա-
հո ս� թյ�ն 

��  Պալ մար և/ կամ կո նյ�կ տի վայի գ� նա տ� թյ�ն

 Թ�յլ ���� ժե ղ� 
 
�� Աչ քի ա նո մա լի ա նե ր
Ս պի տակ աչք �
 Ծի ա ծա նա թա ղան թի բա ցա կայ� թյ�ն�
    Ձե ռք բե րո վի ստ րա բիս մ�ս�
    Տար բեր գ� նա վոր ման աչ քեր �
Ա րյ�ն աչ ք�մ� ձա խ� 
 
�� Ավ շա հան գ�յց ներ. Չափ սը 2.5սմ  

Ա ռա նց ցա վի կամ բոր բոք ման: Կա րծր և 
պի նդ կոն սիս տեն ցի այի, որն առ կա է 4 շա-
բաթ և ա վե լի  

��  Հան կար ծա կի ի հայտ ե կած տե ղային նյար-
դա բա նա կան ախ տա նիշ նե ր՝
�� Մի ա կող մա նի թ� լ� թյ�ն՝ վեր ջ�յթ նե րից 

մե կի կամ մա րմն ի մի կե սի 
��Ֆի զի կալ ա սի մետ րի ա(դեմ քի)
�� Գի տակ ց� թյան կամ մեն տալ ստա տ� սի 

փո փո խ� թյ�ն �վար քի փո փո խ� թյ�ն, 
շփոթ վա ծ� թյ�ն�

�� Քայ լե լիս հա վա սա րա կշ ռ� թյան կո ր�ստ
�� Ցա վից կա ղա լ
�� Խո սե լ� դժ վա րա ց�մ
�� Տե սո ղա կան խան գա ր�մն եր �ա ղոտ, 

կրկ նա կի տե սո ղ� թյ�ն, հան կար ծա կի 
կ� ր� թյ�ն�

��  Շո շափ վող աբ դո մի նալ գոյա ց� թյ�ն
��  Լյար դի և/ կամ փայ ծա ղի մե ծա ց�մ
��  Մա րմն ի ո րոշ շր ջա նի մե ծա ց�մ՝ գոյա ց�-

թյ�ն

Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ՔԱ ՂՑ ԿԵՂ 
ԿԱՄ ՇԱՏ ԾԱ ՆՐ  

ՀԻ ՎԱՆ Դd dՆ

 ՔԱ ՂՑ ԿԵ ՂԻ  
ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ՌԻ ՍԿ

Չ ԿԱ ՔԱ ՂՑ ԿԵՂ

Ն ՇՈՒՄ ՆԵ Ր
Հա պա վում նե ր՝ ԳՇ-գլ խի շր ջա գիծ; ՍԿՀ-սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյուն; ՇՇ-շն չա ռու թյան հա ճա խու թյուն; Tº- ջեր մաս տի ճան



27Ման կա կան քա ղց կե ղի վաղ ախ տո րո շու մը 

2. Ռաու լի դեպ քը 

 Ռաու լը 12 տա րե կան է և դի մել է ան հե տաձ գե լի օգ նու թյան, քան զի մեկ ա միս շա րու նակ ու նե ցել է 
գլ խա ցա վեր և տե սո ղա կան խն դիր ներ: Մայ րը նշում է, որ ցա վե րը սկս վել են մեկ ա միս ա ռաջ, ո րո նք 
սկզբ նա կան շր ջա նում մշ տա կան չէ ին, բայց գրա վե ցին նրա ու շադ րու թյու նը, քան զի նախ կի նում  եր-
բեք նման բան չէր դիտ վել: Նա դի մեց ման կա բույ ժի, որն ախ տո րո շեց սի նու սիտ և նշա նա կեց հա կա-
բի ո տիկ ներ և հա կա հիս տա մի նային պրե պա րատ ներ: Եր կու շա բաթ ան ց կր կին դի մե ցին բժշ կի, որն 
այս ան գամ ու ղեգ րեց ակ նա բույ ժի մոտ, բայց այ ցը 1 ա միս ան ց էր և ցա վե րը գնա լով ու ժե ղա նում է ին, 
ին չի պատ ճա ռով ո րո շե ցին դի մել ան հե տաձ գե լի օգ նու թյան:

 Ռաու լը նախ կի նում ա ռո ղջ ե րե խա էր, լավ ա շա կե րտ և մա րմ նա մար զիկ: Ե րե խան նշում է, որ նա-
խորդ ա միս սպոր տով չէր կա րո ղա ցել զբաղ վել, քան զի վար ժու թյուն նե րի հետ ևան քով ցա վե րն ու ժե-
ղա նում է ին և, բա ցի այդ, նա չէր կա րո ղա նում լավ տես նել ֆուտ բո լի գն դա կը:

 Ֆի զի կալ քն նու թյուն. Քա շը՝ 45կգ, հա սա կը՝ 150 սմ, ՍԿՀ՝ 60 զ/ր, ՇՇ՝ 28, T°՝ 36.2°C, ԶՃ՝ 100/50: 

Եզ րա կա ցու թյուն. Շփ վող ե րե խա է, մաշ կի նոր մալ գու նա վո րու մով, ա ֆեբ րիլ, ա ռա նց դժ վա րա ցած 
շն չա ռու թյան: Ե րե խայի մոտ չկա լուծ, ջրա զր կում, տե նդ, ա կան ջի և կո կոր դի խն դիր ներ: Սնուց ման 
վի ճա կը լավ է, ա նե մի ան բա ցա կայում է:

Բ ժիշ կը գնա հա տեց քա ղց կե ղի առ կայու թյան հնա րա վո րու թյու նը և հայտ նա բե րեց, որ Ռաու լի մոտ չի 
դիտ վել տե նդ, քա շի ան կում կամ հոգ նա ծու թյուն: Նրա մոտ 1 ա միս շա րու նակ դիտ վել է գլ խա ցավ, 
ո րի պատ ճա ռով ե րե խան վեր ջին օ րե րի ըն թաց քում գի շե րն արթ նա ցել է; այն չի ու ղե կց վել փս խու մով, 
բայց դիտ վել են տե սո ղա կան խան գա րում ներ և երկ տե սու թյուն: Ցա վե րն օր վա ցան կա ցած ժա մա նակ 
են ա ռա ջա նում: Ոսկ րային ցա վե րը բա ցա կայում են:

Զնն ման ար դյուն քում պա րզ վեց, որ ա րյու նա հո սու թյուն, գու նա տու թյուն կամ լիմ ֆա դե նո պա թի ա չկա, 
բբե րը հա վա սա րա չափ է ին ար ձա գան քում լույ սին: Առ կա էր չա փա վոր ար տա հայտ ված կոոր դի նա-
ցի այի խան գա րում և նա սխալ վեց մատ-ք թային փոր ձի ժա մա նակ, ու ներ բի լա տե րալ բի տեմ պո րալ 
հե մի ա նոպ սի ա: Քայ ված քը, մկա նային տո նու սը և ու ժը նոր մայի սահ ման նե րում է ին, այլ խան գա րում-
ներ չհայտ նա բեր վե ցին, ակ նա հա տա կի զն նու մը տեխ նի կա կան պատ ճառ նե րով հնա րա վոր չի ե ղել 
ի րա կա նաց նել:

 Կի րա ռե լով վե րը նշ ված տե ղե կու թյուն նե րը լրաց րե ՛ք հա ջո րդ է ջում տր ված դեպ քի գրա նց ման ձևը:

Ա պա պա տաս խա նեք հետ ևյալ հար ցե րի ն՝

1. Հի մն վե լով Գրա նց ման ձևի վրա, ինչ պի՞ սի մո տե ցում պե տք է բու ժաշ խա տո ղը ցու ցա բե րի ե րե խային և 

նրա ըն տա նի քին:

2. Հի վան դու թյան ո՞ր ախ տա նիշ նե րն է բու ժաշ խա տո ղը հայտ նա բե րել ե րե խայի քն նու թյան և գնա հատ ման 

ժա մա նակ:

3. Կա ՞ն այլ հար ցեր, ո րո նց պար զու մը կօգ նի ա ռա վել լի ար ժեք գնա հա տել և դա սա կար գել ե րե խային:

4. Բու ժաշ խա տո ղն ինչ պե ՞ս կդա սա կար գի Ռաու լի ն՝ հի մն վե լով զնն ման ար դյունք նե րի վրա:

5. Ինչ պի՞ սի բու ժա կան մո տե ցում պե տք է ցու ցա բեր վի Ռաու լին և ինչ պի՞ սի խոր հուրդ ներ պե տք է տր վեն իր 

մայ րի կին:
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 ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՔԱ ՂՑ ԿԵ ՂԻ ՀԱՅՏ ՆԱ ԲԵՐ ՄԱՆ ԳՐԱ ՆՑ ՄԱՆ ՁԵՎ 

Ա նու նը 

Ամ սա թիվ                                                          Տա րի քը 

Ի ՞նչ խն դիր ներ ու նի ե րե խան 

 

 

Ա ռա ջին խո րհր դատ վու թյու նը                         Կո նտ րոլ                             Քա շը                       Հա սա կը                 ԳՇ: 

ՍԿՀ                                           ՇՀ                                    T° 

Հա րց րե ՛ք
Հետ ևե ՛ք և նշե ՛ք
(ին չը նկա տում եք վե րց րեք օ ղա կի մեջ)

Դա սա կար գե ՛ք

Դիտ վե ՞լ է արդյոք 7 օ րից ա վել 
տևող տե նդ և/ կամ ար տա հայտ-
ված քրտ նար տադ ր� թյ�ն 
ԱՅՈ �   ՈՉ �

 Դիտ վո՞ւմ է արդյոք վեր ջե րս ա ռա-
ջա ցած գլ խա ցավ, ո րը հա րա ճ�մ է 
ԱՅՈ �   ՈՉ �  Ե՞րբ է սկս վել ___
 
Ա րդյո ՞ք դրա պատ ճա ռով ե րե խան 
արթ նա ն�մ է 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Ա րդյո ՞ք այն զ� գա կց վ�մ է փսխ-
ման հետ 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Ա րդյո ՞ք առ կա են վեր ջին ամս վա 
ըն թաց ք�մ ի հայտ ե կած ոսկ-
րային ցա վեր 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Այն սա հմն ա փա կո՞ւմ է ե րե խայի 
ակ տի վ� թյ� նը 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Այն հա րա ճե ՞լ է 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Առ կա՞ է արդյոք ա խոր ժա կի կո-
ր�ստ, քա շի ան կ�մ կամ հոգ-
նա ծ� թյ�ն վեր ջին 3 ամս վա 
ըն թաց ք�մ 
ԱՅՈ �   ՈՉ �Ո՞ րը և ո՞ր քան 
ժա մա նա կ

___________________________

___________________________

�� Պե տե խի ա ներ, կապ տ�կ ներ կամ 
ա րյ� նա հո ս� թյ�ն 

��  Պալ մար և/ կամ կո նյ�կ տի վայի գ� նա-
տ� թյ�ն

 Թ�յլ ���Ու ժե ղ� 
 
�� Աչ քի ա նո մա լի ա նե ր
Ս պի տակ աչք �
 Ծի ա ծա նա թա ղան թի բա ցա կայ� թյ�ն�
    Ձե ռք բե րո վի ստ րա բիս մ�ս�
    Տար բեր գ� նա վոր ման աչ քեր �
Ա րյ�ն աչ ք�մ� ձա խ� 
 
�� Ավ շա հան գ�յց ներ. Չափ սը 2.5սմ  

Ա ռա նց ցա վի կամ բոր բոք ման: Կա րծր 
և պի նդ կոն սիս տեն ցի այի, որն առ կա է 
4 շա բաթ և ա վե լի  

��  Հան կար ծա կի ի հայտ ե կած տե ղային 
նյար դա բա նա կան ախ տա նիշ նե ր՝
��  Մի ա կող մա նի թ� լ� թյ�ն՝ վեր ջ�յթ-

նե րից մե կի կամ մա րմն ի մի կե սի 
�� Ֆի զի կալ ա սի մետ րի ա(դեմ քի)
��  Գի տակ ց� թյան կամ մեն տալ 

ստա տ� սի փո փո խ� թյ�ն �վար քի 
փո փո խ� թյ�ն, շփոթ վա ծ� թյ�ն�

��  Քայ լե լիս հա վա սա րա կշ ռ� թյան 
կո ր�ստ

��  Ցա վից կա ղա լ
��  Խո սե լ� դժ վա րա ց�մ
��  Տե սո ղա կան խան գա ր�մն եր 

�աղոտ, կրկ նա կի տե սո ղ� թյ�ն, 
հան կար ծա կի կ� ր� թյ�ն�

��  Շո շափ վող աբ դո մի նալ գոյա ց� թյ�ն
��  Լյար դի և/ կամ փայ ծա ղի մե ծա ց�մ
��  Մա րմն ի ո րոշ շր ջա նի մե ծա ց�մ՝ գոյա-

ց� թյ�ն

Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ՔԱ ՂՑ ԿԵՂ 
ԿԱՄ ՇԱՏ ԾԱ ՆՐ ՀԻ ՎԱՆ

Դd dՆ

 ՔԱ ՂՑ ԿԵ ՂԻ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ 
ՌԻ ՍԿ

Չ ԿԱ ՔԱ ՂՑ ԿԵՂ

Ն ՇՈՒՄ ՆԵ Ր

Հա պա վում նե ր՝ ԳՇ-գլ խի շր ջա գիծ; ՍԿՀ-սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյուն; ՇՇ-շն չա ռու թյան հա ճա խու թյուն; Tº- ջեր մաս տի ճան
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3. Ա լեք սա նդ րայի դեպ քը

 Ա լեք սա նդ րան 7 տա րե կան է և մայ րի կը բե րել էր նրան կլի նի կա, քան զի վեր ջին 6 շա բաթ նե րի ըն-
թաց քում նա քիչ էր ու տում, գի շեր նե րը հա զում էր և նի հա րել էր: Դիտ վում էր նաև   տե նդ, ո րը տևում 
էր ոչ ամ բո ղջ օ րը և ան կա նոն էր, բայց վեր ջին 3 շա բաթ վա ըն թա ցում հա րա ճել էր: Նա նախ կի նում 
չէր այ ցե լել խո րհր դատ վու թյան, քան զի գյու ղից դժ վա րա նում էր կլի նի կա գալ:

Բ ժիշ կը հա րց րեց, թե արդյո ՞ք Ա լեք սա նդ րան ծան րա բե ռն ված հի վան դու թյան պատ մու թյուն ու նի, և 
մայ րը պա տաս խա նե ց՝ ոչ, և, որ աղ ջի կը 5 տա րե կա նում ռե ի մու նի զա ցի ան չի ստա ցել, իսկ պա պի-
կը հոս պի տա լի զաց վել է թո քե րի հի վան դու թյան կա պակ ցու թյա մբ (մայ րը չի հի շում, թե կո նկ րետ որ 
հի վան դու թյան կա պակ ցու թյա մբ): Սո վո րա բար, Ա լեք սա նդ րան պա պի կի մա սին հոգ է տա րել տա նը:

Զնն ման ժա մա նակ բժիշ կը պար զեց, որ Ա լեք սա նդ րան կշռւմ է 18 կգ, հա սա կը՝ 114 սմ, ՍԿՀ՝ 90զ/ր, 
ՇՇ՝ 35, T°՝ 37.4°C: Բժի շկն ի րա կա նաց րեց ամ բող ջա կան IMCI գնա հա տում և ստա ցավ հետ ևյալ ար-
դյունք նե րը: 

Հազ և մր սա ծու թյուն (ք րո նիկ հազ); լու ծը բա ցա կայում է, ցա ծր ռիս կի տե նդ; ա կան ջի կամ կո կոր դի 
հետ կապ ված խն դիր նե րը բա ցա կայում են, փո քր-ինչ գու նատ է՝ չա փա վոր ար տա հայտ ված ա փային 
գու նա տու թյա մբ, թե րսն ված է:

Բ ժիշ կը գնա հա տեց քա ղց կե ղի առ կայու թյան հնա րա վո րու թյու նը և հայտ նա բե րեց, որ՝ աղ ջի կն ու նե-
ցել է 7-օ րից ա վել ձգ վող ընդ միջ վող տե նդ; վեր ջին 6 շա բաթ նե րի ըն թաց քում նա կո րց րել է ա խոր-
ժա կը, ու նե ցել է քա շի կո րուստ, և, ինչ պես մայրն է նշում, շուտ է հոգ նում: Նա չու նի ոսկ րային ցա վեր 
և գլ խա ցա վեր: 

Զնն ման ժա մա նակ բժիշ կը հայտ նա բե րեց բազ մա թիվ 1 սմ չափ սով պա րա նո ցային և ա նու թային 
լիմ ֆա տիկ հան գույց ներ, ա փային գու նա տու թյուն, իսկ ա րյու նա հո սու թյան մա նի ֆես տա ցի ա, տե սո-
ղա կան խան գա րում ներ, շո շափ վող գոյա ցու թյուն, տե ղային նյար դա բա նա կան խան գա րում ներ չեն 
դիտ վել:

 Կի րա ռե լով վե րը նշ ված տե ղե կու թյուն նե րը լրաց րե ՛ք հա ջո րդ է ջում տր ված դեպ քի գրա նց ման ձևը:

Ա պա պա տաս խա նեք հետ ևյալ հար ցե րի ն՝

1. Ո՞ր նշաններն են հայտնաբերվել բժշկի կողմից՝ Ալեքսանդրայի դեպքը դասակարգելու համար:

2. Ինչպե՞ս է բժիշկը դասակարգել Ալեքսանդրայի դեպքը:

3. Ի՞նչ միջամտություններ բժիշկը որոշեց իրականացնել: 

4. Արդյո՞ք պետք է Ալեքսանդրան ուղեգրվի նեղ մասնագետի, թե պետք է ամբուլատոր բուժվի:  

Եթե ամբուլատոր, ապա ե՞րբ պետք է հաջորդ անգամ ներկայանա այցի: 

5. Բժիշկն ի՞նչ խորհուրդներ պետք է տա Ալեքսանդրայի մայրիկին:
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 ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՔԱ ՂՑ ԿԵ ՂԻ ՀԱՅՏ ՆԱ ԲԵՐ ՄԱՆ ԳՐԱ ՆՑ ՄԱՆ ՁԵՎ 
Ա նու նը 

Ամ սա թիվ                                                          Տա րի քը    

Ի ՞նչ խն դիր ներ ու նի ե րե խան  

 

Ա ռա ջին խո րհր դատ վու թյու նը:                             Կո նտ րոլ:                                  Քա շը:                       Հա սա կը:                 ԳՇ: 

ՍԿՀ                                  ՇՀ                             T° 

Հա րց րե ՛ք
Հետ ևե ՛ք և նշե ՛ք
(ին չը նկա տում եք վե րց րեք օ ղա կի մեջ)

Դա սա կար գե ՛ք

Դիտ վե ՞լ է արդյոք 7 օ րից ա վել տևող 
տե նդ և/ կամ ար տա հայտ ված քրտ-
նար տադ ր� թյ�ն 
ԱՅՈ �   ՈՉ �

 Դիտ վո՞ւմ է արդյոք վեր ջե րս ա ռա ջա-
ցած գլ խա ցավ, ո րը հա րա ճ�մ է 
ԱՅՈ �   ՈՉ �  Ե՞րբ է սկս վել ___
 
Ա րդյո ՞ք դրա պատ ճա ռով ե րե խան 
արթ նա ն�մ է 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Ա րդյո ՞ք այն զ� գա կց վ�մ է փսխ-
ման հետ 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Ա րդյո ՞ք առ կա են վեր ջին ամս վա 
ըն թաց ք�մ ի հայտ ե կած ոսկ րային 
ցա վեր 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Այն սա հմն ա փա կո՞ւմ է ե րե խայի 
ակ տի վ� թյ� նը 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Այն հա րա ճե ՞լ է 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Առ կա՞ է արդյոք ա խոր ժա կի կո-
ր�ստ, քա շի ան կ�մ կամ հոգ նա ծ�-
թյ�ն վեր ջին 3 ամս վա ըն թաց ք�մ 
ԱՅՈ �   ՈՉ ��Ո՞ րը և ո՞ր քան 
ժա մա նա կ
________________________________
___________________________

• Պե տե խի ա ներ, կապ տ�կ ներ կամ ա րյ�-
նա հո ս� թյ�ն 

•  Պալ մար և/ կամ կո նյ�կ տի վայի գ� նա-
տ� թյ�ն

 Թ�յլ  �  Ուժե ղ � 
 
• Աչ քի ա նո մա լի ա նե ր
Ս պի տակ աչք �
 Ծի ա ծա նա թա ղան թի բա ցա կայ� թյ�ն �
    Ձե ռք բե րո վի ստ րա բիս մ�ս �
    Տար բեր գ� նա վոր ման աչ քեր �
Ա րյ�ն աչ ք�մo ձա խ � 
 
• Ավ շա հան գ�յց ներ. Չափ սը 2.5սմ  

Ա ռա նց ցա վի կամ բոր բոք ման: Կա րծր և 
պի նդ կոն սիս տեն ցի այի, որն առ կա է 4 
շա բաթ և ա վե լի  

•  Հան կար ծա կի ի հայտ ե կած տե ղային 
նյար դա բա նա կան ախ տա նիշ նե ր՝
��  Մի ա կող մա նի թ� լ� թյ�ն՝ վեր ջ�յթ-

նե րից մե կի կամ մա րմն ի մի կե սի 
�� Ֆի զի կալ ա սի մետ րի ա(դեմ քի)
��  Գի տակ ց� թյան կամ մեն տալ 

ստա տ� սի փո փո խ� թյ�ն (վար քի 
փո փո խ� թյ�ն, շփոթ վա ծ� թյ�ն)

��  Քայ լե լիս հա վա սա րա կշ ռ� թյան 
կո ր�ստ

��  Ցա վից կա ղա լ
��  Խո սե լ� դժ վա րա ց�մ
��  Տե սո ղա կան խան գա ր�մն եր 

(ա ղոտ, կրկ նա կի տե սո ղ� թյ�ն, 
հան կար ծա կի կ� ր� թյ�ն)

•  Շո շափ վող աբ դո մի նալ գոյա ց� թյ�ն
•  Լյար դի և/ կամ փայ ծա ղի մե ծա ց�մ
•  Մա րմն ի ո րոշ շր ջա նի մե ծա ց�մ՝ գոյա-

ց� թյ�ն

Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈՐ  
ՔԱ ՂՑ ԿԵՂ ԿԱՄ ՇԱՏ 

ԾԱ ՆՐ  
ՀԻ ՎԱՆ Դd dՆ

 ՔԱ ՂՑ ԿԵ ՂԻ  
ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ՌԻ ՍԿ

Չ ԿԱ ՔԱ ՂՑ ԿԵՂ 

Ն ՇՈՒՄ ՆԵ Ր
Հա պա վում նե ր՝ ԳՇ-գլ խի շր ջա գիծ; ՍԿՀ-սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյուն; ՇՇ-շն չա ռու թյան հա ճա խու թյուն; Tº- ջեր մաս տի ճան



31Ման կա կան քա ղց կե ղի վաղ ախ տո րո շու մը 

4. Ռի կար դոյի դեպ քը 

 Ռի կար դոն 4 տա րե կան է: Ե րե խան ըն դու նա րան է տե ղա փոխ վել ին տեն սիվ ո րո վայ նային ցա վե րի 
կա պակ ցու թյա մբ, ո րո նք սկս վել են 4 ժամ ա ռաջ: Երբ ըն դու նա րա նի բժիշ կը հա րց րեց  Ռի կար-
դոյի մայ րի կին, թե ինչ է պա տա հել, մայր ն ա սեց, որ Ռի կար դոն ա ռա վո տյան նշում էր ո րո վայ նի 
շր ջա նում ցա վեր, ո րո նք, սա կայն,ու ժե ղա ցան և նա ո րո շեց դի մել բժշ կի: Բժշ կի այն հար ցին, թե 
արդյոք ե րե խան ա ռո ղջ էր, մայ րը դրա կան պա տաս խան տվեց, սա կայն նշեց, որ վեր ջին ամս վա 
ըն թաց քում եր կու ան գամ ո րո վայ նային ցա վե րի կա պակ ցու թյա մբ  դի մել է բժշ կի: Ա ռա ջին ան գամ 
ախ տո րոշ վել էր փոր կա պու թյուն և նշա նակ վել էր մագ նե զի ու մի լու ծույթ, երկ րո րդ ան գա մ՝ ճիճ-
վակ րու թյուն և նշա նակ վել է ին հա կա պա րա զի տար  և հա կաա մե ո բային դե ղա մի ջոց ներ, ո րը նա 
ըն դու նել էր 10 օր ա ռաջ:

 Նա նախ կի նում եր բեք հի վա նդ  չէր ե ղել, ա ռո ղջ ե րե խա էր, ո րը ստա ցել էր բո լոր պատ վաս տում-
նե րը:

Զնն ման ժա մա նակ բժիշ կը հայտ նա բե րե ց՝
 Քա շը՝ 19կգ, հա սա կը՝ 103սմ, ՍԿՀ՝ 110զ/ր, ՇՇ՝ 28, T°՝ 36.3°C:

 Հի մն վե լով IMCI գնա հատ ման վրա, Ռի կար դոյի մոտ վտան գա վոր նշան նե րը բա ցա կայում է ին, 
նա չու ներ հազ, լուծ, տե նդ, ա կան ջի և կո կոր դի հետ կապ ված խն դիր ներ: Սնուց ման վի ճա կը՝ 
ա դեկ վատ, գու նա տու թյուն չկար: Հնա րա վոր քա ղց կե ղի առ կայու թյու նը գնա հա տող բժիշ կը հայտ-
նա բե րեց, որ Ռի կար դոյի մոտ գլ խա ցա վեր, ոսկ րային ցա վեր, քա շի ան կում, ա խոր ժա կի կո րուստ, 
տե նդ  չի դիտ վել: Զնն ման ժա մա նակ լիմ ֆա դե նո պա թի ա, ա րյու նա հո սու թյուն, տե սո ղա կան և 
նյար դա բա նա կան խն դիր ներ չեն դիտ վել: Այ նուա մե նայ նիվ, ո րո վայ նը շո շա փե լիս հայտ նա բեր վեց 
մեծ գոյա ցու թյուն (10սմ X 10սմ) ձախ կող մում, ո րը զբա ղեց նում էր ողջ թու լա կո ղը: Ո րո վայ նի շո շա-
փու մը ցա վոտ էր, պե րի տո նե ալ նշան ներ չկային: Այլ խան գա րում ներ չեն հայտ նա բեր վել:

 Կի րա ռե լով վե րը նշ ված տե ղե կու թյուն նե րը լրաց րե ՛ք  հա ջո րդ է ջում տր ված դեպ քի գրա նց ման ձևը 

Ա պա պա տաս խա նեք հետ ևյալ հար ցե րի ն՝

1. Ո՞ր նշան նե րն են հայտ նա բեր վել բժշ կի կող մի ց՝ Ռի կար դոյի դեպ քը դա սա կար գե լու հա մա ր

2. Ինչ պե ՞ս է բժիշ կը դա սա կար գել Ռի կար դոյի դեպ քը:

3. Ի՞նչ պե տք է բժի շկն ա նի:

4. Կլի նի կայում հնա րա վոր է ուլտ րա ձայ նային հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց նել: Արդյո ՞ք պե տք է դա ի րա կա-
նաց նել և սկ սել Ռի կար դոյին հե տա զո տել:

5. Ի՞նչ պե տք է բժի շկն ա սի Ռի կար դոյի մայ րի կին:
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  ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՔԱ ՂՑ ԿԵ ՂԻ ՀԱՅՏ ՆԱ ԲԵՐ ՄԱՆ ԳՐԱ ՆՑ ՄԱՆ ՁԵՎ 
Ա նու նը 

Ամ սա թիվ                                                               Տա րի քը 

Ի ՞նչ խն դիր ներ ու նի ե րե խան 

Ա ռա ջին խո րհր դատ վու թյու նը                                                       Կո նտ րոլ 

 Քա շը                                           Հա սա կը                                     ԳՇ: 

ՍԿՀ                                    ՇՀ                                             T°

Հա րց րե ՛ք
Հետ ևե ՛ք և նշե ՛ք
(ին չը նկա տում եք վե րց րեք օ ղա կի մեջ)

Դա սա կար գե ՛ք

Դիտ վե ՞լ է արդյոք 7 օ րից ա վել 
տևող տե նդ և/ կամ ար տա հայտ ված 
քրտ նար տադ ր� թյ�ն 
ԱՅՈ �   ՈՉ �

 Դիտ վո՞ւմ է արդյոք վեր ջե րս ա ռա-
ջա ցած գլ խա ցավ, ո րը հա րա ճ�մ է 
ԱՅՈ �   ՈՉ �  Ե՞րբ է սկս վել ___
 
Ա րդյո ՞ք դրա պատ ճա ռով ե րե խան 
արթ նա ն�մ է 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Ա րդյո ՞ք այն զ� գա կց վ�մ է փսխ-
ման հետ 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Ա րդյո ՞ք առ կա են վեր ջին ամս վա 
ըն թաց ք�մ ի հայտ ե կած ոսկ րային 
ցա վեր 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Այն սա հմն ա փա կո՞ւմ է ե րե խայի 
ակ տի վ� թյ� նը 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Այն հա րա ճե ՞լ է 
ԱՅՈ �   ՈՉ �
 
Առ կա՞ է արդյոք ա խոր ժա կի կո-
ր�ստ, քա շի ան կ�մ կամ հոգ-
նա ծ� թյ�ն վեր ջին 3 ամս վա 
ըն թաց ք�մ 
ԱՅՈ �   ՈՉ �Ո՞ րը և ո՞ր քան ժա-
մա նա կ
________________________________

___________________________

�� Պե տե խի ա ներ, կապ տ�կ ներ կամ ա րյ�-
նա հո ս� թյ�ն 

��  Պալ մար և/ կամ կո նյ�կ տի վայի գ� նա-
տ� թյ�ն

 Թ�յլ  ���Ու ժե ղ� 
 
�� Աչ քի ա նո մա լի ա նե ր
       Ս պի տակ աչք �
        Ծի ա ծա նա թա ղան թի բա ցա կայ� թյ�ն�
       Ձե ռք բե րո վի ստ րա բիս մ�ս�
       Տար բեր գ� նա վոր ման աչ քեր �
       Ա րյ�ն աչ ք�մ������ ձա խ� 
 
�� Ավ շա հան գ�յց ներ. Չափ սը 2.5սմ  

Ա ռա նց ցա վի կամ բոր բոք ման: Կա րծր և 
պի նդ կոն սիս տեն ցի այի, որն առ կա է 4 
շա բաթ և ա վե լի  

��  Հան կար ծա կի ի հայտ ե կած տե ղային 
նյար դա բա նա կան ախ տա նիշ նե ր՝
��  Մի ա կող մա նի թ� լ� թյ�ն՝ վեր ջ�յթ-

նե րից մե կի կամ մա րմն ի մի կե սի 
�� Ֆի զի կալ ա սի մետ րի ա(դեմ քի)
��  Գի տակ ց� թյան կամ մեն տալ ստա-

տ� սի փո փո խ� թյ�ն (վար քի փո փո-
խ� թյ�ն, շփոթ վա ծ� թյ�ն)

��  Քայ լե լիս հա վա սա րա կշ ռ� թյան 
կո ր�ստ

��  Ցա վից կա ղա լ
��  Խո սե լ� դժ վա րա ց�մ
��  Տե սո ղա կան խան գա ր�մն եր (ա ղոտ, 

կրկ նա կի տե սո ղ� թյ�ն, հան կար ծա-
կի կ� ր� թյ�ն�

��  Շո շափ վող աբ դո մի նալ գոյա ց� թյ�ն
��  Լյար դի և/ կամ փայ ծա ղի մե ծա ց�մ
��  Մա րմն ի ո րոշ շր ջա նի մե ծա ց�մ՝ գոյա-

ց� թյ�ն

Հ ՆԱ ՐԱ ՎՈՐ  
ՔԱ ՂՑ ԿԵՂ ԿԱՄ 

ՇԱՏ ԾԱ ՆՐ  
ՀԻ ՎԱՆ Դd dՆ

 ՔԱ ՂՑ ԿԵ ՂԻ  
ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ՌԻ ՍԿ

Չ ԿԱ ՔԱ ՂՑ ԿԵՂ

Ն ՇՈՒՄ ՆԵ Ր

Հա պա վում նե ր՝ ԳՇ-գլ խի շր ջա գիծ; ՍԿՀ-սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյուն; ՇՇ-շն չա ռու թյան հա ճա խու թյուն; Tº- ջեր մաս տի ճան
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VI
 

VII
 

Ման կա կան քա ղց կե ղի վաղ ախ տո րո շու մը 

Ս ՏՈՒ ԳԻՉ ԱՅՑ

« Քա ղց կե ղի ո րո շա կի ռի սկ ու նե ցող» ե րե խա նե րը պետք 
է ներ կայա նան ստու գիչ այ ցի՝ 14 օր վա ըն թաց քում: 
Այ ցի ժա մա նակ ան հրա ժե շտ է հա րց նել, արդյոք դիտ-
վել են նոր խն դիր ներ: 

 � Ե թե մայ րը դրա կան պա տաս խան է տա լիս, ա պա 
Դուք պե տք է գնա հա տաեք ե րե խայի վի ճա կն 
այն պես, ինչ պես ա ռա ջին այ ցի ժա մա նակ: 

 � Ե թե մայ րը բա ցա սա կան պա տաս խան է տա լիս, 
ա պա հա րց րե ՛ք, ե րե խայի վի ճա կը բա րե լավ վել է, 
թե՞ վատ թա րա ցել: 

 � Ե թե ե րե խայի մոտ դիտ վել է ա խոր ժա կի կո րուստ, 
քա շի ան կում կամ հոգ նա ծու թյուն և Դուք ու ղեգրել 
է իք ման կա բույ ժի մոտ խո րհր դատ վու թյա ն՝ տու-
բեր կուլյո զի կամ ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ-ի հե տա զոտ ման 
նպա տա կով, ա պա հա րց րեք, թե արդյո ՞ք այդ 
հե տա զո տու թյուն նե րը ի րա կա նաց վել են և ի՞նչ է 
աս վել: Հե տա քրքր վե ՛ք, թե ին չով կա րող եք օգ նել: 

 � Ե թե Դուք եր կա թի պրե պա րատ ներ եք նշա նա կել, 
հա րց րե ՛ք թե արդյո ՞ք մայ րը հս կում է դե ղո րայ քի 
ըն դու նու մը: Գնա հա տե ՛ք գու նա տու թյու նը, արդյո ՞ք 
այն նվա զել է: 

 � Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է ե ղել լիմ ֆա դե նո պա թի ա 
կամ մա րմ նի որ ևէ հատ վա ծի մե ծա ցում, գնա հա-
տե ՛ք վի ճա կը: Արդյո ՞ք բոր բո քումն ան ցել է: Արդյո ՞ք 
գոյա ցու թյու նը կամ ա դե նո պա թի ան հա րա ճել է:

Ս տու գիչ այ ցի ժա մա նակ, բժշ կին այ ցե լեք ե րե խայի 
հե տ՝

 �  Ե րե խայի վի ճա կի բա րե լավ ված լի նե լու պա րա-
գայում շա րու նա կեք հեր թա կան սո վո րա կան այ-
ցե րը: Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում հիմ նա կան 
հի վան դու թյան կա պակ ցու թյա մբ 14 օր վա ըն թաց-
քում լրա ցու ցիչ այց է հար կա վոր ի րա կա նաց նել: 

 � Ե րե խայի վի ճա կը հնա րա վոր է ան փո փոխ լի նի, 
ո րի պա րա գայում լա վա գույն ո րո շու մը ե րե խային 
հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկաց ման նպա տա կով 
ամ բու լա տոր կլի նի կա ու ղեգ րե լն է: 

 � Ե րե խայի վի ճա կի վա տաց ման կամ «հ նա րա վոր 
քա ղց կեղ կամ որ ևէ ծա նր հի վան դու թյուն» բնո րոշ 
նշան նե րի առ կայու թյան պա րա գայում ան հրա-
ժեշտ է ե րե խային ան հա պաղ ու ղեգ րել մաս նա գի-
տաց ված կե նտ րոն:

ՔԱ ՂՑ ԿԵՂ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԶՆ ՆՈՒ ՄԸ 

Ա ՌԱՋ ՆԱՅԻՆ Օ ՂԱ ԿՈՒՄ

Ի նչ պես ար դեն նշ վել է, քա ղց կեղ ու նե ցող ե րե խան 
ստա նում է կո մպ լե քս հս կո ղու թյուն մաս նա գի տաց ված 
ա րյու նա բա նա կան/ու ռուց քա բա նա կան բա ժան մուն-
քում: Այ նուա մե նայ նիվ, շատ հա ճախ ե րե խան բեր վում 
է ըն դու նա րան կամ դի մում են ան հե տաձ գե լի բու ժօգ-
նու թյան ծա ռայու թյուն, քան զի մաս նա գի տաց ված 
կենտ րոն դի մե լը բա րդ է, ա ռաջ նային օ ղա կն ա վե լի 
մոտ է, կամ մայ րը կար ծում է, որ ե րե խայի մոտ առ կա 
են այլ հի վան դու թյուն ներ:

 Քա ղց կե ղով ե րե խայի մոտ դիտ վող բար դու թյուն նե րը 
մի շտ պա հան ջում են ան հա պաղ մի ջամ տու թյուն և բու-
ժում, քան զի կա րող են մա հա ցու լի նել: Նրա նք կա րող 
են ազ դել նաև տար բեր օր գան-հա մա կար գե րի վրա՝ 
վատ թա րաց նե լով նախ նա կան պրոգ նո զը:

 Տե նդ 
Օն կո լո գի ա կան հի վա նդ նե րը հատ կա պես հակ ված 
են սուր ին ֆեկ ցի ա նե րի զար գաց մա նը: Սա կախ ված 
է մի շա րք ռիս կի գոր ծոն նե րից, ո րը նե րա ռում է մաշ-
կի և լոր ձա թա ղա նթ նե րի պա շտ պա նա կան պատ նե շի 
ֆունկ ցի այի վա տա ցու մը (ինչ պես օ րի նա կ՝ մու կո զիտ-
նե րը կամ ե րա կային նե րար կում նե րը), թե րս նու ցու մը, 
ի մուն հա մա կար գի ընկ ճու մը: Այ նուա մե նայ նիվ, հիմ-
նա կան ռիս կի գոր ծո նը դա նեյտ րո պե նի ան է (նեյտ րո-
ֆիլ նե րի քա նա կի նվա զու մը):
Չ նայած այն փաս տի, որ ին ֆեկ ցի ա նե րը այս ե րե խա-
նե րի շր ջա նում հա ճախ հան դի պող բար դու թյուն նե րից 
են, հար կա վոր է դի տար կել նաև տեն դի այլ պատ ճառ-
նե րի առ կայու թյու նը, ինչ պես օ րի նա կ՝ ո րոշ ցի տոս տա-
տիկ նե րի կի րա ռու մը, փոխ նե րար կում նե րը, ա լեր գիկ 
ռե ակ ցի ա նե րը, կամ հե նց ին քը՝ ու ռուց քը: Նեյտ րո-
պե նի ա ու նե ցող հի վա նդ նե րի 60%-ի մոտ դիտ վում է 
տեն դային հա մախ տա նիշ և մի նչև 20%-ի մոտ, ում մոտ 
նեյտ րո ֆիլ նե րի թի վը 500-ից ցա ծր է՝ բակ տե րե մի ա:
 Քա ղց կեղ ու նե ցող հի վա նդ նե րի մոտ դիտ վող տեն դը 
պա հան ջում է ման րա մա սն ֆի զի կալ քն նու թյուն՝  հայտ-
նա բե րե լու հա մար ին ֆեկ ցի այի օ ջա խը, ին չը դժ վար 
է հայտ նա բե րել նեյտ րո պե նի ա ու նե ցող հի վա նդ նե րի 
մոտ: 
Ա նհ րա ժե շտ է կա տա րել լի ար ժեք հե մոգ րա մա և միկ-
րո բի ո լո գի ա կան կուլ տու րա նե րի հե տա զո տում: Ա վե-
լի ն՝ մի շտ հա րկ է հի շել, որ ա ռա նց ակն հայտ պատ-
ճա ռի տե նդ ու նե ցող նեյտ րո պե նիկ ե րե խա նե րը, մի նչև 
ցա նք սի ար դյունք նե րի ստա ցու մը  կամ տեն դի պատ-
ճա ռի հայտ նա բե րու մը,  կա րիք ու նեն լայն սպե կտ րի 
հա կա բի ո տիկ նե րով  բուժ ման: Ին ֆեկ ցի ա նե րի հիմ-
նա կան մա սի պատ ճա ռը  հի վան դի սե փա կան ֆլո րայի 
միկ րոբ նե րն են, մաս նա վո րա պես, գրամ դրա կան կո-
կե րը,ո րո նք կապ ված են կա թե տեր նե րի հետ, և գրամ 
բա ցա սա կան բա ցիլ նե րը, ո րո նք ա վե լի լուրջ ին ֆեկ ցի-
ա նե րի զար գաց ման պատ ճառ են հան դի սա նում: 
Ին վա զիվ սն կային ին ֆեկ ցի ա նե րն նույն պես պե-
տք է դի տար կել, հատ կա պե ս՝ եր կա րա ժամ կետ լայն 
սպեկտ րի հա կա բի ո տի նե րով, կոր տի կոս տե րոիդ նե-
րով կամ այլ ի մու նո սուպ րե սիվ նե րով բու ժում ստա ցող 
նեյտ րո պե նի այով հի վա նդ նե րի շր ջա նում: Լեյ կե մի ա 
կամ այլ քա ղց կեղ ու նե ցող յու րա քան չյուր ե րե խա, 
ո րը դի մում է ըն դու նա րան ար տա հայտ ված տեն դով, 
հե մոգ րա մայում հայտ նա բեր վում է լեյ կո պե նի ա, իսկ 
նեյտ րո ֆիլ նե րի քա նա կը 500-ից ցա ծր է, պե տք է ան-
մի ջա պես հոս պի տա լի զաց վի ա րյու նա բա նա կան/ու-
ռուց քա բա նա կան բա ժան մունք:
 Տե նդ ու նե ցող նեյտ րո պե նի այով հի վա նդ նե րը, ո րո նք 
ան մի ջա պես հա կա բի ո տիկ ներ չեն ստա ցել, սեպ սի սի 
զար գաց ման բա րձր ռիս կի խմ բում են գտն վում, որն էլ 
շատ ա րագ կա րող է բար դա նալ բա րձր մա հա ցու թյա մբ 
բնու թա գր վող սեպ տիկ շո կով: 
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Ան կախ նրա նից, որ գրամ բա ցա սա կան բակ տե-
րի ալ ին ֆեկ ցի ա նե րը հազ վա դեպ են հան դի պում, 
բակ տե րի ա նե րի այս տի պի դեպ քում վեր ջին նե-
րիս կայ ծակ նային բնույ թի և բա րձր մա հա ցու թյան 
պատ ճա ռով հա կա բի ո տիկ նե րը պե տք է շա րու նակ-
վեն նշա նակ վել: Շատ երկր նե րում նախ նա կան էմ-
պի րիկ բու ժու մը նե րա ռում է՝

 �  Մո նո թե րա պի ա՝ ցե ֆե պիմ, ցեֆ տա զի դիմ, 
ի մի պե նեմ, մե րո պե նե մ

 �  Կոմ բի նաց ված բու ժում՝ ա մի նոգ լի կո զիդ ներ 
(ա մի կա ցին, գեն տա մի ցին, տոբ րա մի ցին) + 
հա կա պսև դո մո նալ պե նի ցի լին (տի կար ցի լին, 
պի պե րա ցի լին, պի պե րա ցի լին + տա զո բակ-
տամ) կամ + ցե ֆե պիմ կամ + ցեֆ տա զի դիմ 
կամ կար բա պե նեմ (ի մի պե նեմ կամ մե րո պե-
նեմ)

 
 Ու ռուց քի քայ քայ ման հա մախ տա նիշ (թու մոր 
լի զիս սի նդ րոմ)

 Թու մոր լի զի սը դա  ու ռուց քային բջիջ նե րի ար տա-
հայտ ված քայ քայումն է, ո րը կա րող է սպոն տան 
տե ղի ու նե նալ, երբ ու ռուց քը խի ստ մեծ է կամ հի-
պեր լեյ կո ցի տո զով ու ղե կց վող լեյ կե մի ա նե րի ժա-
մա նա կ՝ քի մի ա թե րա պև տիկ բուժ ման ըն թաց քում: 
Թու մոր լի զի սը կա րող է բե րել կյան քի հա մար 
վտան գա վոր մե տա բո լիկ փո փո խու թյուն նե րի (ինչ-
պես օ րի նա կ՝ հի պեր կա լի ե մի ա - կա լի ու մի բա րձր 
քա նակ ա րյան մեջ, հի պո կալ ցե մի ա - կալ ցի ու մի  
ցա ծր քա նակ ա րյան մեջ, հի պեր ֆոս ֆա տե մի ա - 
ֆոս ֆո րի բա րձր քա նակ ա րյան մեջ, հի պե րու րի-
կե մի ա - մի զա թթ վի բա րձր քա նակ ա րյան մեջ), 
ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյան, ա ռիթ մի այի, 
սր տի կան գի:
 Դա սա կան տրի ա դան է՝ հի պե րու րի կե մի ա, հի պեր-
ֆոս ֆա տե մի ա և հի պեր կա լե մի ա:

 �  Հի պե րու րի կե մի ա - սա երկ րոր դային է ա ռա-
ջա նում՝ ու ռուց քային բջիջ նե րի քայ քայ ման 
հետ ևան քով: Մի զաթ թուն նս տում է ե րի կա մի 
մի ջու կային շեր տում, դիս տալ և հա վա քող խո-
ղո վակ նե րում, որ տեղ մե զի կոն ցե նտ րա ցի ան 
և թթ վայ նու թյու նը բա րձր է:

 �  Հի պեր կա լե մի ա - կա լի ու մը կու տակ վում է ու-
ռուց քային բջիջ նե րի քայ քայ ման հետ ևան քով, 
ո րը բե րում է երկ րոր դային ե րի կա մային ան-
բա վա րա րու թյան:

 �  Հի պեր ֆոս ֆա տե մի ա – լիմ ֆոբ լա ստ նե րը պա-
րու նա կում են չո րս ան գամ շատ ֆոս ֆատ ներ 
քան նոր մալ լիմ ֆո ցիտ նե րը: Ու ռուց քային 
բջիջ նե րի քայ քայ ման ժա մա նակ ֆոս ֆո րի 
քա նա կը բա րձ րա նում է: Երբ կալ ցի ում/ ֆոս-
ֆոր հա րա բե րու թյու նը 60-ից բա րձր է լի նում, 
կալ ցի ու մի ֆոս ֆա տը նս տում է միկ րոա նոթ նե-
րին, բե րում է հի պո կալ ցե մի այի, մե տա բո լիկ 
ա ցի դո զի և սուր ե րի կա մային ան բա վա րա-
րու թյան:

 �  Սուր ե րի կա մային ան բա վա րա րու թյուն - 
Նախ քան բու ժու մը սկ սե լը զար գա ցած օ լի գու-
րի ան, ո րը զու գա կց վում է կալ ցի ու մի ֆոս ֆա-
տի նստեց մա մբ բե րում է սուր ե րի կա մային 
ան բա վա րա րու թյան: Այն ար տա հայտ վում է 
սրտային խան գա րում նե րով, նյար դամ կա-
նային ախ տա նիշ նե րո վ՝ պա րես թե զի ա, թու-
լու թյուն և հի պո ռեֆ լեք սի ա, հի պեր կա լեմի-
այից զար գա ցող շն չա ռա կան ան բա վա րա-
րու թյա մբ: Հի պո կալ ցե մի ան ար տա հայտ վում 
է ո րո վայ նային ցա վե րով, դո ղով, մկա նային 
կծ կում նե րով, տե տա նու սով, ցն ցում նե րով և 
գի տակ ցու թյան վատ թա րա ցու մով:

 
Ու ռուց քի քայ քայ ման հա մախ տա նի շի կան խու մը 
ընդ գր կում է հետ ևյալ ե րեք հիմ նա կան աս պե կտ-
նե րը ՝

1. Հի պեր հիդ րա տա ցի ա՝ 3,000 - 4,000 մլ/մ2/օր 5% 
դե քստ րո զայի ջային լու ծույթ` ա պա հո վե լու հա-
մար մե զի ծա վա լը > 3 մլ/կգ/ժ կամ >100 մլ/մ2/ժ, 
մե զի խտու թյու նը՝ <1010:

2. Հիմ նայ նու թյուն՝ բի կար բո նա տի 60 -100 մԷկ/լ՝ 
հնա րա վո րի նս ա պա հո վե լու հա մար մեզ pH 
7-7.5 սահ ման նե րում:

3. Նվա զեց նել մի զա թթ վի քա նա կը ա լո պու րի նո լո վ՝ 
10 մգ/կգ/օր կամ 300 մգ/մ2/օր, բա ժան ված 3 
չա փա բաժ նով:

  Վե րին սի նե րա կի ճնշ ման հա մախ տա նի շ
 Սա վե րին սի նե րա կով ա րյան հոս քի կտ րուկ ընդ-
հատ ման, գլ խի  և պա րա նո ցի շր ջան նե րից ե րա-
կային հետ հոս քի օբստ րուկ ցի այի հետ ևան քով 
զար գա ցող հա մախ տա նիշ է: Ե թե զար գա նում է 
նաև շն չա փո ղի կո մպ րե սի ա, ա պա այդ դեպ քում 
այն կոչ վում է վե րին միջ նոր մային հա մախ տա նիշ: 
Նրա ա մե նա հա ճախ հան դի պող պատ ճա ռը չա րո-
րակ նե ոպ լա զի ա նե րն են, ինչ պես օ րի նա կ՝ ոչ հոջ-
կի նյան, Հոջ կի նի լիմ ֆո մա նե րը, T-բջ ջային սուր 
լիմ ֆոբ լաս տային լեյ կե մի ա նե րը: Կե նտ րո նա կան 
կա թե տե րով հի վա նդ նե րի մոտ օբստ րուկ ցի այի 
պատ ճա ռը կա րող է լի նել նաև թրոմ բը: Կլի նի կա-
կան ախ տա նիշ նե րը կա րող են լի նել սուր կամ են-
թա սուր, դիտ վում է ար տա հայտ ված քրտ նար տադ-
րու թյուն, ֆա ցի ալ պլե տո րա՝ ցի ա նո զով և վե րին 
վեր ջույ թի այ տու ցով, լծային ե րակ նե րի լար վա ծու-
թյուն, մա կե րե սային կո լա տե րալ թո րա կալ շր ջա-
նա ռու թյուն: Շն չա փո ղի ճնշ ման դեպ քում դիտ վում 
են շն չու ղի նե րի օբստ րուկ ցի այի նշան նե ր՝ հազ, 
դի սպ նոէ, օր թոպ նոէ, ստ րի դոր: Հիմ նա կան մի ջո-
ցա ռում նե րը նե րա ռում են շն չու ղի նե րի ան ցա նե լի-
ու թյան ա պա հո վու մը, ան կող նու գլ խային հատ վա-
ծի բա րձ րա ցու մը, թթ վա ծի նը, զգու շու թյամբ մի զա-
մուղ նե րի կի րա ռու մը և ան հա պաղ մաս նա գի տաց-
ված կե նտ րոն ու ղեգ րու մը:
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   Հե մո ռա գիկ ցիս տի տ
 Սա հան դիս նաում է քա ղց կե ղով հի վա նդ նե րի 
շրջա նում մակ րոս կո պիկ հե մա տու րի այի ա մե նա-
հա ճախ հան դի պող պատ ճա ռը: Դա կապ ված է 
ցիկ լո ֆոս ֆա մի դի, ի ֆոս ֆա մի դի կի րառ ման հետ, 
ո րո նք լյար դում մե տա բո լիզ վում են ակ րո լե ի նի, որն 
էլ տոք սիկ ազ դե ցու թյուն ու նի մի զա պար կի լոր ձա-
թա ղան թի վրա: Սա դիտ վում է նաև այն հի վա նդ նե-
րի մոտ, ո րո նք ստա ցել են կոն քի շր ջա նում ճա ռա-
գայ թային բու ժում: Այն կա րող է ի հայտ գալ ժա մեր, 
օ րեր կամ ա միս ներ ան ց: 

Այն զու գա կց վում է մի զու ղի նե րի այն պի սի ախ տա-
նիշ նե րի հետ ինչ պի սիք են՝ դի զու րի ան, ան զուսպ 
մի զար ձակ ման ցան կու թյու նը, պոլ լա կի ու րի ան, 
է պի գա ստ րալ ցա վե րը, միկ րո- մակ րո հե մա տու րի-
ան: Բու ժումն ընդ գր կում է կան խար գե լիչ մի ջո ցա-
ռում նե ր՝ խթան ված դի ու րեզ, MESNA-յի կի րա ռու մը 
(sodium 2-mercaptoethanesulfonate), ո րը կապ վում է 
տոք սիկ մե տա բո լի տի հետ և պա շտ պա նում է մի-
զա պար կի լոր ձա թա ղան թը:



© Pan American Health Organization



37

VIII
 

Ման կա կան քա ղց կե ղի վաղ ախ տո րո շու մը 

 ԲԱ ՌԱ ՐԱ Ն
 

Ա դե նիտ  ավ շա հան գույց նե րի բոր բո քում 

Ա դի նա մի ա    շար ժում նե րի կամ ռե ակ ցի ա նե րի հա պա ղում, ո րը կա րող է բե րել հյուծ-
ման: Պատ ճա ռը կա րող է լի նել ֆի զի կա կան կամ հո գե բա նա կան 

Ա մե նո րե ա մե նստ րուա ցի այի բա ցա կայու թյուն 90 օ րից ա վել 

Ա նե մի ա  6 ամ սա կա նից 6 տա րե կան ե րե խա նե րի շր ջա նում հե մոգ լո բի նը < 11գ/դլ 

Ա նի րի դի ա ծի ա ծա նա թա ղան թի բա ցա կայու թյուն 

Աս թե նի ա ֆի զի կա կան կամ հո գե բա նա կան հոգ նա ծու թյան, թու լու թյան զգա ցո ղու-
թյուն 

Ա տաք սի ա մա րմ նի շար ժում նե րի կոոր դի նա ցի այի նվա զում, ո րը բե րում է ճոճ վող 
քայ ված քի՝ « հար բա ծի քայլ վա ծք» 

Ա ֆա զի ա խոս քի կա րո ղու թյան կամ հաս կա նա լու ու նա կու թյան կո րուստ

 Դի զա րթ րի ա  խոս քի դժ վա րա ցում՝ պայ մա նա վոր ված հիմ նա կան նյար դա բա նա կան 
խան գա րու մո վ

 Դի զու րի ա մի զար ձակ ման դժ վա րա ցում

 Դիպ լո պի ա  երկ տե սու թյուն

 Դի սպ նոէ շն չա ռու թյան դժ վա րա ցում

 Դիս ֆա գի ա կլ ման ակ տի դժ վա րա ցում

 Դիս ֆա զի ա  խոս քի մաս նա կի կո րուստ՝ կոր տի կալ ախ տա հար ման հետ ևան քով

Էկ խի մոզ մաշ կի կամ լոր ձա թա ղա նթ նե րի մա կե րե սային ար հու նա հո սու թյան 
հետևան քով զար գա ցող գույ նի փո փո խու թյուն, ո րը զար գա նում է ա րյու-
նա տար ա նոթ նե րի պա տռ ման կամ հե մոս թա զի խան գար ման հետ ևան-
քով: 

Է նօֆ թա լմ ակ նա գն դի նե րան կում ակ նա կապ ճում 

Է պիս տա քիս  քթային ա րյու նա հո սու թյուն

Թ րոմ բո ցի տո պե նի ա  ա րյան մեջ թրոմ բո ցիտ նե րի քա նա կի ի ջե ցում

 Լեյ կե մի ա ներ ոսկ րա ծու ծի չա րո րակ հի վան դու թյուն նե րի խումբ

 Լեյ կո կո րի ա  բբի սպի տակ ռեֆ լե քս

 Լեյ կո պե նի ա լեյ կո ցիտ նե րի ընդ հա նուր թվի ի ջե ցում (<4000մմ3)

 Լեյ կո րի ա  սպի տակ բի բ
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 Լեյ կո ցի տոզ  ա րյան մեջ լեյ կո ցիտ նե րի թվի բա րձ րա ցում

 Լիմ ֆա դե նո պա թի ա  մե ծա ցած լիմ ֆա տիկ հան գույց նե ր

 Լիմ ֆո մա ներ  լիմ ֆա տիկ հա մա կար գի չա րո րակ հի վան դու թյուն նե րի խումբ

 Հե մա տու րի ա ա րյուն մե զի մե ջ

 Հե մի ա նոպ սի ա  տե սա դաշ տե րի դր սային կե սի տե սո ղու թյան բա ցա կայու թյուն

 Հե մի պա րեզ  մա րմ նի մի կե սի վեր ջույթ նե րի մո տոր թու լու թյուն

 Հե տե րոք րո մի ա  միև նույն ան ձի մոտ աչ քե րի տար բեր գու նա վո րում

 Հիպ հե մա  աչ քի ա ռաջ նային խցի կում ա րյան առ կայու թյուն

 Մե տաս տազ  քա ղց կե ղի տա րա ծու մը ա ռա ջաց ման ա ռաջ նային օ ջա խից այլ օր գա ն

 Մի ոզ  աչ քի բբի նե ղա ցում

 Մո նո պա րեզ մեկ վեր ջույ թի կամ հատ վա ծի պա րա լի զ

 Նիս տա գմ  աչ քի չկա ռա վար վող շար ժում նե ր

 Պե տե խի ա  փո քր կար միր ցան, որն ա ռա ջա ցել է է րիթ րո ցիտ նե րի փո քր թվի էքստ րա-
վա զա ցի այի հետ ևան քով, երբ կա պի լյա րը վնաս ված է

 Պոլ լա կու րի ա  հա ճա խա ցած մի զար ձա կում, ո րը կապ ված չէ մե զի ծա վա լի մե ծաց ման 
հե տ

 Պուր պու րա  ա րյան մեջ թրոմ բո ցիտ նե րի քա նա կի ի ջեց ման հետ ևան քով ա րյան մա նր 
ա նոթ նե րից ա րյու նա հո սու թյուն, որն ա ռա ջաց նում է մաշ կի տակ թա նա-
քա գույն գու նա վո րում

Պ տոզ  վե րին կո պի ի ջե ցում

Պ րոպ տոզ       ակ նա գն դի ար տափ քում 

Օս տե ո լիզ  երբ ոսկ րե րի մեկ կամ ա վե լի հատ ված ներ « քայ քայ վում են» և բա րա կում
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