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Կլինիկական ուղեցույցը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.09.2015թ.  
թիվ 2521 – Ա  հրամանով:

ՀՏԴ 618
ԳՄԴ 57.1
 Հ 550

 Հետծննդյան արյունահոսությունների կանխարգելումըՀ 550 և վարումը.  –Եր.: Փրինթինֆո, 2015. –48 էջ:

ՀՏԴ 618
ԳՄԴ 57.1

Սույն կլինիկական ուղեցույցը մշակվել է ՀՀ առողջապահության նախարարության, Վերարտա
դրողական առողջության, պերինատալոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական 
ինստիտուտի և ՄԱԿի Բնակչության հիմնադրամի համագործակցությամբ իրականացվող «Սեռական և 
վերարտադրողական առողջության ծառայությունների հզորացում» ծրագրի շրջանակներում: Ուղեցույցի 
համար հիմք են հանդիսացել Մեծ Բրիտանիայի Մանկաբարձգինեկոլոգների թագավորական քոլեջի, 
Մանկաբարձգինեկոլոգների ամերիկյան քոլեջի, Ավստրալիայի Քվինսլենդ նահանգի առողջապա
հության բաժնի, Կոհրեյնի տվյալների բազայի, Առողջապահության համաշխարհային կազմակեր
պության և այլ բարձր ապացուցողական մակարդակ ունեցող նյութերը:

Կլինիկական ուղեցույցի դրույթները քննարկվել և հավանության են արժանացել Մանկաբարձ
գինեկոլոգների և նեոնատոլոգների ասոցիացիայի, Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտա
հետազոտական կենտրոնի, ԵՊԲՀ Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 և 2 ամբիոնների, 
պրոֆ. Ռ.Հ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի կողմից: Ուղեցույցը նախատեսված է 
բուժաշ խատողների համար:

Աշխատանքային խմբի ղեկավար`
Աբրահամյան Ռ.Ա., ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, բ.գ.դ, պրոֆ.

Աշխատանքային խմբի անդամներ՝
Աբրահամյան Լ.Ռ., բ.գ.դ., պրոֆ.
Գրիգորյան Վ.Ֆ., բ.գ.թ., դոց.
Գյուլխասյան Վ.Մ., բ.գ.թ., դոց.
Հարությունյան Ա.Գ., MD, MPH

Աշխատանքային խումբը իր խորը երախտիքն է հայտնում ուղեցույցների մշակման աշխատանք
ներին իրենց աջակցությունը, խորհրդատվությունը և մասնագիտական գնահատականը տրամադրած 
գործընկերներին:

Կլինիկական ուղեցույցը ապացուցողական բժշկության վրա հիմնված ուղղորդող փաստաթուղթ 
է, որն օգնում է կայացնել գիտականորեն հիմնավորված որոշումներ` որոշակի հիվանդության կամ 
կլինիկական վիճակի վարման վերաբերյալ:

Այնուամենայնիվ, որևէ կլինիկական ուղեցույց չի կարող ընդգրկել մասնավոր դեպքերի բոլոր 
հնարավոր տարբերակները: Ուղեցույցում ներառված ցուցումները դեպքի վարման կամ բուժման բա
ցառիկ եղանակներ չեն պարտադրում: Դրանք պետք է գնահատվեն, հաշվի առնելով պացիենտի 
անհատական կարիքները, ինչպես նաև բուժհաստատության հնարավորությունները:

Երբ պացիենտի դեպքը դուրս է ուղեցույցի շրջանակներից, ուղեցույցն օգտագործող բուժաշխատողն 
ինքն է պատասխանատվություն կրում վարման պլանի մշակման և նեղ մասնագետի օգնությանը 
դիմելու անհրաժեշտության մասին որոշում կայացնելու վերաբերյալ:

Ուղեցույցում արտահայտված կարծիքները հեղինակային են և կարող են չհամընկնել ՄԱԿի 
Բնակչության հիմնադրամի տեսակետին:

© ՄԱԿի Բնակչության հիմնադրամ, 2015 ISBN 978-9939-831-82-4
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

ԱԸՔ ա րյան ը նդ հա նուր քն նու թյուն

ԱՀԿ Ա ռող ջա պա հու թյան համաշխարհային կազ մա կեր պու թուն

ԱՄԹԺ ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ

ԳՁՀ գեր ձայ նային հե տա զո տու թյուն

Ե ԹԷ ե րա կային թրոմ բոէմ բո լիզմ

ԶԱԳ զար կե րա կային ա րյան գա զե ր

ԶՃ զար կե րա կային ճն շում

ԷԶ է րիթ րո ցի տային զանգ ված

ԹԶ թ րոմ բո ցի տային զանգ ված

ԹՍՊ թարմ սա ռեց ված պլազ մա

ԿՀ կե սա րյան հա տում

ՀԾԱ հետծն նյան ա րյու նա հո սու թյուն

ՄԶԳ մարմ նի զանգ վա ծի գոր ծա կից

մկգ միկ րոգ րամ

ՄՄ մի ջազ գային միա վոր

ՄՆՀ մի ջազ գային նոր մա լիզացված հա րա բե րու թյուն

ՄՌՏ մագ նի սային ռե զո նան սային տո մոգ րա ֆի յա

ՊԺ պրոթրոմբինային ժամանակ

ՊՎՁ պոր տա լա րի վե րահսկ վող ձգում

ռVIIա ռե կոմ բի նաց ված VII ակ տի վաց ված գոր ծոն

ՏՆՄ տա րա ծուն նե րա նո թային մա կար դում

SpO2 զար կե րա կային ա րյան թթ ված նային հա գեց վա ծու թյու նը
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Ա րյան կո րուս տը > 500 մլ և/ կամ հե մո դի նա միկ շե ղում նե րը

Այո

Այո

Այո

Այո

Այո

Ոչ

Ոչ

Ոչ

Ոչ

● Գնահատել արյան կորուստը
● Պառկեցնել կնոջը հարթ մակերեսի վրա
● Ներգրավել ավագ մասնագետին, անեսթեզիոլոգին
● Դիմակային թթվածին 15 լ/ր
● Մշտական վերահսկել ԶՃ, պուլսը, SpO2
● Պահպանել մարմնի ջերմությունը
● Գնահատել պատճառը (4Тtissue, tonus, trauma, thrombin) – մերսել 

արգանդի հատակը
● Ներդնել 2 × 1416 G կաթետեր շտապ որոշել ԱԸՔ, արյան 

խումբը ռեզուսը,արյան համատեղելիությունը, կոագուլոգրամման, 
միզանյութը և էլեկտրոլիտները (Ca2+, լակտատ)

● Ն/ե մուտք 1  հեղուկների և արյան բաղադրիչների համար.
–  խուսափել չափից դուրս կրիստալոիդների օգտագործումից (23 լ),
– փոխներարկել 2 միավոր համանուն ԷԶ 

● Ն/ե մուտք 2  դեղորայք
● Ներդնել միզապարկի կաթետեր  վերահսկել դիուրեզը
● Գնահատել և գրանցել կենսական նշանները յուրաքանչյուր 5 րոպեն 

իսկ ջերմաստիճանը յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ

Միջամտություններ վիրահատարանում

ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ
● Ձեռքային հեռացում կամ/և կյուրետաժ

ԿՐՃԱՏՈՒՄ
● Դիտարկել. 

– ներարգանդային բալոնային 
տամպոնադա

– անգիոգաֆիկ էմբոլիզացիա
– որովայնահատում
– աորթալ կոմպրեսիա
– ԲԼինչ կոմպրեսիոն կարեր
– արգանդային զարկերակի երկկողմ 

կապում
– հիստերէկտոմիա (չուշացնել)

ՎՆԱՍՎԱԾՔ
● Ցավազրկել
● Օպտիմալացնել վնասվածքի 

տեսանելիությունը
● Հետազոտել պարանոցը, հեշտոցը և շեքը
● Գնահատել արգանդի 

ամբողջականությունը

ԹՐՈՄԲԻՆ
● Դիտարկել.

– անգիոգաֆիկ էմբոլիզացիա
– արգանդային զարկերակի երկկողմանի 

կապում
– հիստերէկտոմիա (չուշացնել)

ԱՆՀԱՅՏ
● Ախտորոշիչ որովայնահատում

Հսկել
● Կենսական նշանները – գնահատել շոկը
● Հատակի տոնուսը
● Արյան կորուստը
● Հեմոգլոբինը

Տեղափոխել
● Հետծննդյան բաժանմունք – եթե վիճակը 

կայուն է
● Կամ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք

Հետծննդյան խնամք
● Հոգեբանական աջակցություն
● Անեմիայի բուժում
● ԵԹԷի կանխարգելում
● Հետծննդյան խորհրդատվություն

Պլացենտան ծնվել է և 
աբողջական է 

Արգանդի հատակը 
կրճատված է

Արյունահոսությունը 
վերահսկելի է

Արյունը  
մակարդվում է

Ոչ
Ծննդաբերական 

ուղիներն 
ամբողջական է

● Բիմանուալ ճնշում
● Տեղափոխել վիրահատարան.

– պառկեցնել կնոջը մեջքի/կողքի վրա,
– ապահովել թթվածնային դիմակ 

● Դիտարկել ԶՓԱ չափանիշները

Մակարդելիության խանգարում
● Կատարել ԱԸՔ, կոագուլոգրամմա, 

ԶԱԳ, էլեկտրոլիտներ և լյարդի  
ֆունկցիոնալ թեստեր

● Վերահսկել ԱԸՔ, կոագուլոգրամման, Ca2+, 
ԶԱԳ յուրաքանչյուր 3060 րոպեի ընթացքում

Բուժումը սկսելու համար չսպասել արյան 
լաբորատոր ցուցանիշներին 
● Նախապատրաստվել արյան զանգվածային 

փոխներարկման
● Ներարկել ԷԶ, ԹՍՊ, թրոմբոցիտներ
● Ca գլյուկոնատ, եթե Ca2+ պակաս է 1.1 մմոլ/լից
● Խուսափել հիփոթերմիայից և ացիդոզից

ԹՐՈՄԲԻՆ 
(THROMBIN)

Ծննդաբերական ուղիների             
վնասվածք
● Զննել պարանոցը, հեշտոցը և շեքը.   

– դիտարկել արգանդի ամբողջականության 
ստուգումը

● Կանգնեցնել ակնհայտ զարկերակային 
արյունահոսությունը

● Վերականգնումը սկսել հիմքից
● Տեղափոխել վիրահատարան եթե վնասվացքի 

տեղը տեսնելի/հասանելի չէ

ՎՆԱՍՎԱԾՔ 
(TRAUMA)

Արգանդի աթոնիա
● Մերսել հատակը
● Համոզվել որ 3րդ շրջանում  

նշանակվել է օքսիտոցին 
● Արգանդից արտամղել մակարդուկները 
● Համոզվել, որ միզապարկը դատարկ է
Նշանակել առաջին գծի դեղորայքը
● Ն/ե օքսիտոցին 5ՄՄ դանդաղ
● Ն/ե, մ/մ էրգոմետրին 250 մկգ
● Օքսիտոցինի ինֆուզիա 40ՄՄ/լ – 125250 մլ/ժ
● Ռեկտալ միզոպրոստոլ 8001000 մկգ

ԿՐՃԱՏՈՒՄ 
(TONUS)

Պլացենտայի պահումը
● Հատակը չմերսել
● Համոզվել, որ 3րդ շրջանում  

նշանակվել է օքսիտոցին 
● Կիրառել ՊՎՁ և փորձել դուրս բերել.

– Չափից դուրս չձգել պորտալարը
– Եթե ընկերքը հեշտոցում է, դուրս բերել այն

● Դուրս բերումից հետո ստուգել 
ամբողջականությունը

● Մերսել հատակը
● Տեղափոխել վիրահատարան եթե առկա է.

– Պլացենտայի կպում,
– Կոթիլեդոնի կամ թաղանթների դեֆեկտ

ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ 
(TISSUE)

Մակարդելիության խանգարում
●  Գնահատել.

– արգանդի ամբողջականությունը
– արգանդի արտաշրջումը
– հետծննդյան հեմատոման
– ոչ գենիտալ պատճառները (օրինակ, լյարդի 

սուբկապսուլար պատռվածք, պտղաջրերով 
էմբոլիա)

●  Կրկնել 4 Т գնահատումը

ԱՆՀԱՅՏ
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ԱյոՈչ Արյունահոսությունը 
վերահսկելի է

Զանգ վա ծային ա րյան փոխ նե րարկ ման ար ձա նագ րու թյուն

  Խորհրդակցել 
արյունաբանի հետ  

● Արյան բաղադրիչների կրկնակի 
փոխներարկման վերաբերյալ

● Տրանեքսամաթթվի և 
ռVIIա գործոնի կիրառման 
վերաբերյալ

Ա
նհ

րա
ժե

շտ
ու

թ
յա

ն 
դե

պ
քո

ւմ
 կ

րկ
նե

լ

Նպատակային ցուցանիշներ
● Ջերմաստիճանը՝ 35օ C
● pH> 7.2
● Լակտատ < 4մմոլ/լ
● Ca2+>1.1մմոլ/լ

● Թրոմբոցիտների քանակը > 50x109/լ
● ՊԺ/ԱՄԹԺ <1.5 x նորմա
● ՄՆՀ ≤1.5
● Ֆիբրինոգեն >2.5 գ/լ

Պատրաստվել զանգվածային արյան փոխներարկման, եթե.
Առկա է ակտիվ արյունահոսություն և
● Փոխներարկվել է 4 միավոր ԷԶ < 4 ժամվա ընթացքում և առկա են 

հեմոդինամիկ անկայունության ախտանիշներ
 կամ
● Արյան ենթադրյալ կորուստը 2.5 լ-ից ավելի է
 կամ
● ՏՆՄ կլինիկական կամ լաբորատոր նշաններ

Շտապ որոշել
● ԱԸՔ և համատեղելիությունը
● Կոագուլոգրաման
● Բիոքիմիական հետազոտություն – 

էլեկտրոլիտներ, լյարդի ֆունկցիոնալ 
փորձեր (ներառյալ Ca2+, լակտատ)

● ԶԱԳ

ՀԾԱ վերակենդանացում
● Սահմանափակել հեղուկների 

ինֆուզիան մինչև 3.5 լ
● Փոխներարկել 2 միավոր 

համատեղելի ԷԶ
● Գնահատել/բուժել ՀԾԱ պատճառը

Վերահսկել յուրաքանչյուր  
30-60 րոպեի ընթացքում
● ԱԸՔ
● Կոագուլոգրամա
● Ca2+

● ԶԱԳ

ԶԱՓ փաթեթ 1
● 4 միավոր ԷԶ
● 4 միավոր ԹՍՊ – 20-30 րոպե հալվելու համար
● Կրիոպրեցիպիտատ 10 միավոր – 20-30 րոպե հալվելու համար

– Եթե ֆիբրինոգենը <2.5 գ/լ

Օպտիմալացնել
● Օքսիգենացիան,
● Սրտի արտամղումը,
● Հյուսվածքների պերֆուզիան,
● Ջերմաստիճանը/մեթաբոլիկ 

վիճակը:

Ներառյալ
● Ն/ե կալցիումի գլյուկոնատ 10%  

10 մլ, եթե 
– Ca2+ <1.1մմոլ/լ

ԶԱՓ փաթեթ 2
● 4 միավոր ԷԶ 
● 4 միավոր ԹՍՊ
● 1 մեծահասակի դեղաչափով 

թրոմբոցիթային զանգված
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հետծննդյան ա րյու նա հո սու թյու նը (ՀԾԱ) ման կա բար ձա կան ա րյու նա հո սու թյան ա ռա
վել հա ճախ հան դի պող ձևն է և հան դի սա նում է մայ րա կան հի վան դա ցու թյան և մա հա
ցու թյան հիմ նա կան պատ ճառ նե րից մե կը: 
Այս ու ղե ցույցն ամ փո փում է հետծննդյան ա րյու նա հո սու թյուն նե րի կան խար գել ման, 
ախ տո րոշ ման և վար ման լա վա գույն մի ջազ գային փոր ձը` հիմն ված ա պա ցույց նե րի 
վրա: 
Այս ու ղե ցույ ցը նպա տակ ու նի պար զա բա նել հետևյալ խն դիր նե րը.
● Ի՞նչն է հա մար վում ՀԾԱ: Ո րո՞նք են ՀԾԱ հիմ նա կան սահ մա նում նե րը 
● Ո րո՞նք են ՀԾԱ զար գաց ման ռիս կի գոր ծոն նե րը և հիմ նա կան պատ ճառ նե րը (4T): 

Ի նչ պե՞ս կա տա րել ՀԾԱ ռիս կի գնա հա տում նա խածննդյան շր ջա նում, ծննդա բե րու
թյան ըն թաց քում և հետծննդյան շր ջա նում և ո րո՞նք են այդ ռիս կե րի նվա զեց ման 
նպա տա կով ա ռա ջարկ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը 

● Ինչ պի սի՞ն է հետծննդյան հսկո ղու թյու նը՝ ՀԾԱ բարձր ռիս կի կա նանց շր ջա նում 
● Ո րո՞նք են ՀԾԱ կլի նի կա կան ար տա հայ տու թյուն նե րը՝ ը ստ կորց րած ա րյան ծա վա լի 
● Ո րո՞նք են ՀԾԱ դեպ քում ա ռաջ նային ար ձա գան քի՝ վե րա կեն դա նաց ման և գնա

հատ ման ը նդ հա նուր սկզբունք նե րը 
●  Ինչ պի սի՞ն են վար ման լա վա գույն գործ նա կան խոր հուրդ նե րը՝ տար բեր պատ ճառ նե

րի ՀԾԱ դեպ քում (4T) 
● Ինչ պի սի՞ն է ՀԾԱ դեպ քում լա բո րա տոր հսկո ղու թյու նը և ո րո՞նք են լա բո րա տոր հե

տա զո տու թյուն նե րի նպա տա կային ցու ցա նիշ նե րը 
● Ինչ պի սի՞ն է զանգ վա ծային ա րյան փոխ նե րարկ ման ար ձա նագ րու թյու նը: Ո րո՞նք են 

ա րյան բա ղադ րիչ նե րի փոխ նե րարկ ման հիմ նա կան սկզբունք նե րը 
● Ինչ պի սի՞ն է հետծննդյան խնամ քը ՀԾԱ կա նանց շր ջա նում: 



8

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

Հետծննդյան ա րյու նա հո սու թյու նը (ՀԾԱ) սահ ման վում է որ պես մե ծա քա նակ ա րյան 
կո րուստ հետծննդյան ա ռա ջին 24 ժամ վա ըն թաց քում: ՀԾԱ ախ տո րո շու մը հրա տապ 
ի րա վի ճակ նե րում ա ռա վել հա ճախ տե ղի է ու նե նում ա րյան ծա վա լի կորս տի և հե մո դի
նա միկ փո փո խու թյուն նե րի գնա հատ ման մի ջո ցով: 

Ա ղյու սակ 1. Հետծննդյան ա րյու նա հո սու թյուն: Սահ մա նում ներ 

Կլինիկական 
հայեցակետեր

Սահ մա նում ներ

Կորց րած ա րյան 
ծա վալ 

● ՀԾԱ դա սա կան սահ մա նում նե րը նե րա ռում են.
– 500 մլ գե րա զան ցող ա րյան կո րուս տը` բնա կան ու ղի

նե րով ծննդա բե րու թյու նից հե տո,
– 1000 մլ գե րա զան ցող ա րյան կո րուս տը` կե սա րյան հա

տու մով (ԿՀ) ծննդա բե րու թյու նից հե տո
●  Ծանր ՀԾԱ `ա րյան կո րուս տը 1000 մլ և ա վելի
●  Խիստ ծանր կամ նշա նա կա լի ՀԾԱ (ա րյան կո րուս տը 

2500 մլ և ա վե լի)

Հե մո դի նա միկ շե
ղում ներ 

● Ա րյան կորս տի հա ճա խա կի թե րագ նա հատ ման պատ ճա
ռով ՀԾԱն կա րող է ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել հե
մո դի նա միկ շե ղում նե րի շնոր հիվ 

● Ար տա հայտ վում է ա ճող հա ճա խասր տու թյամբ և հի պո
տեն զիայով 

● Ա ռողջ հղի նե րի մոտ 1000 մլ ա րյան կո րուս տից հե տո 
կա րող են դիտ վել միայն թեթև շո կի կլի նի կա կան դրսևո
րում ներ 

● Ա վե լի վաղ հե մո դի նա միկ շե ղում ներ կա րող են դրսևոր վել 
այն կա նանց մոտ, ո րոնք ու նեն.

–  հի պեր տեն զիա՝ պրո տեի նու րիայով,
–  սա կա վա րյու նու թյուն,
– ջ րազր կում,
–  ցածր հա սակ

Հե մա տոկ րիտ ՀԾԱը կա րող է ռետ րոս պեկ տիվ ախ տո րոշ վել հետծննդյան 
շրջա նում հե մա տոկ րի տի 10 % ի ջե ցու մով

Ա րյան փոխ նե րար
կում

Ա րյան փոխ նե րար կում է պա հանջ վում այն դեպ քե րում, ե րբ 
ա րյան կո րուս տը 1000 մլ և ա վե լին է, կամ, ե րբ հետծննդյան 
հե մոգ լո բի նի մա կար դա կը 80գ/լից ցածր է

Երկ րոր դային ՀԾԱ Երկ րոր դային ՀԾԱի նկա րագ րու թյու նը տվյալ ու ղե ցույ ցի 
շրջա նակ նե րից դուրս է և սահ ման վում է որ պես ա րյու նա հո
սու թյուն, ո րը տե ղի է ու նե նում հետծննդյան շր ջա նի 24 ժա
մից հե տո մինչև հետծննդյան 6րդ շա բա թը
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Հա մա ձայն Ա ՀԿ դա սա կան սահ ման ման՝ ա ռաջ նային ՀԾԱն նե րա ռում է 500 մլ և 
ա վե լին ա րյան կորս տի բո լոր դեպ քե րը: Հա ճախ նման ա րյան կո րուս տը հեշ տու թյամբ 
հաղ թա հար վում է կա նանց կող մից, ուս տի 1000 մլ և ա վե լի գնա հատ ված կո րուս տը 
ա ռա ջարկ վել է ըն դու նել որ պես սահ ման՝ ար տա կարգ մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նե լու 
հա մար: Հետծննդյան ա րյան կո րուս տի ծա վա լը կախ ված է մարմ նի կշ ռից (մո տա վոր 
ա րյան ծա վա լը հա վա սար է մարմ նի քա շը (կգ) բա ժա նած 12ի և ար տա հայտ ված լիտ
րե րով): Հետծննդյան ա րյան կորս տի ծա վա լը գնա հա տե լիս, պետք է դի տարկ վի մարմ
նի կշի ռը և ել քային հե մոգ լո բի նի մա կար դա կը: Նա խածննդյան շր ջա նում հե մոգ լո բի նի 
ցածր մա կար դա կը (11գ /դլից պա կաս) պետք է բուժ վի և շտկ վի մինչև ծննդա լու ծու մը: 
Առ կա են ա պա ցույց ներ առ այն, որ եր կաթդե ֆի ցի տային սա կա վա րյու նու թյու նը կա
րող է նպաս տել ար գան դի ա տո նիայի զար գաց մա նը, քա նի որ ար գան դի մի ոգ լո բի նի 
ցածր մա կար դա կը նվա զեց նում է մի ո մետ րի ու մի կծ կո ղա կա նու թյու նը:
Ա րյան ը նդ հա նուր ծա վա լի 40%ը գե րա զան ցող կո րուս տը հա մար վում է « կյան քին 
վտանգ սպառ նա ցող» կամ « մա զից կախ ված» դեպք: 
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ՀԾԱ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

ՀԾԱի ա ռա վել հա ճախ հան դի պող պատ ճառ նե րը ներ կա յաց վում են որ պես 4T և 
ստորև բեր ված են ը ստ հա ճա խա կա նու թյան նվազ ման: 
1. Տո նուս (Tonus) (70 %) –ար գան դի կծ կո ղա կա նու թյուն .

– ա տո նիկ/ հի պո տո նիկ ար գանդ
2. Տրավ մա (Trauma) (20%)  վնաս վածք .

– ար գան դի, պա րա նո ցի, հեշ տո ցի և շե քի վնաս վածք,
– ԿՀ կտր ված քի ը նդ լայ նում/ տա րա ծում, 
– ար գան դի պատռ վածք կամ ար տաշր ջում,
–  դի տար կել ար տա սե ռա կան վնաս վածք նե րը (օ րի նակ, լյար դի սուբ կապ սու լ յար 

հե մա տո մա)
3. Հյուս վածք (Tissue) (10%) .

– ար գան դի խո ռո չում մնա ցոր դային հյուս վածք պլա ցեն տա, մա կար դուկ ներ կամ 
պտ ղա թա ղանթ ներ, ոչ նոր մալ պլա ցեն տա,

4. Թրոմ բին (Thrombin) (< 1%).
–  մա կար դե լի ու թյան ան կա նո նու թյուն ներ:

Ռիս կի գոր ծոն նե րը 

Ա ղյու սակ 2. ՀԾԱ ռիս կի գոր ծոն նե րը 

Ռիս կի գոր ծոն նե րը Պատ ճա ռը

Նա խածննդյան շր ջան

Կ նոջ տա րի քը > 35 Տո նուս

ՄԶԳ > 35կգ/մ2 Տո նուս

Բազ մած նու թյուն Տո նուս/ Հյուս վածք

Ար գան դի ան կա նո նու թյուն ներ (օ րի նակ, զար գաց ման ա նո
մա լիա ներ, մի ո մա)

Տո նուս

Մայ րա կան ա րյու նա բա նա կան ախ տա բա նու թյուն ներ.
●  Վոն Վի լեբ րան դի հի վան դու թյուն, 
● Ի դե ո պա թիկ թրոմ բո ցի տո պե նիկ պուր պու րա,
● Թ րոմ բո ցի տո պե նիա՝ պրե էկ լամպ սիայի/հ ղի ու թյան հի

պեր տեն զիայի պատ ճա ռով,
●  Նե րա նո թային տա րած ված մա կար դում

Թ րոմ բին

Ա նամ նե զում ՀԾԱ կամ ար գան դի խո ռո չում ըն կեր քի մնա
ցորդ ներ 

Տո նուս/ Հյուս վածք

Ծնն դա բե րու թյան սկզբում հե մոգ լո բի նը 9 գ/լից ցածր Ռե զեր վի բա ցա կա
յու թյուն
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Ռիս կի գոր ծոն նե րը Պատ ճա ռը

Մինչծննդա բե րա կան ա րյու նա հո սու թյուն կապ ված.
● ախ տո րոշ ված կամ են թադ րյալ պլա ցեն տայի շեր տա

զատ ման, 
● ա ռա ջա դիր ըն կեր քի հետ 

Հյուս վածք/ Տո նուս/ 
Թրոմ բին

Ար գան դի գերձ գում
●  գերջ րու թյուն,
●  բազ մապ տուղ հղի ու թյուն,
●  խո շոր պտուղ > 4000 գ

Տո նուս

Մա հա ցած պտուղ Թ րոմ բին

Ծնն դա բե րու թյան ըն թաց քում

Ս րըն թաց ծննդա բե րու թյուն Տ րավ մա / Տո նուս

Ձգձգ ված ծննդա բե րու թյուն I, II, III շր ջան նե րում Տո նուս/ Հյուս վածք

Խո րի ոամ նի ո նիտ, ջեր մու թյան բարձ րա ցում ծննդա բե րու
թյան ըն թաց քում, (օ րի նակ, եր կա րատև ան ջուր շր ջան)

Տո նուս/ Թրոմ բին

Օք սի տո ցի նի օգ տա գոր ծում, ծննդա բե րու թյան դր դում Տո նուս

Հարպտ ղաջ րային էմ բո լիա/ՏՆՄ Թ րոմ բին

Ար գան դի ար տաշր ջում Տ րավ մա / Տո նուս

Ծնն դա բե րա կան ու ղի նե րի վնաս վածք ներ (օ րի նակ, շե քա
հա տում,ար գան դի պատռ վածք)

Տ րավ մա

Գոր ծի քային ծննդա լու ծում Տ րավ մա / Տո նուս

ԿՀհատ կա պես շտապ կա տար վա ծը (օ րի նակ, կտր ված քի 
ը նդ լայ նում՝ կապ ված ա ռա ջա դիր մա սի խո րը ներդր ման, ոչ 
ճիշտ դրու թյուն նե րի հետ)

Տ րավ մա / Տո նուս

Հետծննդյան շր ջան

Ար գան դում ըն կեր քային մնա ցորդ ներ, մա կար դուկ ներ Հյուս վածք

Հարպտ ղաջ րային էմ բո լիա/ՏՆՄ Թ րոմ բին

Դե ղո րայ քով դրդ ված հի պո տո նիա (օ րի նակ, ցա վազր կում, 
մագ նե զի ու մի սուլ ֆա տի օգ տա գոր ծում)

Տո նուս

Մի զա պար կի գերձգ վա ծու թյուն, ո րը խան գա րում է ար գան
դի կր ճատ մա նը (օ րի նակ, խցան ված մշ տա կան մի զային 
կա թե տեր, մի զա կա պու թյուն)

Տո նուս
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Ռիս կի գնա հա տում և վա րում

Նա խածննդյան ռիս կի գնա հա տում և վա րում
Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ՀԾԱ շատ դեպ քե րում ռիս կի գոր ծոն նե րը բա ցա կա
յում են, այ նու հան դերձ բո լոր ռիս կե րը պետք է գնա հատ վեն, որ պես զի հնա րա վո րու
թյան դեպ քում դրանց ազ դե ցու թյու նը նվա զեց վի կամ վե րաց վի: 

Ա ղյու սակ 3. Նա խածննդյան ռիս կե րի նվա զեց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ

Կլինիկական 
հայեցակետեր

Ռիս կե րի նվա զեց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ

Խ նամք ● Կար գա վո րել նա խածննդյան հե մոգ լո բի նի մա կար դա կը.
– ս տու գել/ բու ժել ա նե միան,
– կր կին ստու գել հե մոգ լո բի նի մա կար դա կը հղի ու թյան 

36 շա բա թում
● Գ նա հա տել ՀԾԱ ռիս կի գոր ծոն նե րը և հայտ նա բեր ման 

դեպ քում.
– ն շել բժշ կա կան փաս տաթղ թե րում, 
– անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում խորհր դակ ցել/ու ղեգ րել 

հա մա պա տաս խան մաս նա գե տի մոտ

Մոր ա րյան 
համակար գի 
խանգա րում ներ

● Ներգ րա վել այլ մաս նա գետ նե րի.
–  կար գա վո րե լու հա մար մա կար դե լի ու թյան հա մա կար

գը մինչ ծննդա բե րու թյու նը,
–  խորհր դակ ցե լու հա մար ծննդա լուծ ման և ցա վազրկ

ման ե ղա նա կի վե րա բե րյալ

Պ լա ցեն տա ցիայի 
խան գա րում ներ

● Կա տա րել ԳՁՀ կամ/և ՄՌՏ (օ րի նակ, նախ կի նում ԿՀ 
դեպ քում) 

● Ե թե ախ տո րոշ վում է պլա ցեն տա ակ րե տա կամ պերկ րե
տա.
– ծնն դա լու ծու մը պլա նա վո րել հա մա տեղ ա ռա ջա տար 

մաս նա գետ նե րի հետ, 
● Ե թե ախ տո րոշ վում է պլա ցեն տա պերկ րե տա.

–  ներ կա յաց նել հնա րա վոր վի րա հա տա կան ծա վա լը, 
օ րի նակ, հիս տե րէկ տո միա,

–  կազ մա կեր պել ա րյան փոխ նե րարկ ման հա մար ան
հրա ժեշտ մի ջոց նե րի հա սա նե լի ու թյու նը 

Պ լա նային ԿՀ կամ 
ծննդա բե րու թյան 
դրդում 

● ՀԾԱ ռիս կը քն նար կել որ պես տե ղե կաց ված հա մա ձայ
նագ րի բա ղադ րիչ մաս,

●  Հա մոզ վել, որ մի ջամ տու թյու նից ա ռաջ կա տար վել է ԱԸՔ, 
ա րյան խում բը և ռե զու սը հայտ նի են 
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Ծնն դա բե րու թյան ըն թաց քում ռիս կե րի գնա հա տու մը և վա րու մը
Ծնն դա բե րա կան բա ժան մունք ըն դու նե լիս, ի նչ պես նաև ծննդա բե րու թյան ըն թաց
քում գնա հա տել ՀԾԱ զար գաց ման ռիս կի գոր ծոն նե րը, ո րոնք բնո րոշ են ի նչ պես նա
խածննդյան շր ջա նին, այն պես էլ ծննդա բե րու թյան ըն թաց քին: 

Ա ղյու սակ 4. Ծնն դա բե րու թյան ըն թաց քում ռիս կի նվա զեց մանն ուղղ ված մի ջո ցա-
ռում ներ.

Կլինիկական 
հայեցակետեր

Ռիս կի նվա զեց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ 

 Շե քա հա տում ● Վա րել շե քա հատ ման ի րա կա նա ցու մը սահ մա նա փա կող 
քա ղա քա կա նու թյուն (ոչ ռու տին շե քա հատ ման) 

Եր րորդ շր ջա նի 
ակտիվ վա րում* 

● Ծնն դա բե րու թյան եր րորդ շր ջա նը վա րել ակ տիվ. 
– բ նա կան ու ղի նե րով ծննդա բե րու թյու նից հե տո Օք սի

տո ցի նի 10ՄՄն ը նտ րու թյան մի ջոց է
●  Կողմ նա կի երևույթ ներն են սրտ խառ նո ցը, փս խու մը, ցա

վը 
● Օք սի տո ցի նի ն/ե օգ տա գոր ծու մը բարձ րաց նում է պլա

ցեն տայի պահ ման վտան գը 
● Ակ տիվ վար ման ըն թացքն ա վե լի ան վտանգ դարձ նե լու 

հա մար. 
– վեր ցայլ քային հա կա սեղ մում կա տա րել պոր տա լա րի 

վե րահսկ վող ձգ ման ժա մա նակ,
–  խու սա փել պոր տա լա րի չա փից դուրս ու ժեղ ձգու մից. 

դա վտան գա վոր է պոր տա լա րի պոկ ման և ար գան դի 
ար տաշրջ ման հա մար, 

– այս մի ջո ցա ռում նե րը կա տա րե լու ըն թաց քում ան մի
ջա կա նո րեն հսկել սկս նակ նե րին 

Եր րորդ շր ջա նի 
ֆի զի ո լո գիա կան 
վա րում

● Կ նոջ ցան կու թյան դեպ քում, ա ջակ ցել եր րորդ շր ջա նի 
ֆի զի ո լո գիա կան վա րու մը միայն ՀԾԱ ցածր ռիս կի խմ բի 
կա նանց մոտ, 
– բա ցա ռել որևէ գոր ծո ղու թյուն ար գան դի հա տա կի հետ 

կամ/և պոր տա լա րի վե րահսկ վող ձգու մը

ՀԾԱ մեկ կամ 
ա վելի ռիս կային 
գոր ծոն ներ 

● Գ նա հա տել նա խածննդյան շր ջա նի և ծննդա բե րու թյան 
ըն թաց քի ռիս կե րը, վեր լու ծել կնոջ հետ վար ման պլա նը, 
ո րը նե րա ռում է.
– ն/ե կա թե տե րի առ կա յու թյու նը, 
– ա րյան ը նդ հա նուր քն նու թյու նը, ա րյան խմ բի և ռե զուս 

գոր ծո նի ո րո շու մը, 
– եր րորդ շր ջա նի ակ տիվ վա րու մը 
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Կլինիկական 
հայեցակետեր

Ռիս կի նվա զեց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ 

Խո րի ոամ նի ո նի տի 
ռիս կը

● Ե թե ծննդա բե րու թյան ըն թաց քում ջեր մաս տի ճա նը բարձ
րա նում է, ա պա մե ծաց նել մո նի թո րին գի հա ճա խա կա նու
թյու նը

●  Կա տա րել հետևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը, ե թե ջեր մաս տի
ճա նը 38,5 °Cից բարձր է.
– ԱԸՔ և ա րյան ցանքս,
– ն/ե հե ղուկ ներ,
– ն/ե հա կա բի ո տիկ ներ

Շ տապ ԿՀ ● Ներդ նել ն/ե կա թե տեր
● Շ տապ կա տա րել ԱԸՔ, ո րո շել ա րյան խում բը և ռե զու սը, 

ա պա հո վել հա մա տե ղե լի ա րյան բա ղադ րիչ ներ 
● Ա պա հո վել ա վագ ման կա բարձգի նե կո լո գի ներ կա յու թյու

նը, ե թե ՀԾԱ ռիս կը բարձր է.
–  բարձր է կտր ված քի ը նդ լայն ման կամ պատռ վածք նե

րի ռիս կը,
– պտ ղի գլ խի խո րը ներդ րում (օ րի նակ, ձգձգ ված ա ռա

ջին կամ ե րկ րորդ շր ջան, ծննդա լուծ ման չհա ջող ված 
գոր ծի քային օ ժան դա կու թյուն), 

– ոչ ճիշտ դրու թյուն,
–  մա կար դե լի ու թյան ախ տա բա նու թյան նշան ներ

Գոր ծի քային 
ծննդա բե րու թյուն

● Ան հա տա կան մո տե ցում  խու սա փել ռու տին շե քա հա տում 
կա տա րե լուց 

Ծնն դա բե րու թյուն 
ԿՀից հե տո 

● Խիստ հսկո ղու թյուն սահ մա նել ար գան դի պատռ ված քի 
վաղ նշան նե րի ի հայտ գա լուն (Ա ղյու սակ 13)

Ծնն դա բե րու թյան եր րորդ շր ջա նի վա րու մը
● Ծնն դա բե րու թյան եր րորդ շր ջա նի ակ տիվ վա րու մը նվա զեց նում է ա րյան կո րուս տը 

և ՀԾԱ ռիս կը: 
● Ա ռանց ՀԾԱ ռիս կի գոր ծոն նե րի բնա կան ու ղի նե րով ծննդա բե րած կա նանց հա մար 

օք սի տո ցի նի 5 ՄՄ կամ 10ՄՄ մ/մ նե րար կու մը եր րորդ շր ջա նում ը նտ րու թյան մի
ջոց է ՀԾԱ կան խար գել ման հա մար:

● ԿՀ ժա մա նակ օք սի տո ցի նի 5ՄՄ ն/ե դան դաղ նե րար կու մը նպաս տում է ար գան դի 
կր ճատ մա նը և ա րյան կորս տի նվա զեց մա նը: 

● Օք սի տո ցի նի բո լյու սային նե րար կու մը նպա տա կա հար մար չէ այն կա նանց հա մար, 
ո րոնք ու նեն սիր տա նո թային խան գա րում ներ: Այս դեպ քում դե ղա չա փի ին ֆու զի ոն 
ե ղա նա կով նե րար կու մը կա րող է լի նել ա վե լի ա պա հով այ լընտ րանք:

●  Մի զոպ րոս տո լը նույն չափ ար դյու նա վետ չէ, որ քան օք սի տո ցի նը, բայց կա րող է օգ
տա գործ վել վեր ջի նիս ան հա սա նե լի ու թյան պա րա գա յում, օ րի նակ, տնային ծննդա
բե րու թյան դեպ քում:
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Կոհ րե յնի չորս վե րա նա յում ներն ան դրա դար ձել են ծննդա բե րու թյան եր րորդ շր ջա
նում ՀԾԱ կան խար գել մա նը բնա կան ու ղի նե րով ծննդա լուծ ված կա նանց մոտ: Ա ռա
ջին վե րա նայ ման մեջ (ակ տիվ վա րու մը սպա սո ղա կան վար ման տար բե րա կի հա մե մա
տու թյամբ) ը նդ գրկ ված էին հինգ կլի նի կա կան հե տա զո տու թյուն ներ: Հա մա ձայն այս 
վե րա նայ ման, ծննդա բե րու թյան եր րորդ շր ջա նի ակ տիվ վա րու մը (այն նե րա ռում է ու
տե րո տո նիկ նե րի օգ տա գոր ծում, պոր տա լա րի վաղ սեղ մում* և վե րահսկ վող ձգում պլա
ցեն տայի ծն վե լու նպա տա կով) կապ ված է մայ րա կան ա րյան կորս տի նվազ ման, ցածր 
ՀԾԱ ռիս կե րի և եր րորդ շր ջա նի ձգձ գու մը նվա զեց նե լու հետ: Սա կայն ակ տիվ վա րու մը 
կապ ված է նաև սրտ խառ նո ցի, փսխ ման և ա րյան ճնշման բարձ րաց ման հետ: Կոհ րե
նի հա ջորդ վե րա նա յու մը նե րա ռում է յոթ հե տա զո տու թյուն ներ, ո րոնք հա մե մա տում են 
կան խար գե լիչ օք սի տո ցի նի օգ տա գոր ծու մը և վա րու մը ա ռանց կր ճա տող նե րի: Հա մա
ձայն այս վե րա նայ ման եզ րա կա ցու թյան, պրո ֆի լակ տիկ օք սի տո ցի նի կի րա ռու մը մոտ 
60% ով նվա զեց րել է ՀԾԱ վտան գը, և մոտ 50%ով նվա զեց րել է թե րապև տիկ օք սի
տո ցի նի կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:

* Պորտալարի վաղ սեղ մում: Մեծ Բր իտա նիայի Ման կա բարձգի նե կո լոգ նե րի թա գա վո րա կան քո լե ջը 
ա ռա ջար կում է, որ պոր տա լա րի սեղմ ման ժա մա նա կը պետք է գրանց վի: Սեղ մու մը հա մար վում է վաղ, ե թե 
կա տար վել է ան մի ջա պես ծն վե լուց հե տո կամ ա ռա ջին 30 վայր կյան նե րի ըն թաց քում: Պոր տա լա րը չպետք է 
սեղմ վի ա վե լի վաղ, քան ան հրա ժեշտ է, հիմն վե լով կլի նի կա կան ի րա վի ճա կի գնա հատ ման վրա: Տվյալ նե րը 
ցույց են տա լիս, որ պոր տա լա րի ուշ սեղ մու մը (ա վե լի քան 30 վայր կյան) կա րող է օգ տա կար լի նել նո րած
նի հա մար և նվա զեց նել ա նե միայի վտան գը, և, մաս նա վո րա պես ան հաս նո րած նի դեպ քում, ժա մա նակ է 
տա լիս դե պի նո րա ծին պլա ցեն տայից ա րյան տրանս ֆու զիայի հա մար, ին չը կա րող է ա պա հո վել լրա ցու ցիչ 
30% ա րյան ծա վալ: Ան հաս նո րա ծին նե րի մոտ (37 + 0 շա բա թից պա կաս հղի ու թյուն) դա կա րող է նվա զեց
նել ա րյան փոխ նե րարկ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը և նվա զեց նել ներ փո րո քային ար նա զե ղում նե րի վտան գը: 
Պոր տա լա րի ուշ սեղ մու մը չի մե ծաց նում ՀԾԱ վտան գը: Պոր տա լա րի սեղմ ման ժա մա նա կը պետք է ո րոշ վի 
բժշ կի կող մից: Վաղ սեղ մում կա րող է պա հանջ վել այն դեպ քում, ե թե կա ա րյու նա հո սու թյուն, ա ռա ջա դիր 
ըն կերք կամ ա նոթ նե րի ա ռա ջադ րու թյուն, ե թե կա պոր տա լա րի սեղ մում կամ աս ֆիք սիա, ո րը պա հան ջում է 
նո րած նի ան հա պաղ վե րա կեն դա նա ցում:
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Հետծննդյան ռիս կի գնա հա տու մը և վա րու մը
ՀԾԱ ա ռա վել հա ճախ տե ղի է ու նե նում հետծննդյան ա ռա ջին մեկ ժամ վա ըն թաց քում:

Ա ղյու սակ 5. Հետծննդյան շր ջա նում ռիս կի նվա զեց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ

Կլի նի կա կան 
հայեցա կե տեր

Ռիս կի նվա զեց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ 

Ռու տին խնամք ● Ա ռաջ նա հերթ ստու գել ըն կեր քի ամ բող ջա կա նու թյու նը.
– ե թե այն ամ բող ջա կան չէ կամ կաս կա ծե լի է, ա պա հսկել 

կնո ջը և խորհր դակ ցել ա վագ ման կա բարձգի նե կո լո գի հետ 
● Ա րա գո րեն վե րա կանգ նել ծննդա բե րա կան ու ղի նե րի վնաս

վածք նե րը
●  Հետծննդյան շր ջա նում հսկել բո լոր կա նանց՝ ը ստ Ա ղյու սակ 6ի.

– ար գան դի կր ճա տու մը ստու գել յու րա քան չյուր 1530 րո պե
ում և մեր սել, ե թե կր ճա տումն ան բա վա րար է 

● Հար կա վոր է կնո ջը ցու ցադ րել մերս ման տեխ նի կան և ա ռա
ջար կել այն կա տա րել ի նք նու րույն

● Ծնն դա բե րու թյու նից հե տո հնա րա վո րինս շուտ դա տար կել մի
զա պար կը 

● Խ թա նել էն դո գեն օք սի տո ցի նի ար տա զա տու մը.
–  վաղ կրծ քով կե րակ րում, 
– մաշկ մաշ կին կոն տակտ,
– կ նոջ հա մար ա պա հո վել տաք և հան գիստ մի ջա վայր:

ՀԾԱ ռիսկի 
գոր ծոն ներ 
նախածննդյան 
շր ջա նում կամ 
ծննդա բե րու թյան 
ըն թաց քում 

● Ն շա նա կել պրո ֆի լակ տիկ օք սի տո ցի նի ին ֆու զիա
●  Սահ մա նա փա կել ռեկ տալ Մի զոպ րոս տո լի կան խար գե լիչ օգ

տա գոր ծու մը 
● Ար գան դի կր ճատ ման հսկում մեկ ժամ վա ըն թաց քում յու րա

քան չյուր 15 րո պե ում (Ա ղյու սակ 6) 
– ու շադիր լի նել հի պո վո լե միկ շո կի ա ռա ջին նշան նե րի նկատ

մամբ
●  Պահ պա նել ն/ե հա սա նե լի ու թյու նը 24 ժամ վա ըն թաց քում

 
Հետծննդյան 
հեմա տո մայի 
վաղ հայտ նա
բերում

● Կաս կա ծել, ե թե.
– ակ նա ռու չեն ՀԾԱ ա մե նա հա ճախ պատ ճառ նե րը (4T), 
– առ կա են տար բե րա կիչ կլի նի կա կան նշան նե րը՝ սաս տիկ 

կամ մշ տա կան ցա վը (կ լի նի կա կան դրսևո րու մը կախ ված է 
հե մա տո մայի տե ղա կա յու մից, ծա վա լից և ա ճի տեմ պից) 

● Այլ նշան նե րից են. 
– հի պո վո լե միկ շո կը, ո րը չի հա մա պա տաս խա նում ա րյան 

կորս տի ծա վա լին,
–  կոն քում սեղմ ման զգա ցու մը,
–  մի զա կա պու թյու նը

● Շ տապ կա տա րել.
– անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում վե րա կեն դա նաց մանն ուղղ

ված մի ջո ցա ռում ներ, 
– հեշ տո ցային/ա ղի քային ստու գում հե մա տո մայի տե ղա կա

յու մը և չա փը պար զե լու հա մար,
–  տե ղա փո խել վի րա հա տա րան, հե մա տո ման դա տար կել, 

կա պել ա նոթ նե րը 
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ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐ ՌԻՍԿԻ 
ԽՄԲԻ ԿԱՆԱՆՑ ՄՈՏ

Ծնն դա բե րու թյու նից հե տո 2 ժամ վա ըն թաց քում ՀԾԱ բարձր ռիս կի կա նանց նկատ
մամբ պետք է սահ մա նել հսկո ղու թյուն՝ ը ստ Ա ղյու սակ 6ի: Ա նհ րա ժեշտ է հսկել կեն
սա կան նշան նե րը, ար գան դի հա տա կի տո նու սը և ա րյան կորս տի ծա վա լը:

Ա ղյու սակ 6. Հետծննդյան հսկո ղու թյուն 

Հս կո ղու թյուն Ծնն դա բե րու թյան ըն թաց քում ՀԾԱ ռիս կի գոր ծոն ներ 

Բարձր ռիս կի կա նայք

Հետծննդյան ա ռա ջին ժամ

Ջեր մաս տի ճան Կես ժա մը մեկ

Պուլս, շն չա ռու թյուն, 
ԶՃ 

15 րո պեն մեկ կամ ը ստ կլի նի կա կան ցու ցում նե րի

Թթ ված նի հագեցում Մեկ ան գամ կամ ը ստ կլի նի կա կան ցու ցում նե րի

Ար գան դի հա տակ/ 
լո խիա

1530 րո պեն մեկ ան գամ

Ցավ Սկզբ նա կան գնա հա տում, վե րագ նա հա տում ը ստ 
ցուցումների

Դի ու րեզ Ա ռա ջին եր կու ժա մե րի ըն թաց քում

Գի տակ ցու թյուն Մեկ ան գամ կամ ը ստ կլի նի կա կան ցու ցում նե րի

Մեկ ժամ հե տո Շա րու նա կել, ե թե կլի նի կո րեն ցուց ված է

ԿՀից հե տո Վե րոն շյա լը ին տեգ րել հետ վի րա հա տա կան ռու տին վար ման 
մեջ

Ա րյան կորս տի գնա հա տու մը

Ա րյան կորս տի տե սո ղա կան գնա հա տու մը հա ճախ բե րում է կորս տի թե րագ նա հատ
ման :
● Ա րյու նոտ սպի տա կե ղե նի և վի րա հա տա կան թան զիֆ նե րի կշ ռում
●  Չա փիչ թա սիկ նե րի օգ տա գոր ծում

Հի պո վո լե միկ շո կի կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րը նույն պես նպաս տում են ա րյան կորս
տի գնա հատ մա նը :
● Ա ղյու սակ 7ում ներ կա յաց ված են հի պո վո լե միկ շո կի կլի նի կա կան նշան նե րը
●  Շո կի վաղ ախ տա նիշ ներն են հա ճա խասր տու թյու նը և հա ճա խաշն չու թյու նը
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Ա ղյու սակ 7. ՀԾԱ կլի նի կա կան նշան նե րը

Ա րյան կո րուստ/ սիս տո լիկ 
ԶՃ 

Ն շան ներ և ախ տա նիշ ներ Շո կի 
աստիճան

5001000 մլ (1015%)/ 
Նորմալ

Սրտխ փոց, գլ խապ տույտ, հա
ճա խասր տու թյուն 

Կոմ պեն սա ցիա

10001500 մլ (1525%)/ 
 Թեթևա կի ի ջե ցում  
(80100 մմ/սս) 

Թու լու թյուն, քրտ նար տադ րու
թյուն, հա ճա խասր տու թյուն

Թեթև

15002000 մլ (2535%)/ 
Զ գա լի ի ջե ցում (7080 մմ/սս) 

Ան հանգս տու թյուն, գու նա տու
թյուն, օ լի գու րիա

Մի ջին

20003000 մլ (3545%)/ 
 Խո րը ան կում (5070 մմ/սս) 

Կո լապս, հի պօք սիա, ա նու րիա Ծանր
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ՀԾԱ ՎԱՐՈՒՄԸ. ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ 
ԲՈՒԺՈՒՄ

ՀԾԱի դեպ քում, ե րբ ա րյան կո րուս տը կազ մում է 5001000 մլ, ի սկ շո կի կլի նի կա կան 
նշան նե րը բա ցա կա յում են, պետք է նա խա ձեռ նել հիմ նա կան մի ջո ցա ռում նե րը (խիստ 
մո նի թո րինգ, նե րե րա կային կա թե տեր, ա րյան ը նդ հա նուր քն նու թյուն, ա րյան խմ բի և 
ռե զու սի ո րո շում) ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րը հեշ տաց
նե լու նպա տա կով: 
ՀԾԱ ախ տո րոշ ման պա հից սկ սած վա րու մը նե րա ռում է չորս բա ղադ րիչ մի ջո ցա ռում
ներ, ո րոնք բո լո րը պետք է ձեռ նարկ վեն միա ժա մա նակ. 1) կապ տե ղե կու թյուն, 2) վե
րա կեն դա նա ցում, 3) մո նի թո րինգ և հե տա զո տու թյուն, 4) ա րյու նա հո սու թյան դա դա րե
ցում: 
Ե թե ՀԾԱով կնոջ ա րյան կո րուս տը գնա հատ վում է 1000 մլ և ա վե լի (կամ ա վե լի փոքր 
կորս տի պայ ման նե րում առ կա են շո կի կլի նի կա կան նշան ներ և հա ճա խասր տու թյուն՝), 
պետք է սկ սել վե րա կեն դա նաց ման և հե մոս տա զի լիար ժեք մի ջո ցա ռում նե րը: 
Ա ռաջ նային ար ձա գան քը ՀԾԱին պա հան ջում է բազ մա մաս նա գի տա կան թի մային մո
տե ցում՝ ուղղ ված կնոջ հե մո դի նա միկ վի ճա կի վե րա կանգն մա նը, միա ժա մա նակ նաև 
պատ ճա ռի բա ցա հայտ մա նը և բուժ մա նը:

Ա ղյու սակ 8. Ա ռաջ նային ար ձա գանք. վե րա կեն դա նա ցում և գնա հա տում ախ տո րոշ-
ման պահին

Բա ղադ րիչ 
միջոցա ռում ներ

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Պահ պա նել կնոջ մարմ նի ջեր մու թյու նը, օգ տա գոր ծե լով առ կա հա մա պա տաս խան 
մի ջոց ներ, չա փել մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը յու րա քան չյուր 15 րո պեն մեկ ան գամ

Ախ տո րոշ ման 
պա հին

● Ա րագ գնա հա տել ա րյու նա հո սու թյան ին տեն սի վու թյու նը և 
ա րա գու թյու նը (զ գու շա նալ թերգ նա հա տու մից)

● Կ նո ջը և նրա հա րա զատ նե րին հա մա ռոտ բա ցատ րել ի րա վի
ճա կը

●  Կար գա վո րել կնոջ դիր քը՝ նրան պառ կեց նե լով հարթ մա
կերևույ թի վրա

Վ տան գի/ կեն սա
կան նշան նե րի 
գնա հա տու մը և 
վե րա կանգ նու մը
(DRS ABS)

● Վ տանգ (Danger) ստու գել ռիս կե րը (օ րի նակ, սայ թա քուն հա
տա կը)  օգ տա գոր ծել ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ 

● Ար ձա գանք (Response) գնա հա տել կնոջ վի ճա կըտագ նապ, 
քն կո տու թյուն կամ գի տակ ցու թյան բա ցա կա յու թյուն 

● Օգ նու թյան կան չել (Send for help) ներգ րա վել բազ մա մաս նա
գի տա կան թիմ՝ նե րա ռե լով ա նես թե զի ո լոգ

● Շն չա ռա կան ու ղի ներ (Airway)կար գա վո րել դիր քը՝ պահ պա
նե լու հա մար շն չու ղի նե րի ան ցա նե լի ու թյու նը

● Շն չա ռու թյուն (Breathing)  կի րա ռել դի մա կով թթ վա ծին 1015լ/ 
րո պե ա րա գու թյամբ. 
– ե թե շն չա ռու թյունն նոր մալ չէ կամ բա ցա կա յում է, սկ սել/ 

կա տա րել պար կով և դի մա կով օ դա փո խու թյուն
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Բա ղադ րիչ 
միջոցա ռում ներ

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

● Ա րյան շր ջա նա ռու թյուն (Circulation)  գնա հա տել պեր ֆու
զիան ա նընդ հատ գնա հա տել ԶՃ, պուլ սը և SpO2  գրան ցել 
յու րա քան չյուր 5 րո պե ում 

● Ո րո շա կի հի պո թեն զիան հան դուր ժե լի է, ե թե ա րյու նա հո սու
թյու նը վե րահսկե լի է

4 T ● Տո նուս (Tone)  հա տա կը ա տո նիկ է.
–  կա տա րել հա տա կի մեր սում և նշա նա կել ու տե րո տո նիկ ներ
–  դե ղո րայ քային թե րա պիայի հա մար տես Ա ղյու սակ 9

● Վ նաս վածք (Trauma)  հա տա կը լավ կր ճատ ված է, ա րյու նը 
մա կարդ վում է.
– վ նաս ված քի վե րա կանգն ման հա մար  Ա ղյու սակ 11,12,13

●  Հյուս վածք (Tissue)  ըն կեր քը չի ծն վել կամ հա տա կը ա տո նիկ 
է և չի ար ձա գան քում ու տե րո տո նիկ նե րին.
–  հյուս ված քի դուրս բեր ման հա մար տես՝ Ա ղյու սակ 15

● Թ րոոմ բին (Thrombin)  հա տա կը կր ճատ ված (կա րող է դառ
նալ ա տո նիկ), ա րյու նը չի մա կարդ վում.
–  մա կար դե լի ու թյան շտկ ման հա մար տես՝ Ա ղյու սակ 16  

Ան հայտ  բա ցա ռել ար գան դի պատռ ված քը/ար տաշր ջու
մը (տես՝ Ա ղյու սակ 13, 14), թաքն ված ա րյու նա հո սու թյու նը 
(օ րի նակ, կա մա րի հե մա տո մա) և ոչ սե ռա կան պատ ճառ
նե րը (օ րի նակ, լյար դի սուբ կապ սու լ յար պատռ վածք), 

– գ նա հա տե լու հա մար տե ղա փո խել վի րա հա տա րան ան
զգա յաց ման պայ ման նե րում

Ն/ե մուտք ● Նե րե րա կային մուտք (14 գեյջ կա թե տեր x 2, նարն ջա գույն 
կա նու լա).
– շ տապ կա տա րել ա րյան ը նդ հա նուր քն նու թյուն, պատ րաս

տել հա մա նուն խմ բի ա րյան բա ղադ րիչ ներ (68 փա թեթ), 
է լեկտ րո լիտ ներ, նե րա ռյալ Ca2+ 

● Ն/ե կա թե տեր 1  հե ղուկ նե րի և ա րյան փո խա րի նիչ նե րի ին
ֆու զիայի հա մար.
–  Խու սա փել նոս րաց ման կոա գու լո պա թիայից,
–  Խու սա փել կրիս տա լոիդ նե րի չա փից ա վե լի ին ֆու զիայից

●  Մինչ ԷԶ պատ րաստ լի նե լը շտապ նե րար կել մինչև 3,5 լիտր 
տաք կրիս տա լոիդ Ռին գե րի լու ծույթ (2 լիտր) և/ կամ պա հանջ
վող քա նա կու թյամբ կո լոիդ (12 լիտր) 

● Ռե կոմ բի նատ գոր ծոն VIIի նշա նա կու մը պետք է հիմն ված լի
նի մա կար դե լի ու թյան հե տա զոտ ման ար դյունք նե րի վրա 

● Որ պես փոխ նե րարկ ման ցու ցում չի կա րե լի օգ տա գոր ծել 
միայն հե մոգ լո բի նի ցու ցա նի շը 

● Հ նա րա վո րինս շտապ փոխ նե րար կել Է Զ.
– 2 միա վոր հա մա նուն ԷԶ, 
– ե թե առ կա են, օգ տա գոր ծել ա րագ փոխ նե րարկ ման պոմ

պե րի կոմպ լեկտ ներ կամ ճնշման պա յու սակ ներ, ա րյու նը 
տա քաց նող սար քեր 

● Ն/ե կա թե տեր 2  ու տե րո տո նիկ դե ղո րայ քի ներ մուծ ման հա
մար տես՝ Ա ղյու սակ 9ը
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Կի րա ռել բի մա նուալ ճն շում, ե թե բու ժա կան մի ջո ցա ռում ներն ու շա նում են կամ կի նը 
կո լապ սի մեջ է

Մշ տա կան 
միզային 
կաթետեր

● Մի զա պար կը դա տար կե լու հա մար տե ղադ րել մշ տա կան մի
զային կա թե տեր

● Հս կել հե ղու կային բա լան սը. նպա տա կային դի ու րե զը՝ 30մլ/ 
ժամ և ա վե լի

Ա րյու նա հո սու
թյու նը շա րու
նակ վում է

● Կի րա ռել վի րա բու ժա կան մի ջո ցա ռում ներ (տե՛ս Ա ղյու սակ  
10ը)

● Ն կա տի ու նե նալ զանգ վա ծային փոխ նե րար կում 

Տո նուս (Tone) 

Ար գան դի ար դյու նա վետ կր ճատ ման հա մար ար գան դի խո ռո չը պետք է դա տարկ լի նի: 
Ար գան դի ա տո նիան պետք է բու ժել ը ստ Ա ղյու սակ 8ի: Ե թե ա րյու նա հո սու թյու նը շա
րու նակ վում է և չի են թարկ վում բուժ մա նը, բու ժու մը շա րու նա կել ը ստ Ա ղյու սակ 9ի: 

Ա ղյու սակ 9. Ար գան դի ա տո նիան և ա ռա ջին գծի դե ղո րայ քը

Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Կ լի նի կա կան 
միջո ցա ռում ներ

● Նե րար կել կան խար գե լիչ օք սի տո ցին, ե թե դա չի ար վել եր
րորդ շր ջա նում

●  Մեր սել ար գան դի հա տա կը
● Ս տու գել պլա ցեն տայի և թա ղանթ նե րի ամ բող ջա կա նու թյու

նը.
–  հե ռաց նել ար գան դի մա կար դուկ նե րը, 
– տե ղե կաց նել կնո ջը հնա րա վոր ան հանգս տու թյան մա սին

●  Տե ղադ րել մշ տա կան մի զա պար կի կա թե տեր և մի զա պար կը 
դա տարկ պա հել  վե րահսկել դի ու րե զը 

● Գ նա հա տել բի մա նուալ ճնշման կա րի քը 

Ա ռա ջին գծի դե ղա մի ջոց ներ

1.  Օք սի տո ցին ● Ն/ե օք սի տո ցին 5ՄՄ, դան դաղ՝ 12 րո պեի ըն թաց քում.
–  կա րե լի է կրկ նել դե ղա չա փը 5 րո պե ան ց, չգե րա զան ցե լով 

10ՄՄ ը նդ հա նուր դե ղա չա փը
● Զ գու շա ցում. օք սի տո ցի նի ա րագ նե րար կու մը 30 վայր կյա

նում կամ միան վագ դե ղա չա փի գե րա զան ցու մը 5ՄՄից կա
րող է հան գեց նել ան ցո ղիկ հա ճա խասր տու թյան, հի պո տեն
զիայի և է լեկտ րոսր տագ րի ի շե միկ փո փո խու թյուն նե րի.
–  ցածր դե ղա չա փով օք սի տո ցի նի ին ֆու զիան կա րող է լի նել 

ա վե լի ան վտանգ, հատ կա պես լուրջ սիր տա նո թային խն
դիր ներ ու նե ցող կա նանց մոտ

● Սկ սել օք սի տո ցի նի ին ֆու զիան՝ 40ՄՄ լուծ ված 1 լիտր կրիս
տա լոիդ լու ծույ թի մեջ 125250 մլ/ժ (510 ՄՄ/ժ) ա րա գու
թյամբ 
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2. Էր գո մետ րին 
մա լե ատ* 

● Ն/ե Էր գո մետ րին մա լե ատ 250 մկգ լուծ ված 5մլ 0,9% նատ
րի ու մի քլո րի դի լու ծույ թի մեջ, դան դաղ՝ 12 րո պեի ըն թաց
քում կամ. 
– էր գո մետ րին մա լե ատ 250 մկգ մ/մ,
–  կա րե լի է կրկ նել դե ղա չա փը 15 րո պե հե տո՝ չգե րա զան ցե

լով 500 մկգ ը նդ հա նուր դե ղա չա փը
●  Հա կա ցու ցում ներ. ըն կեր քի պա հում, էկ լամպ սիա, պրե էկ

լամպ սիա, հի պեր տեն զիա կամ հի պեր տեն զիայի ա նամ նեզ, 
ծանր/ հա մառ սեպ սիս, ե րի կա մե րի, լ յար դի կամ սր տի հի
վան դու թյուն ներ

3.  Մի զոպ րոս տոլ ● Ռեկ տալ մի զոպ րոս տոլ՝ 8001000 մկգ 
● Շ նոր հիվ դան դաղ ազ դե ցու թյա նը, վաղ կի րա ռու մը կա րող 

է շա րու նա կել ար գան դի կր ճա տու մը, ո րը ա պա հով վել էր 
ա ռա ջին գծի դե ղո րայ քով

* գ րանց ված չէ Հա յաս տա նում

Չեն թարկ վող ա րյու նա հո սու թյուն
Բուժ մա նը չեն թարկ վող ա րյու նա հո սու թյու նը շա րու նա կել բու ժել ը ստ Ա ղյու սակ 10ի և 
միա ժա մա նակ հետևել կոա գու լո պա թիայի նշան նե րին: Ե թե առ կա են կոա գու լո պա
թիայի նշան ներ, ա պա տես՝ Ա ղյու սակ 16ը: 

Ա ղյու սակ 10. Ար գան դի ա տո նիայի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած չեն թարկ վող ա րյու նա-
հո սու թյուն 

Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Տե ղա փո խում 
վիրա հա տա րան

● Սկ սել ա րյան բա ղադ րիչ նե րի փոխ նե րար կու մը հնա րա վո
րինս շուտ.
–  զանգ վա ծային փոխ նե րարկ ման ու ղե ցույց 

● Կ նո ջը պառ կած վի ճա կում դի մա կային թթ ված նով շտապ 
տե ղա փո խել վի րա հա տա րան. 
– կի րա ռել բի մա նուալ սեղ մում,
– գ նա հա տել վի ճա կը հա մա պա տաս խան ան զգա յաց ման 

հա մար

Պատ րաս տու մը 
վի րա հա տա րա
նում

● Վի րա հա տա րա նում մա կարդ մա նը նպաս տե լու հա մար 
կնոջն ան հրա ժեշտ է պա հել տաք պայ ման նե րում.
–  նե րար կել տաք ա րյուն և հե ղուկ ներ, 
– առ կա յու թյան դեպ քում օգ տա գոր ծել մար մի նը տա քաց

նող սարք 
● Առ կա յու թյան դեպ քում օգ տա գոր ծել պնև մա տիկ ճն շող 

սարք՝ Ե ԹԷն կան խար գե լու հա մար 
● Ա պա հո վել ա վագ ման կա բարձգի նե կո լո գի և ա նես թե զի ո լո

գի մաս նակ ցու թյու նը/ ներ կա յու թյու նը
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Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Մի ջո ցա ռում ներ ● Անզ գա յաց ման պայ ման նե րում՝ ստու գել ար գան դի խո ռո չում 
հյուս ված քի առ կա յու թյու նը և ար գան դի ամ բող ջա կա նու թյու
նը (ձեռ քային կամ/և կյու րե տաժ) 

● Ե թե բի մա նուալ սեղ մու մը ար դյու նա վետ է.
–  կա տա րել նե րար գան դային բա լո նային (օ րի նակ, Բակ րի) 

տամ պո նա դա (Հա վել ված 2)
–  հեշ տո ցային տամ պո նա դան խոր հուրդ չի տր վում, քա նի 

որ կա րող է թաքց նել ա րյու նա հո սու թյու նը
●  Դի տար կել ը նտ րո ղա կան ան գի ոգ րա ֆիկ էմ բո լի զա ցիան 

(մինչև 90% ար դյու նա վե տու թյուն), ին չը պա հան ջում է.
–  ռա դի ո լոգ և ան հրա ժեշտ սար քա վո րում ներ,
–  մի ջամ տու թյան ո ղջ ըն թաց քում (մոտ մեկ ժամ) կնոջ հա

մե մա տա բար կա յուն վի ճակ

Վի րա բու ժա կան 
մի ջո ցա ռում ներ
(Հա վել ված 2)

● Ե ղեք զգոն կոա գու լո պա թիայի նկատ մամբ.
– ա րյու նա հո սող կնոջ կոա գու լո պա թիայի բու ժումն ան հրա

ժեշտ է ի րա կա նաց նել ա րյու նա հո սու թյու նը դա դա րեց նե
լու վի րա բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րի հետ մեկ տեղ

●  Կա տա րել ո րո վայ նա հա տում
● Որ պես ա րյու նա հո սու թյան դա դա րեց ման ժա մա նա կա վոր 

մի ջոց կա րե լի է կի րա ռել աոր տայի սեղ մու մը ե րի կա մային 
զար կե րակ նե րի մա կար դա կից ներքև 

● Ա պա հո վել ար գան դի կծ կո ղա կա նու թյու նը: Դնել ԲԼին չի 
սեղ մող կա րե րը.
–  բա վա րար տվյալ ներ չկան ԲԼին չի կա րի հետ մեկ տեղ 

բա լո նային տամ պո նա դայի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե
տու թյան վե րա բե րյալ 

● Ե թե սեղ մու մը և տամ պո նա դան ար դյու նա վետ չեն, կա տա րել 
ար գան դային զար կե րակ նե րի, ձվա րա նային զար կե րակ նե րի 
և, ե թե հնա րա վոր է, ներ քին զս տային զար կե րակ նե րի ե րկ
կողմ կա պում

●  Կա տա րել հիս տե րէկ տո միա.
– ե թե նա խոր դող մի ջամ տու թյուն ներն ար դյու նա վետ չեն, 
– ա վե լի վաղ, ե թե կնոջ վի ճա կը կրի տի կա կան է (կյան քը 

վտանգ ված է,
–  ժա մա նա կը սուղ է. կողմ նո րոշ վեք, հա մե մա տե լով կոն

սեր վա տիվ վար ման և ագ րե սիվ տակ տի կայի կի րառ ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը, 

– կ նոջ վի ճա կից և վի րա բույ ժի հմ տու թյուն նե րից ել նե լով, 
գնա հա տեք, ա րդյոք ա վե լի ա րագ կկա տար վի՞ սուբ տո
տալ հիս տե րէկ տո միան 

● Վի րա հա տու թյան վեր ջում շատ ու շա դիր զն նեք հե մոս տա զը
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Վ նաս վածք (Trauma)

ՀԾԱ ե րկ րորդ ա մե նա տա րած ված պատ ճա ռը վնաս վածքն է: Այն կա րող է նե րա ռել ար
գան դը, ար գան դի պա րա նո ցը, հեշ տո ցը և/ կամ շե քը:
Նախ քան վնաս ված քի գնա հա տու մը ան հրա ժեշտ է հա մոզ վել, որ ար գան դը լավ կր
ճատ ված է:

Ծնն դա բե րա կան ու ղի նե րի վնաս վածք
Գե նի տալ վնաս ված քը ՀԾԱ ա մե նա հա վա նա կան պատ ճառն է, ե րբ ար գան դը լավ կր
ճատ ված է: Ա ղյու սակ 11ում ներ կա յաց ված են գե նի տալ տրավ մայի բուժ ման հիմ նա
կան սկզբունք նե րը:

Ա ղյու սակ 11. Ծնն դա բե րա կան ու ղի նե րի վնաս վածք

Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Կ նոջ կա յուն վի ճակ ● Նախ քան վե րա կանգ նու մը պետք է փոր ձել սեղ մել ա կն
հայտ ա րյու նա հո սող զար կե րա կը

● Կ նո ջը պետք է այն պի սի դիրք տալ, ո րը կա պա հո վի ա ռա
վե լա գույն տե սա նե լի ու թյուն և նրա հար մա րա վե տու թյան 
զգա ցու մը

●  Վե րա կանգ նու մը պետք է սկ սել վնաս ված քի հիմ քից, հա
մոզ վե լով, որ ա րյու նա հո սու թյու նը դա դա րել է հիմ քից

Կ նոջ ան կա յուն 
վիճակ 

● Բու ժել շո կը
●  Սեղ մել վեր քը կամ վեր քի շր ջա նում կի րա ռել բի մա նուալ 

սեղ մում.
– գ նա հա տել ցա վազրկ ման կա րի քը

●  Ցա վազրկ ման պայ ման նե րում վնաս ված քը վե րա կանգ նե
լու հա մար կնո ջը շտապ տե ղա փո խել վի րա հա տա րան 

Վ նաս ված քի 
ան բա վա րար 
տեսանե լի ու թյուն

● Տե ղա փո խել վի րա հա տա րան 
● Վի րա հա տա րա նում ա պա հո վել լու սա վո րու թյու նը և հա մա

պա տաս խան դիր քը
●  Ցա վազրկ ման պայ ման նե րում ա սիս տենտ նե րի օգ նու

թյամբ կի րա ռել հայե լի ներ և ռետ րակ տոր ներ օպ տի մալ 
տե սա դաշտ ստեղ ծե լու հա մար

● Ս տու գել ար գան դի խո ռո չը և վեր ջի նիս ամ բող ջա կա նու
թյու նը 

Ա նար դյու նա վետ 
ցա վազր կում

● Գ նա հա տել ա րյու նա հո սու թյան ին տեն սի վու թյու նը և քն
նար կել ան զգա յաց ման տար բե րակ նե րը. 
– տե ղային կամ ռե գի ո նար ան զգա յա ցում, 
– տե ղա փո խել վի րա հա տա րան ը նդ հա նուր ան զգա յաց

ման հա մար 

Հետծննդյան 
հեմատո մա

● Մեծ ա ճող հե մա տո մա.
–  բու ժել շո կը,
–  տե ղա փո խել վի րա հա տա րան հե մա տո ման դա տար կե լու 

և պա տի ամ բող ջա կա նու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար
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Ար գան դի պա րա նո ցի վնաս վածք 
Ե թե ար գան դի խո ռո չը լց ված չէ ա րյան մա կար դուկ նե րով, ա պա պա րա նո ցի վնաս ված
քը սո վո րա բար չի խո չըն դո տում ար գան դի վե րին հատ ված նե րի կր ճատ մա նը: 

Ա ղյու սակ 12. Ար գան դի պա րա նո ցի վնաս վածք

Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Ռիս կի գոր ծոն ներ ● Ս րըն թաց ծննդա բե րու թյուն, գոր ծի քային հեշ տո ցային 
ծննդա բե րու թյուն, ար գան դի վզի կի կար

● Կա րող է տե ղի ու նե նալ ռիս կի գոր ծոն նե րի բա ցա կա յու
թյան պայ ման նե րում

Կ լի նի կա կան 
դրսևորում

● Պ րո ֆուզ ա րյու նա հո սու թյուն եր րորդ շր ջա նի ըն թաց քում 
և դրա նից հե տո.
– այլ ՀԾԱ պատ ճառ նե րի բա ցա կա յու թյուն

Բու ժում ● Շ տապ տե ղա փո խել վի րա հա տա րան 
● Ձեռ նար կել գնա հա տու մը և վե րա կանգ նու մը ան զգա յաց

ման պայ ման նե րում
– Գ նա հա տում. օպ տի մա լաց նել տե սա նե լի ու թյու նը՝ 

կնոջ դիր քի, լու սա վո րու թյան, ի նչ պես նաև ա սիս
տենտ նե րի օգ նու թյան և ռետ րակ տոր նե րի օգ տա գործ
ման մի ջո ցով: Ս տու գել ծննդա բե րա կան ու ղի նե րը.
▪  պա րա նո ցի ստու գում. պա րա նո ցի մեկ կող մը բռ նել 

2 պա տու հա նա վոր սեղ մակ նե րի միջև: Սեղ մակ նե
րը հեր թով հե ռաց նել և նո րից տե ղադ րել 23 սմ հե
ռա վո րու թյամբ, տե ղա շարժ վե լով ժա մա ցույ ցի սլա
քի ուղ ղու թյամբ: Ստու գել գոր ծիք նե րի միջև գտն
վող հյուս ված քը: Պա րա նո ցի զն նու մը շա րու նա կել 
մինչև լիար ժեք 360 °ը

–  Վե րա կանգ նում. ա պա հո վել փոր ձա ռու ման կա բարձ
գի նե կո լո գի ներ կա յու թյու նը,  հա մոզ վել, որ ա րյու նա հո
սու թյու նը վեր քի հիմ քից դա դա րել է. 
▪ ե թե դժ վար է տես նել վեր քի հիմ քը, սկ սել կա րը 

դիս տալ հատ վա ծից և թե լի ձգու մով ա պա հո վել 
հիմ քի տե սա նե լի ու թյու նը, 

▪ խու սա փեք կա րել ա ռա ջային կա մա րի ուղ ղու
թյամբ՝ մի զու կի կապ ման վտան գի պատ ճա ռով 

● Ե թե պատռ վածքն ը նդ լայն ված է (օ րի նակ, ստո րին ար
գան դային սեգ մենտ, բարձր հեշ տո ցային վնաս վածք, 
կար դի նալ կա պան).
–  կա տա րել ո րո վայ նա հա տում, որ պես զի միա ժա մա նակ 

ա պա հով վեն վնաս ված քի վե րա կանգն ման հեշ տո
ցային և ո րո վայ նային հա սա նե լի ու թյու նը 

● Ե թե ա րյու նա հո սու թյուն շա րու նակ վում է, ա պա ան ցնել 
հե տա գա վի րա հա տա կան    մի ջամ տու թյուն նե րի
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Ար գան դի պատռ վածք 
Ար գան դի պատռ ված քը կա րող է տե ղի ու նե նալ ի նք նա բե րա բար կամ կապ ված լի նել 
նախ կի նում տա րած վի րա հա տու թյան հետ: Ա րյու նա հո սու թյան ծան րու թյու նը կախ ված 
է պատռ ված քի չա փից: 

Ա ղյու սակ 13. Ար գան դի պատռ վածք

Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Ռիս կի գոր ծոն ներ ● Նախ կի նում վի րա հա տու թյուն ար գան դի վրա կամ ԿՀ, օք
սի տո ցի նի կի րա ռում, պտ ղի ոչ ճիշտ դրու թյուն ներ, ե րկ
րորդ շր ջա նի դիս տո ցիա

Կ լի նի կա կան 
դրսևորում

● Ե թե ախ տո րոշ վում է ծննդա բե րու թյան ըն թաց քում, ա պա 
ան հրա ժեշտ է հնա րա վո րինս շուտ դուրս բե րել ե րե խային 
և ըն կեր քը

● Ծնն դա բե րու թյան ըն թաց քում ար գան դի պատռ ված քի կլի
նի կա կան դրսևո րում ներ.
–  Մայ րա կան. Հա ճա խասր տու թյուն և շո կի նշան ներ, 

հան կար ծա կի հևոց, չընդ միջ վող ցավ ո րո վայ նում, 
հնա րա վոր է ցավ ու սե րի շր ջա նում, ար գան դային/ 
վեր ցայլ քային ցա վո տու թյուն, ար գան դի ուր վագ ծե րի 
փո փո խու թյուն, ախ տա բա նա կան կոնտ րակ ցի ոն օղ, 
կծ կանք նե րի դիս կոոր դի նա ցիա կամ դա դա րում, ա րյու
նա մի զու թյուն, հեշ տո ցային ա րյու նա հո սու թյուն, պտ
ղա մա սե րի շո շա փում ո րո վայ նի պալ պա ցիայի ժա մա
նակ

– Պտ ղի մոտ. ոչ նոր մալ կար դի ո տո կո գիր, պտ ղի դիր քի 
փո փո խում,

●  Հետծննդյան շր ջա նում ար գան դի պատռ ված քի կլի նի կա
կան դրսևո րում նե րը.
–  ցավ, ո րո վայ նի լար վա ծու թյուն և շա րու նակ վող հեշ տո

ցային ա րյու նա հո սու թյուն 
– հե մա տու րիա, ե թե պատռ ված քը տա րած վել է մի զա

պար կի վրա 

Ախ տո րո շում ●   Հաս տատ վում է ո րո վայ նա հատ ման ժա մա նակ

Բու ժում ● Շ տապ տե ղա փո խում վի րա հա տա րան
●  Ցա վազրկ ման պայ ման նե րում ստու գել ար գան դի ամ բող

ջա կա նու թյու նը
●  Վի րա հա տու թյուն. հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում վե

րա կանգ նել պատռ ված քը բազ մա շերտ, ներծծ վող կա րե
րով

●  Հիս տե րէկ տո միա. ե թե պատռ ված քը մեծ է, դժ վար է վե
րա կանգ նել և/ կամ ե թե կնոջ հե մո դի նա մի կան կրի տի կա
կան է
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Ար գան դի ար տաշր ջում 
Ար գան դի ար տաշր ջու մը ու ղեկց վում է կյան քին վտանգ սպառ նա ցող ա րյու նա հո սու
թյամբ և շո կով: Բուժ ման ձգձ գու մը հան գեց նում է մա հա ցու թյան վտան գի բարձ րաց
ման: Ա նհ րա ժեշտ է կա տա րել ան զգա յա ցում մինչ հա տա կի նե րուղ ղու մը: 

Ա ղյու սակ 14. Ար գան դի ար տաշր ջում

Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Ռիս կի գոր ծոն ներ ● Ար գան դի գերձ գում, ախ տա բա նա կան պլա ցեն տա ցիա, 
կարճ պոր տա լար, տո կո լիզ, օք սի տո ցի նի օգ տա գոր ծում, 
ա ռաջ նա ծին, ըն կեր քի ձեռ քային դուրս բե րում, չա փից 
ա վե լի պոր տա լա րի ձգում ներ

Կ լի նի կա կան 
դրսևորում

● ՀԾԱ հան կար ծա կի սկիզբ 
● Շո շա փե լիս ար գան դի հա տա կի ան կա նո նու թյուն կամ 

բա ցա կա յու թյուն 
● Ամ բող ջու թյամբ ար տաշրջ ված ար գան դը կա րող է հան

դես գալ որ պես կապ տա վուն գորշ զանգ ված հեշ տո ցա
մուտ քում

●  Հե մո դի նա միկ ան կա յու նու թյուն
●  Սաս տիկ ցավ, ա րյան կորս տի և շո կի ծան րու թյան աս տի

ճա նի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն

 Ախ տո րո շում ● Օգ տա գոր ծել բի մա նուալ հե տա զո տու թյուն՝ ար գան դի հա
տա կը ստո րին սեգ մեն տում կամ հեշ տո ցում հայտ նա բե րե
լու հա մար

Բու ժում ● Շ տապ ձեռ քային ուղ ղում.
– ե թե պլա ցեն տան դեռևս չի ծն վել, ա պա թող նել մինչև ուղ

ղու մը,
– բռ նել ար տաշրջ ված հա տա կը ձեռ քի ա փի մեջ, ուղ ղել 

մատ նե րը դե պի հե տին կա մար,
– զ գու շո րեն բարձ րաց նել ար գան դը դե պի կոն քի խո ռոչ, 

ո րո վայն և պոր տը,
–  նե րուղղ վե լուց ան մի ջա պես հե տո սկ սել ու տե րո տո նիկ

նե րի նե րար կում, որ պես զի ար գան դը կր ճատ վի և խու
սա փել կրկն վե լուց,

–  փոր ձել դուրս բե րել ըն կեր քը,
●  Վի րա բու ժա կան ուղ ղում.

–  տե ղա փո խել վի րա հա տա րան,
–  ցա վազրկ ման պայ ման նե րում ար գան դը և պա րա նո ցը 

թու լաց նե լու հա մար նե րար կել տո կո լի տիկ ներ, 
– ե թե պլա ցեն տան դեռ չի ծն վել,ա պա ա րա գո րեն ան ջա

տել և դուրս բե րել այն,
–  ձեռ քային ճն շում կի րա ռե լով զգու շո րեն նե րուղ ղել ար

գան դը դե պի ո րո վայ նի խո ռոչ 
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Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

● Ե թե առ կա է խիստ օ ղա կում.
–  կա տա րել ո րո վայ նա հա տում, ո րը թույլ կտա կի րա ռել 

հա տա կի ո րո վայ նային և հեշ տո ցային մա նի պու լյա
ցիա, 

– օգ տա գոր ծել խո րը ձգող կա րեր հա տա կը ուղ ղե լու և 
ար գան դի նոր մալ դիր քը պահ պա նե լու հա մար,

–  նե րուղ ղե լուց ան մի ջա պես հե տո սկ սել ու տե րո տո նիկ
նե րի նե րար կում, որ պես զի ար գան դը կր ճատ վի և խու
սա փել կրկն վե լուց, 

– օգ տա գոր ծել բի մա նուալ սեղ մում՝ մինչև ար գան դի տո
նու սի վե րա կանգ նու մը

●  Սահ մա նել հսկո ղու թյուն, հա մոզ վե լու հա մար, որ ար տան
կու մը չի կրկն վել

Հյուս վածք (Tissue)

Հյուս վածք նե րը հե ռաց նե լուց ա ռաջ հա մոզ վել, որ կի նը տե ղե կաց ված է և ցա վազր
կումն ա դեկ վատ է: 
Ար գան դի կր ճատ ման հա մար ար գան դի խո ռո չը պետք է դա տարկ լի նի:

Ա ղյու սակ 15. Հյուս ված քի հե ռա ցում

Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Ար գան դի խո ռո
չում մա կար դուկ
ներ՝ ա տո նիայի 
պատճառով 

● Դուրս բե րել մա կար դուկ նե րը սեղ մե լով ար գան դի հա տա
կը ա փի և մեծ մա տի միջև 

● Ու շադ րու թյուն դարձ նել դուրս բեր ված մա կար դուկ նե րի 
ծա վա լին

●  Մեր սել ար գան դի հա տա կը 
● Ձեռ նար կել մի ջո ցա ռում ներ հե տա գա ա տո նիան կան խար

գե լե լու հա մար

Պտ ղա թա ղանթ նե րի 
մնա ցորդ ներ

● Օգ տա գոր ծե լով պա տու հա նա վոր սեղ մակ ներ, բռ նել ար
գան դի պա րա նո ցում/ հեշ տո ցա մուտ քում երևա ցող թա
ղանթ նե րը, ա ռանց ձգե լու պտ տեց նել՝ թա ղանթ նե րից 
ստա նա լով պա րան

●  Շար ժել սեղ մա կը վեր ու վար և մեղմ ձգել.
– մոր կող մից սեղ մե լը կա րող է օ ժան դա կել դուրս բեր մա

նը
● Գ նա հա տել ար գան դի կր ճա տումն ու ա րյան կո րուս տը: 

Ու շա դիր լի նել շա րու նա կա կան ծո րա ցող ա րյան առ կա յու
թյա նը 

● Ե թե մեծ քա նա կի թա ղանթ ներ են մնա ցել, ա պա տե ղա փո
խել վի րա հա տա րան և կա տա րել թա ղանթ նե րի ձեռ քային 
հե ռա ցում 
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Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Պ լա ցեն տայի 
պահում 

● Տե ղադ րել մի զա պար կի կա թե տեր
●  Հա մոզ վել, որ 3րդ շր ջա նում կի րառ վել են պրո ֆի լակ տիկ 

ու տե րո տո նիկ ներ 
– էր գո մեթ րի նը խոր հուրդ չի տր վում, քա նի որ տե տա նիկ 

կր ճա տու մը կա րող է ու շաց նել պլա ցեն տայի դուրս գա լը
– պ լա ցեն տայի ծն վե լու հա մար չի կա րե լի օգ տա գոր ծել 

օք սի տո ցի նի ն/ե ին ֆու զիա
● ՀԾԱ դեպ քում ներ պոր տա լա րային օք սի տո ցի նի նե րար

կու մը և/ կամ մի զոպ րոս տո լի օգ տա գոր ծու մը սահ մա նա
փակ է ժա մա նա կի ա ռու մով

● Կր կին փոր ձել պոր տա լա րի վե րահսկ վող ձգու մը.
–  մոր սեղ մե լը կամ դիր քի փո փո խու թյու նը կա րող է 

նպաս տել պլա ցեն տայի դուրս գա լուն 
● Ոչ ար դյու նա վետ ձգում նե րի դեպ քում. 

– գ նա հա տել պլա ցեն տայի ախ տա բա նա կան կպ ման 
հնա րա վո րու թյու նը, 

– ԳՁՀն կա րող է ին ֆոր մա տիվ լի նել պլա ցեն տայի տե
ղա կա յու մը պար զե լու հա մար,

–  կա տա րել հեշ տո ցի հե տա զո տու թյուն, պար զե լու հա
մար պլա ցեն տան գտն վում է պա րա նո ցում, թե հեշ տո
ցի վե րին մա սում, 

– ե թե պլա ցեն տան գտն վում է հեշ տո ցում, ա պա ձեռ քով 
դուրս բե րել այն և ստու գել դրա ամ բող ջա կա նու թյու նը,

–  կա տա րել ար գան դի մեր սում՝ հա մա պա տաս խան կծ կո
ղա կա նու թյուն ա պա հո վե լու հա մար 

● Ե թե ան հնար է դուրս բե րել պլա ցեն տան, կամ այն ամ բող
ջա կան չէ, ա պա կնո ջը տե ղա փո խել վի րա հա տա րան.
–  կա տա րել պլա ցեն տայի ձեռ քային ան ջա տում ցա

վազրկ ման պայ ման նե րում, 
– ե թե ձեռ քային ան ջա տու մը չի հա ջող վում, ա պա մեծ 

կույր կյու րե տով կա տա րել կյու րե տաժ, 
– մի ջամ տու թյու նից հե տո կա տա րել ար գան դի խո ռո չի 

ստու գում՝ ար գան դի ամ բող ջա կա նու թյու նը պար զե լու 
հա մար,

– ս տու գել պա րա նո ցի, հեշ տո ցի և շե քի ամ բող ջա կա նու
թյու նը
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Ե թե կոա գու լո պա թիայի կաս կած կա, ա պա ան հրա ժեշտ է կապ հաս տա տել ա րյու նա
բա նի կամ փոխ նե րարկ ման մաս նա գե տի հետ՝ ա րյան բա ղադ րիչ նե րի փոխ նե րարկ
ման, լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի մեկ նա բա նու թյան և խորհր
դատ վու թյան հա մար: 
Կոա գու լո պա թիան պատ ճառ է զանգ վա ծային ա րյան փոխ նե րարկ մա նը պատ րաստ վե
լու հա մար: 

Ա ղյու սակ 16. Կոա գու լո պա թիա

Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Կոա գու լո պա թիայի 
հայտ նա բե րում

Կ լի նի կա կան նշան ներն են. 
● Ա րյու նա հո սու թյուն նե րարկ ման, կա թե տե րի զա ցիայի 

տե ղե րից, վի րա բու ժա կան վեր քե րից,
●  Հե մա տու րիա,
●  Պե տե խիալ, սուբ կո նյուկ տի վային և լոր ձա թա ղան

թային ա րյու նա զե ղում ներ, 
● Ա րյու նը չի մա կարդ վում, 
● Ար գան դի ա տո նիա ֆիբ րի նի քայ քայ ման ար գա սիք նե

րի քա նա կի ա վե լաց ման հետևան քով, 
● Ե թե կլի նի կա կան նշան ներն առ կա են, ա պա պետք 

չէ սպա սել լա բո րա տոր տվյալ նե րին՝ բու ժու մը սկ սե լու 
հա մար,

Լա բո րա տոր տվյալ ներ.
● Թ րոմ բո ցիտ նե րը պա կաս են 50 x 109/լից,
● Պ րոթ րոմ բի նային ժա մա նա կը նոր մայից 1.5 ան գամ ա վե

լի բարձր,
● ՄՆՀն՝ նոր մայից 1.5 ան գամ ա վե լի բարձր 
● Ակ տի վաց ված մաս նա կի թրոմ բոպ լաս տի նային ժա մա նա

կը նոր մայից 1.5 ան գամ ա վե լի բարձր,
●  Ֆիբ րի նո գե նը 2.5 գ/լից պա կաս է.

–  Ֆիբ րի նո գեն մա կար դա կը կազ մում է 23 գ/լ, ո րը սո
վո րա բար հա մար վում է նոր մալ ոչ հղի կնոջ հա մար, 
կապ ված է ծանր ա րյու նա հո սու թյան գրե թե կրկ նա կի 
ան գամ բարձր ռիս կի հետ և կա րող է ծա ռայել որ պես 
վաղ ա հա զանգ ման նշան:
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Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Կոա գու լո պա թիայի 
կար գա վո րում

● Կար գա վո րել մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը այն հասց նե լով 
ա վե լի քան 35°C փոխ նե րարկ ման ըն թաց քում. 
– 4 միա վոր ԷԶ,
– 4 միա վոր ԹՍՊ,
–  մեկ մե ծա հա սա կի դե ղա չափ թրոմ բո ցի տար զանգ ված 

(810 միա վոր ԷԶ հե տո),
– կրկ նել ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, հետևե լով լա բո

րա տոր տվյալ նե րին (Ա ղյու սակ 17) 
– ե թե ա րյան ի ո նի զաց ված կալ ցի ու մը (Ca2+) ցածր է 1.1 

մմոլ/լից, նե րար կել ն/ե 10%ոց կալ ցի ու մի գլյու կո նատ 
10 մլ

●  Դի մել ա րյու նա բա նի, ե թե նա խա տե սում ե ք
– թ րա նեք սա միկ թթ վի կամ (տե՛ս Ա ղյու սակ 19), ռե կոմ

բի նաց ված գոր ծո նի (ռVIIա) կի րա ռում 

Վաղ ՏՆՄ ● Զ գու շա նալ վաղ զար գա ցող ՏՆՄից, ե թե առ կա է.
– պ լա ցեն տայի վա ղա ժամ շեր տա զա տում,
–  ծանր պրե էկ լամպ սիա կամ HELLP հա մախ տա նիշ,
–  հարպտ ղաջ րե րով էմ բո լիա,
–  մա հա ցած պտուղ,
–  սեպ տի ցե միա,
–  ծա վա լուն ին ֆու զիայից հե տո ե րկ րոր դային նոս րաց

ման կոա գու լո պա թիա
●  Մա հա ցու թյու նը նվա զեց նե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է 

խու սա փել ծան րաց նող գոր ծոն նե րից, ի նչ պի սիք են.
–  շո կը,
–  հի պո թեր միան, 
– ա ցի դո զը
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Ա ղյու սակ 17. Լա բո րա տոր տվյալ ներ

Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Լա բո րա տոր 
մոնիթո րինգ

● Ա պա հո վել հետևյալ ցու ցա նիշ նե րի ել քային ո րո շու մը.
– ա րյան ը նդ հա նուր քն նու թյուն, կոա գու լոգ րա մա, 

(Պ րոթ րոմ բի նային ժա մա նակ, ՄՆՀ, Ա ՄԹԺ, ֆիբ րի
նո գեն), բի ո քի միա կան հե տա զո տու թյուն (է լեկտ րո լիտ
ներ և լյար դի ֆունկ ցի ո նալ թես տեր, նե րա ռյալ Ca2+ և 
լակ տատ), զար կե րա կային ա րյան գա զեր,

–  բու ժու մը սկ սե լու հա մար չս պա սել ար դյունք նե րին 
● 3060 րո պեի ըն թաց քում կրկ նել. 

– ա րյան ը նդ հա նուր քն նու թյուն, կոա գու լոգ րա մա, Ca2+, 
զար կե րա կային ա րյան գա զեր 

Ն պա տա կային 
ցուցա նիշ ներ 
(լա բո րա տոր 
ցուցանիշ ներ, ո րոնք 
հան դի սա նում են 
տար վող բուժ ման 
ար դյու նա վե տու թյան 
չա փա նիշ ներ)

● pHը 7.2ից ա վե լի
●  Լակ տա տը՝ 4 մմոլ/լից պա կաս
● Ca2+ 1.1 մմոլ/լից ա վե լի
● Թ րոմ բո ցիտ նե րի քա նա կը 50 x 109/լից ա վե լի 
● ՊԺ և Ա ՄԹԺ 1.5 x նոր մայից պա կաս
● ՄՆՀ՝ հա վա սար կամ 1.5ից պա կաս
●  Ֆիբ րի նո գեն 2.5 գ/լից ա վե լի
●  Հե մոգ լո բի նը 70 գ/լից ա վե լի

Կոա գու լո պա թիա
Փոխ նե րարկ ման 
սկզբունք նե րը

Ա րյան բա ղադ րիչ նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը
●  Ման կա բար ձա կան ա րյու նա հո սու թյուն նե րի ժա մա նակ 

ա րյան բա ղադ րիչ նե րի փոխ նե րարկ ման օպ տի մալ հա
րա բե րակ ցու թյան վե րա բե րյալ ա ռայժմ չկան բա վա րար 
տվյալ ներ կամ հա մա ձայ նու թյուն, 

● Ն պա տակն ա րյան կորս տի փո խա րի նումն է ա րյան բա
ղադ րա մա սե րի այն պի սի հա րա բե րակ ցու թյամբ, ո րը հա
մար ժեք է ամ բող ջա կան ա րյա նը,
–  Մոտ 70 կգ կշիռ ու նե ցո ղող կնոջ հա մար խոր հուրդ է 

տր վում.
▪ 4 միա վոր ԷԶ;  4 միա վոր ԹՍՊ,
▪  մեկ մե ծա հա սա կի դե ղա չափ թրոմ բո ցի տար զանգ

ված՝ ԷԶ 810 միա վո րից հե տո,
▪ կրկ նել ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հաս նե լու հա

մար նպա տա կային ցու ցա նիշ նե րին
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Մա հա ցու թյան գոր ծա կիցն ա ճում է, ե րբ կոա գու լո պա թիան ու ղեկց վում է հի պո թեր
միայով և ա ցի դո զով (լե թալ տրիա դա): Ա ղյու սակ 18ում ներ կա յաց ված են այն մի ջո ցա
ռում նե րը, ո րոնք ուղղ ված են կնոջ մե տա բո լիկ վի ճա կի բա րե լավ մա նը և մա հա ցու թյան 
նվա զեց մա նը: 

Ա ղյու սակ 18. Հի պո թեր միայի և ա ցի դո զի կան խար գե լու մը

Հի պո թեր միա Ա ցի դոզ

● Օգ տա գոր ծել օ դի և հե ղուկ նե րի 
տաքա ցու ցիչ ներ

● Ն վա զեց նել մեր կա ցու մը 
● Փո խել թաց սպի տա կե ղե նը
● Տ րա մադ րել տաք վեր մակ ներ
●  Ջեր մաս տի ճա նը չա փել ա ռն վազն  

15 րո պեն մեկ ան գամ

● Ա պա հո վել.
– օք սի գե նա ցիան,
– սր տային ար տամ ղու մը,
–  հյուս վածք նե րի պեր ֆու զիան,

● Հս կել. զար կե րա կային ա րյան գա զե
րը, pH
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Տ վյալ նե րը ցույց են տվել, որ տրա նեք սամաթթ վի կի րա ռու մը նվա զեց նում է վնաս
վածք նե րով հի վանդ նե րի մա հա ցու թյան դեպ քե րը ա րյու նա հո սու թյան հետևան քով: 
Ցածր ա պա ցու ցո ղա կան մա կար դակ ու նե ցող ման կա բար ձա կան հե տա զո տու թյուն նե րը 
ցույց են տվել, որ. 
● Թ րա նեք սա մաթթ վի պրո ֆի լակ տիկ օգ տա գոր ծու մը նվա զեց նում է ա րյան մի ջին կո

րուս տը բնա կան ու ղի նե րով ծննդա բե րու թյուն նե րից և ԿՀ հե տո: 
● Թ րա նեք սա մաթթ վի բարձր դե ղա չա փե րը նվա զեց նում են ա րյան կո րուս տը և մայ

րա կան հի վան դա ցու թյու նը շա րու նակ վող ՀԾԱ դեպ քե րում: 

Ա ղյու սակ 19. Տրա նեք սա մաթ թու 

Կ լի նի կա կան 
համա տեքստ

● ԱՀԿ ա ռա ջար կում է օգ տա գոր ծել տ րա նեք սա մաթ թու, ե րբ 
ա ռա ջին և ե րկ րորդ գծի դե ղո րայք ներն ար դյու նա վետ չեն 
ՀԾԱ բուժ ման հա մար կամ կաս կած կա, որ ա րյու նա հո սու
թյան պատ ճա ռը վնաս վածքն է

Դե ղա չափ ● Օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ խորհր դակ ցել ա րյու նա բա նի հետ, 
● Բեռն ման դե ղա չափն է ն/ե 1գ տրա նեք սա մաթ թու 100մլ 

0,9%ոց նատ րի ու մի քլո րի դի մեջ 10 րո պեի ըն թաց քում,
●  Պահ պա նող դե ղա չափ: ն/ե 1գ տրա նեք սա մաթ թու 100մլ 

0,9%ոց նատ րի ու մի քլո րի դի մեջ 8 ժամ վա ըն թաց քում  
(2.5 մլ/ժ) 



35

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՄԱՆ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հետծննդյան ա րյու նա հո սու թյուն նե րի դեպ քում ա րագ, հա մա կարգ ված բազ մա մաս նա
գի տա կան թի մային մո տե ցու մը և ա րյան զանգ վա ծային փոխ նե րարկ ման ար ձա նագ
րու թյան ներդ րու մը կա րող են նշա նա կա լի ո րեն նվա զեց նել մա հա ցու թյան դեպ քե րը և 
հի վան դա ցու թյու նը: 

Ա ղյու սակ 20. Ման կա բար ձա կան զանգ վա ծային ա րյան փոխ նե րար կում

Բա ղադ րիչ 
միջոցառում ներ

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Ցու ցում ներ Կ նոջ մոտ առ կա է ակ տիվ ա րյու նա հո սու թյուն և ստորև նշված 
չա փա նիշ նե րից ա ռն վազն մե կը.
●  Խիստ ծանր կամ նշա նա կա լի ՀԾԱ՝ ա րյան կո րուս տը 

2500 մլ և ա վե լի
● 4 ժա մից ոչ պա կաս ժա մա նա կա հատ վա ծում 4 միա վոր 

ԷԶ փոխ նե րար կե լուց հե տո կնոջ մոտ հե մո դի նա միկ ան
կա յուն վի ճակ

●  Կոա գու լո պա թիայի կլի նի կա կան կամ/և լա բո րա տոր 
նշան ներ

Ա րյան բա ղադ րիչ
ներ և այլ մի ջոց ներ

Նա խա պես սահ մա նել.
●  Փոխ նե րարկ վող ա րյան բա ղադ րիչ նե րի հա րա բե րակ ցու

թյու նը, դե ղա չա փը և ներ մուծ ման ժա մա նա կա ցույ ցը,
–  Կա րող է տար բեր հաս տա տու թյուն նե րի դեպ քում 

տար բեր լի նել 
– Խոր հուրդ է տր վում ԷԶ:ԹՍՊ 1:1 հա րա բե րակ ցու

թյունը
●  Կալ ցի ու մի գլյու կո նա տի կի րառ ման ցու ցում նե րը
●  Ցու ցում ներ ա րյու նա բա նին ներգ րա վե լու վե րա բե րյալ.

– ս րա նեք սաթթ վի կի րա ռում, 
– ռե կոմ բի նաց ված գոր ծո նի (ռVIIա) կի րա ռում,
–  շա րու նակ վող ա րյու նա հո սու թյան դեպ քում՝ լրա ցու ցիչ 

ա րյան բա ղադ րիչ նե րի ան հրա ժեշ տու թյուն

Լա բո րա տոր 
ցուցանիշ ներ

● Ախ տո րոշ ման պա հին.
– ե լա կե տային ա րյան թես տեր,
– կրկ նել յու րա քան չյուր 3060 րո պեի ըն թաց քում, 
– տես՝ Ա ղյու սակ 17ը նպա տա կային լա բո րա տոր ցու

ցա նիշ նե րով
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Ա րյան բա ղադ րիչ ներ 

Է րիթ րո ցի տային զանգ ված

Ար ձա նագ րու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նը խոր հուրդ է տա լիս հետծննդյան ա րյու նա
հո սու թյուն նե րի դեպ քում ձեռ քի տակ ու նե նալ 6 միա վոր ԷԶ և հե մա տոկ րի տը պահ պա
նել ա ռն վազն 2124 %ի սահ ման նե րում: Մեկ միա վոր ԷԶ օգ տա գոր ծու մը 70 կգ քաշ 
ու նե ցող հի վան դի մոտ հե մա տոկ րի տը պետք է բարձ րաց նի մոտ 34% ով, սա կայն հե
մա տոկ րի տի սպաս վող ա ճը կա րող է մի փոքր պա կաս լի նել՝ պայ մա նա վոր ված հղի ու
թյան ըն թաց քում ա րյան ծա վա լի մե ծաց մամբ:
Ե թե    հա մա նուն խմ բի ԷԶ հա սա նե լի չէ, պետք է օգ տա գոր ծել 0(I) խմ բի ռե զուս բա ցա
սա կան է րիթ րո ցի տային կա խույթ (լ վաց ված է րիթ րո ցիտ ներ) – ստաց վում է ԷԶ 3 ան
գամ ի զո տո նիկ լու ծույ թով կամ հա տուկ լվա ցող մի ջա վայ րե րով լվաց ման ճա նա պար
հով: Լվաց ման պրո ցե սում հե ռաց վում են պլազ մայի սպի տա կուց նե րը, լեյ կո ցիտ նե րը, 
թրոմ բո ցիտ նե րը և բջ ջային բա ղադ րա մա սե րի պահ պան ման ժա մա նակ քայ քայ ված 
բջիջ նե րի և ստ րո մա նե րի միկ րոագ րե գատ նե րը: Այդ պի սի է րիթ րո ցի տային կա խույ թը 
ի րե նից ներ կա յաց նում է ա ռե ակ տո գեն փոխ նե րար կու մային մի ջա վայր, ո րը չի ա ռա
ջաց նում սեն սի բի լի զա ցիա ռե ցի պի են տի մոտ: Պահպահ ման ժամ կե տը պատ րաստ ման 
պա հից սկ սած 4ՕC ջեր մաս տի ճա նում 24 ժամ է:

Թարմ սա ռեց ված պլազ մա

Թարմ սա ռեց ված պլազ ման պա րու նա կում է գրե թե բո լոր մա կարդ ման գոր ծոն նե
րը և կա րող է օգ տա գործ վել ա ռա վե լա գույ նը 4 ժամ վա ըն թաց քում հա լեց վե լուց հե տո: 
Զանգ վա ծային ա րյու նա հո սու թյուն նե րի ժա մա նակ խոր հուրդ է տր վում ԹՍՊ և ԷԶ հա
մա տեղ օգ տա գոր ծու մը: ԷԶի և ԹՍՊի 1.5:1 կամ 1:1 հա րա բե րակ ցու թյամբ օգ տա գոր
ծու մը զգա լի ո րեն բա րե լա վել է ել քե րը` վնաս վածք նե րի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած ա րյու
նա հո սու թյուն նե րի դեպ քում: Նույն ա ռա ջար կու թյուն նե րը բեր վում են նաև ման կա բար
ձա կան ա րյու նա հո սու թյուն նե րի հա մար: Նպա տակն է պահ պա նել ՄՆՀ <1.51.7: 

Թ րոմ բո ցի տար զանգ ված 

Բո լոր վե րա նայ ված ար ձա նագ րու թյուն նե րում խոր հուրդ է տր վում փոխ նե րար կել դո նո
րա կան մեկ միա վոր ԹԶ, ե րբ թրոմ բո ցիտ նե րի քա նա կը 50100x109/լ սահ ման նե րում է: 
Ստան դարտ ԹԶն 70 կգ քաշ ու նե ցող հի վան դի մոտ կա րող է բարձ րաց նել թրոմ բո
ցիտ նե րի քա նա կը մինչև 4050x109/լ: Զանգ վա ծային ման կա բար ձա կան ա րյու նա հո սու
թյուն նե րի դեպ քում թրոմ բո ցիտ նե րի փոխ նե րար կու մը պետք է պահ պա նի թրոմ բո ցիտ
նե րի քա նա կը 50100x109/լ սահ ման նե րում: Սա կայն թրոմ բո ցիտ նե րի քա նա կը պետք է 
օգ տա գործ վի միայն որ պես ու ղե ցույց և պետք է դի տարկ վի հի վանդ նե րի կլի նի կա կան 
վի ճա կի հետ հա մա տեղ: Ո րոշ ար ձա նագ րու թյուն ներ ա ռա ջար կում են փոխ նե րար կում 
նա խա ձեռ նե լու և պահ պա նե լու ա վե լի բարձր ցու ցա նիշ ներ: ԹԶն պա հան ջում է հա
մա նու նու թյուն ա րյան խմ բի և ռե զուս գոր ծո նի ա ռու մով: 

 Ռե կոմ բի նաց ված ակ տի վաց ված գոր ծոն VII 

Վի տա մին K կա խյալ սե րի նային պրո թե ազ է, ո րը ա ռանց քային դեր է կա տա րում 
ա րյան մա կարդ ման գոր ծում: Այն նա խա տես ված է Ա և Բ հե մո ֆի լիայով հի վանդ նե րի 
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հա մար: Ռե կոմ բի նաց ված գոր ծոն VII ակ տի վաց վա ծի դե րը հետծննդյան ա րյու նա հո
սու թյան ժա մա նակ հա կա սա կան է: Վկա յու թյուն ներ կան ման կա բար ձա կան ա րյու նա
հո սու թյուն նե րի ժա մա նակ հե մոս տա զի բա րե լավ ման մա սին, բայց այն կա րող է նաև 
հան գեց նել կյան քին սպառ նա ցող թրոմ բոզ նե րի: Առ կա յու թյան դեպ քում դրա օգ տա
գոր ծու մը պետք է սահ մա նա փակ վի այն դեպ քե րով, ե րբ ա վան դա կան թե րա պիան ար
դյու նա վետ չէ (այ սինքն, 1012 միա վոր ԷԶ, 610 միա վոր ԹՍՊ և 23 միա վոր թրոմ բո
ցիտ նե րից հե տո):
Հայաստանում գրանցված է ՆովոՍեվեն դեղամիջոցը:

Ամփոփում

Ման կա բար ձա կան ա րյու նա հո սու թյուն նե րի ըն թաց քում, հիմ նա կան նպա տակ ներն են 
ա պա հո վել հա մար ժեք ա րյան բա ղադ րիչ նե րի փո խա րի նում կամ/և կան խել և բու ժել 
ՏՆՄ: 
Ա ռա ջար կու թյուն ներ. զանգ վա ծային ման կա բար ձա կան ա րյու նա հո սու թյուն նե րի ժա
մա նակ ԷԶ, ԹՍՊ և թրոմ բո ցիտ նե րի փոխ նե րարկ ման հա մար օգ տա գոր ծել հետևյալ 
հա րա բե րակ ցու թյու նը. 6 միա վոր ԷԶ, 4 միա վոր ԹՍՊ, 1 միա վոր թրոմ բո ցիտ ներ: Ե թե 
ա րյու նա հո սու թյու նը շա րու նակ վում է, ա պա պետք է լր ջո րեն մո տե նալ լրա ցու ցիչ ԹՍՊ 
փոխ նե րարկ մա նը, և ան հրա ժեշտ է պահ պա նել հետևյալ հա րա բե րակ ցու թյու նը. 4 
միա վոր ԷԶ, 4 միա վոր ԹՍՊ և 1 միա վոր թրոմ բո ցի տար զանգ ված:
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ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ԽՆԱՄՔԸ

ՀԾԱից ան մի ջա պես հե տո ա վագ պա տաս խա նա տու բժիշ կը պետք է հան դի պի կնոջ 
և նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ: Ցան կա լի է, որ բժիշ կը մաս նա կից լի նի դեպ քին: 

Ա ղյու սակ 21. Հետծննդյան խնամք

Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Մո նի թո րինգ:

Հե մո դի նա միկ 
վիճակ

Տե ղա փո խել ին տեն սիվ թե րա պիայի բա ժան մունք՝ հսկո ղու
թյան հա մար: 
Ե թե վի ճա կը կրի տի կա կան չէ, ա պա. 
● հետևել ծնա րա նում 2 ժամ, այ նու հետև վի ճա կը կա յու նաց

նե լուց հե տո տե ղա փո խել հետծննդյան բա ժան մունք, 
● Ա ռա ջին 24 ժամ վա ըն թաց քում հետևել կեն սա կան 

նշան նե րին, ար գան դի կր ճատ մա նը և ա րյան կորս տին՝ 
ա ռնվազն 4 ժա մում մեկ ան գամ,

● 24 ժամ հե տո վա րել ը ստ կլի նի կա կան վի ճա կի:

Հե մոգ լո բին ● Հե մոգ լո բի նը ստու գել 6 ժամ կա յու նա ցու մից հե տո և կրկ
նել ծննդա բե րու թյու նից հե տո 24 ժամ վա ըն թաց քում, 

● Ե թե հե մոգ լո բի նի մա կար դա կը 70 գ/լից պա կաս է և/ կամ 
կան ախ տա նիշ ներ, ա պա ա ռա ջար կել ԷԶ փոխ նե րար
կում, 

● Ե թե հե մոգ լո բի նի մա կար դա կը 70 գ/լից պա կաս է և չկան 
կլի նի կա կան ախ տա նիշ ներ, ա պա նշա նա կել եր կա թի 
պատ րաս տուկ ներ վի տա մին Cի հետ,

●  Խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րել սնն դա կար գի վե րա բե
րյալ:

Ե ԹԷ ● ՀԾԱ և փոխ նե րար կում նե րից հե տո մե ծա նում է Ե ԹԷ ռիս
կը, ին չը պա հան ջում է դե ղո րայ քային կան խար գե լում:

Մայ րա կան 
վարվելա կերպ

● Խ րա խու սել մոր և ե րե խայի կա պը.
– Հս կո ղու թյան պայ ման նե րում ա պա հո վել մոր և նո րած

նի մաշ կըմաշ կին հպու մը, 
● Օ ժան դա կել կրծ քով կե րակ րու մը.

– Ե թե առ կա է կա յուն հի պո թեն զիա և կա թի բա ցա կա
յու թյուն, ա պա դի տար կել Շի խա նի հա մախ տա նի շի 
հնա րա վո րու թյու նը
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Կլինիկական 
հայեցակետեր

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ

Դուրս գրում ● Կ նո ջը պետք է նա խազ գու շաց նել հնա րա վոր բար դու
թյուն նե րի, ի նչ պես նաև դրանց ա ռա ջա նա լու դեպ քում 
բժշ կին ժա մա նա կին դի մե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին 
հետևյալ դեպ քե րում.
–  թա րա խա սեպ տիկ բար դու թյուն ներ – ե րկ րոր դային 

ՀԾԱ վտանգ
–  հետծննդյան դեպ րե սիա – ա նե միայի հետ կապ ված 

ռիսկ 
– Ե ԹԷռիս կը կապ ված է ՀԾԱ հետ

●  Տե ղե կաց նել կնո ջը ՀԾԱ ռիս կի բարձ րաց ման հնա րա վո
րու թյան մա սին հա ջորդ հղի ու թյուն նե րի ժա մա նակ

● Տ րա մադ րել խորհր դատ վու թյուն եր կա թի պատ րաս տուք
նե րի ըն դուն ման հետևան քով ստա մոքսա ղի քային հա
մա կար գում ի հայտ ե կած կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն նե րը 
վե րաց նե լու վե րա բե րյալ
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1. ԲԻ ՄԱ ՆՈՒԱԼ ՃՆ ՇՈՒՄ 

Ե թե կնոջ գի տակ ցու թյու նը պարզ է, ա պա տե ղե կաց րեք նա խա տես վող մի ջամ տու թյան 
մա սին և ցա վազր կեք: Այ նու հետև. 
Օգ տա գոր ծե լով ոչ դո մի նանտ ձեռ քը. 
1. Մատ նե րը պա հել ու ղիղ, բութ մա տը ծա լել դե պի ցու ցա մա տի ա փային մա կե րես 

(ման կա բար ձի ձեռք), ձեռ քը մտց նել հեշ տոց՝ ձեռ քի ա փն ուղ ղե լով դե պի կնոջ 
ա զդ րը: 

2. Ձեռ քով դի մադ րու թյան հան դի պե լուն պես բռունցք ա նել, ա փն ուղ ղել դե պի վեր և 
բութ մա տը դնել ցու ցա մա տի վրա:

3. Բ ռունցքն ուղ ղել դե պի հեշ տո ցի ա ռա ջային կա մար և կի րա ռել դե պի վեր ուղղ ված 
ճն շում: 

4. Օգ տա գոր ծե լով մյուս (դո մի նանտ) ձեռ քը. 
– շո շա փել ար գան դի հա տա կը և մատ նե րը տե ղադ րել հա տա կի ե տին մա սում, 
– բռ նե լով ար գան դի հա տա կը, այն ճն շել դե պի հեշ տո ցում տե ղա կայ ված բռունց քը: 

5. Պահ պա նել ճն շու մը և գնա հա տել ար դյուն քը:
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 2. ՄԻ ՋԱՄ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԱՐ ԳԱՆ ԴԻ Ա ՏՈ ՆԻԱՅԻ 
ԴԵՊ ՔՈՒՄ 

Ար գան դի բա լո նային տամ պո նա դա

Նե րար գան դային բա լո նային տամ պո նա դայի կի րառ ման ըն թա ցա կար գը հետևյալն է.
1.  Դա տար կել ար գան դի խո ռո չը ա րյան մա կար դուկ նե րից:
2.  Բա լո նի մի ծայ րը ար գան դի պա րա նո

ցի մի ջով տե ղադ րել ար գան դի խո ռո չում: 
Հա մոզ վել, որ բա լոնն ամ բող ջու թյամբ 
ար գան դի խո ռո չում է: 

3. Բա լո նի մեջ լց նել հա մա պա տաս խան քա
նա կի տաք հե ղուկ (մո տա վո րա պես 250
500 մլ), ար գան դը պետք է լի նի պինդ, 
ա րյան կո րուս տը՝ նվա զա գույն: 

4. Տամ պո նա դայի ար դյու նա վե տու թյու նը 
գնա հա տե լու հա մար ան րա ժեշտ է գնա
հա տել ա րյան կո րուս տը դրե նա ժից: Ե թե 
ա րյու նա հո սու թյու նը շա րու նակ վում է, 
նշա նա կում է տամ պո նա դան ա նար դյու
նա վետ է և ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել 
վի րա բու ժա կան մի ջո ցա ռում ներ: 

5. Սկ սել լայն սպեկտ րի հա կա բի ո տիկ նե րով 
թե րա պիա: 

6. Սկ սել/ շա րու նա կել օք սի տո ցի նի ին ֆու
զիան:

Ար գան դային զար կե րակ նե րի կա պու մը 

Այս մի ջամ տու թյու նը կի րառ վում է ո րո վայ նա հատ ման կամ կե սա րյան հատ ման ըն
թաց քում: 

Այս մի ջամ տու թյան նպա
տա կը դե պի ար գանդ ա րյան 
հոս քի նվա զե ցումն է, այս պի
սով նվա զեց նե լով նաև ա րյու
նա հո սու թյան ծա վա լը: 
Այն հա մար վում է տեխ նի կա
պես ա վե լի հեշտ և քիչ ժա
մա նա կա տար զար կե րակ
նե րի կապ ման այլ (օ րի նակ, 
ներ քին զս տային զար կե րակ) 
տար բե րակ նե րի հա մե մա տու
թյամբ:

Կապման 
կետերը
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Բ-Լին չի կոմպ րե սի ոն կար 

Կի րառ վում է ո րո վայ նա հատ ման կամ կե սա րյան հատ ման ըն թաց քում: 
1.  Կա տա րել ո րո վայ նա հա տում և բա ցել (կր կին բա ցել) ար գան դի խո ռո չը: 
2. Ս տու գել ար գան դի խո ռո չում ա րյու նա հո սող հատ ված նե րը: Դրանց առ կա յու թյան 

դեպ քում լրա ցու ցիչ կա րեր դնել:
3.  Նախ քան ԲԼին չի կոմպ րե սի ոն կար դնե լը ստու գել հե մոս տա զը, կի րա ռե լով բի մա

նուալ ճն շում և հեշ տո ցի տամ պո նա դա: Ե թե ար դյու նա վետ է, ա պա հա վա նա կան է, 
որ ԲԼին չի կոմպ րե սի ոն կա րը նույն պես կլի նի ար դյու նա վետ:

4.  Կա րը դնել այն պես, ի նչ պես ցու ցադր ված է նկա րում: Սա պա հան ջում է հա մա պա
տաս խան վե րա պատ րաս տում:

Ստորին սեգմենտի 
կտրվածք

Արգանդի հետին 
պատի մուտքի կետ

Արգանդի կտրվածքը 
վերականգնված է

3սմ

4սմ

4սմ 4սմ

4սմ

3սմ
3սմ3սմ

3սմ3սմ

Առաջային վերին 
մուտքի կետ

Կարը անցնում է 
արգանդի հետին 
մակերեսով

Առաջային վերին 
մուտքի կետի 
մակարդակի վրա

Կարը անցնում է 
արգանդի առաջային 
մակերեսով

Առ
աջա

յին

պատ Հետ
ին պատ
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 3. Ա ՐՅԱՆ ՓՈԽ ՆԵ ՐԱՐԿ ՄԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵ ՐԸ

Թույ լատր վում է փոխ նե րար կել միայն ռե ցի պի են տի հետ միև նույն խմբային 
և ռե զուս պատ կա նե լի ու թյան դո նո րա կան ա րյան բա ղադ րա մա սեր: 

Ա րյան բա ղադ րա մա սե րի փոխ նե րար կումն ար գել վում է ի րա կա նաց նել մեկ 
պար կից մի քա նի հի վան դի: 

Ա րյան բո լոր բա ղադ րա մա սե րը փոխ նե րարկ վում են 170-200 մկր ֆիլտ րեր 
ու նե ցող մե կան գա մյա օգ տա գործ ման պլաս տիկ հա մա կար գե րով:

Ա րյան բա ղադ րա մա սե րի մակ րոս կո պիկ գնա հա տու մը 

Փոխ նե րարկ վող ա րյան բա ղադ րա մա սե րի ո րա կի ցու ցա նիշ ներն են. 
● Է րիթ րո ցի տային զանգ վա ծի հա մար. հե մո լի զի բա ցա կա յու թյու նը, է րիթ րո ցիտ

նե րի և պլազ մայի շեր տե րի միջև ստույգ սահ մա նի առ կա յու թյու նը,
● Պ լազ մայի հա մար. դրա թա փան ցի կու թյու նը (հ նա րա վոր ման րէ ային աղ տոտ ման 

ժա մա նակ պլազ մայի գույ նը լի նում է խամ րած, մուգ գոր շա վուն ե րան գով, դրա մեջ 
ա ռա ջա նում են փա թիլ ներ և թե լիկ ներ):

Ա րյան բա ղադ րա մա սե րի փոխ նե րար կու մից ա ռաջ ան հրա ժեշտ է.

●  Հա մոզ վել, որ փոխ նե րարկ վող բա ղադ րա մա սի պար կի ամ բող ջա կա նու թյու նը 
խախտ ված չէ, ստու գել պար կի պի տա կա վո րու մը, պա րու նա կու թյու նը և մակ րոս կո
պիկ գնա հա տել բա ղադ րա մա սի ո րա կը, 

● Ո րո շել ռե ցի պի ե տի ա րյան խմ բային և ռե զուս պատ կա նե լի ու թյու նը ու ստաց
ված ար դյուն քը հա մե մա տել հի վան դու թյան պատ մու թյան քար տի մեջ գրանց ված 
տվյալ նե րի հետ, 

● Ո րո շել փոխ նե րարկ վող ԷԶ խմ բային և ռե զուս պատ կա նե լի ու թյու նը ու ար դյունք նե
րը հա մե մա տել ԷԶ պար կի պի տա կի վրա նշված տվյալ նե րի հետ,

●  Կա տա րել ռե ցի պի են տի շի ճու կի և ԷԶ ան հա տա կան (խմ բային) հա մա տե ղե լի ու
թյան փոր ձը,

●  Կա տա րել ռե ցի պի են տի շի ճու կի և ԷԶ ռե զուս հա մա տե ղե լի ու թյան փոր ձը,
●  Կա տա րել կեն սա բա նա կան փոր ձը:

Ան հա տա կան (խմ բային) հա մա տե ղե լի ու թյան փոր ձը

Լու սա վոր սե նյա կում, 1527°C ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում ափ սեի վրա կա թեց նել 
եր կուա կան կա թիլ ռե ցի պի են տի շի ճուկ, ո րի վրա ա վե լաց նել դո նո րի է րիթ րո ցիտ նե րի 
մեկ փոքր կա թիլ (է րիթ րո ցիտ նե րի և շի ճու կի հա րա բե րու թյու նը կազ մում է 1 : 10): Կա
թիլ նե րը խառ նել ա պա կյա ձո ղի կով: 3 րո պե ան ց կա տա րել հա մա պա տաս խան եզ րա
կա ցու թյուն ներ: Կեղծ փա թի լա վո րու մը բա ցա ռե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է ա վե լաց
նել մեկ կա թիլ 0,9%ոց նատ րի ու մի քլո րի դի լու ծույթ: Նույն փոր ձը պետք է կա տա րել է 
նաև դո նո րի պլազ մայի և ռե ցի պի են տի է րիթ րո ցիտ նե րի հետ: 
Է րիթ րո ցիտ նե րի փա թի լա վոր ման դեպ քում ԷԶ հա մար վում է ան հա մա տե ղե լի և չի 
թույ լատր վում այն փոխ նե րար կել:
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Կա թի լի մեջ է րիթ րո ցիտ նե րի փա թի լա վոր ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում դո նո րի և ռե
ցի պի են տի ա րյուն նե րը հա մար վում են հա մա տե ղե լի ը ստ խմ բային AB0 հա կա ծին նե րի:

Ռե զուս հա մա տե ղե լի ու թյան փոր ձը 

Ափ սեի վրա կա թեց նել եր կու կա թիլ ռե ցի պի են տի շի ճուկ, ո րի վրա ա վե լաց նել դո նո րի 
է րիթ րո ցիտ նե րի մեկ փոքր կա թիլ (է րիթ րո ցիտ նե րի և շի ճու կի հա րա բե րու թյու նը կազ
մում է 1:10): Կա թիլ նե րը խառ նել ա պա կյա ձո ղի կով: Պետ րիի թա սը տե ղադ րել ջրային 
բաղ նի քում (+46 – +47°C): 5 րո պե հե տո կա թիլ նե րը մեկ ան գամ ևս խառ նել, ի սկ 10 
րո պե ան ց Պետ րիի թա սը հա նել ջրային բաղ նի քից և կա տա րել հա մա պա տաս խան եզ
րա կա ցու թյուն: 
Է րիթ րո ցիտ նե րի փա թի լա վոր ման դեպ քում ԷԶ հա մար վում է ան հա մա տե ղե լի և չի 
թույ լատր վում այն փոխ նե րար կել:
Կա թի լի մեջ է րիթ րո ցիտ նե րի փա թի լա վոր ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում դո նո րի և ռե
ցի պի են տի ա րյուն նե րը հա մար վում են հա մա տե ղե լի ը ստ ռե զուս հա մա կար գի հա կա
ծին նե րի:
Պ լազ մայի նե րարկ ման դեպ քում նախ քան փոխ նե րարկ ման ի րա կա նա ցու մը վե րը 
նշված մե թո դով պետք է կա տա րել հա մա տե ղե լի ու թյան փոր ձը պլազ մայի և ռե ցի պի են
տի է րիթ րո ցիտ նե րի հետ:

Կեն սա բա նա կան հա մա տե ղե լի ու թյան փոր ձը

Կեն սա բա նա կան փոր ձը կա տար վում է ան կախ փոխ նե րարկ վող բա ղադ րա մա սի ծա
վա լից և նե րարկ ման ա րա գու թյու նից: Ա րյան բա ղադ րա մա սե րի մի քա նի չա փա բա ժին
նե րի փոխ նե րարկ ման դեպ քում կեն սա բա նա կան փոր ձը կա տար վում է յու րա քան չյուր 
նոր չա փա բաժ նի փոխ նե րար կու մից ա ռաջ:
Ռե ցի պի են տին միան վագ նե րարկ վում է 10 մլ ա րյան բա ղադ րա մաս` 23 մլ/րո պե (40
60 կա թիլ/ր) ա րա գու թյամբ, ո րից հե տո փոխ նե րար կումն ը նդ հատ վում է և 3 րո պեի ըն
թաց քում բժիշ կը վե րահսկում է ռե ցի պի են տի ը նդ հա նուր վի ճա կը, պուլ սի, շն չա ռու թյան 
հա ճա խա կա նու թյան, ԶՃ և մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի ցու ցա նիշ նե րը, մաշ կի գույ նը: 
Այս գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է կրկ նել ևս 2 ան գամ: Ե թե այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
հայտ նա բեր վում է հետևյալ կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րից որևէ մե կը` դող, սար սուռ, 
ցա վեր գոտ կա տե ղում, սեղմ վա ծու թյան զգա ցո ղու թյուն կր ծոսկ րի ետևում, գլ խա ցավ, 
սրտ խառ նոց կամ փս խում, ան հրա ժեշտ է ան մի ջա պես ը նդ հա տել տվյալ բա ղադ րա մա
սի փոխ նե րար կու մը: 
Ընդ հա նուր ան զգա յաց ման ժա մա նակ ա րյան բա ղադ րա մա սե րի փոխ նե րար կու մից 
ա ռա ջա ցած բար դու թյուն նե րի մա սին են վկա յում վի րա հա տա կան վեր քից չհիմ նա վոր
ված ա րյու նա հո սու թյու նը, զար կե րա կային ճնշման ի ջե ցու մը, պուլ սի հա ճա խա ցու մը, 
ի սկ մի զա պար կի կա թե տե րա վոր ման դեպ քում` մե զի գույ նի փո փո խու թյու նը: Նման 
դեպ քե րում ան հրա ժեշտ է ը նդ հա տել տվյալ բա ղադ րա մա սի փոխ նե րար կու մը: 
Ար գել վում է է րիթ րո ցի տային մի ջա վայ րե րին ա վե լաց նել և նույն ե րա կից նե րար կել 
հետևյալ լու ծույթ նե րը. 
● Ռին գե րի լակ տա տը, 
● գ լյու կո զայի 5%ոց լու ծույ թը: 
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Կեն սա բա նա կան և ան հա տա կան հա մա տե ղե լի ու թյան փոր ձե րը կա տար-
վում են նաև այն դեպ քում, ե րբ փոխ նե րարկ վող ԷԶ ան հա տա կա նո րեն 
ը նտր ված է հա մա պա տաս խան լա բո րա տո րիա յում:

Փոխ նե րար կումն ի րա կա նաց նող բժիշ կը ա րյան բա ղադ րա մա սե րի յու րա քան չյուր 
փոխ նե րարկ ման դեպ քում պար տա վոր է. 
● Հի վան դու թյան պատ մու թյան քար տի մեջ նշել հետևյալ տվյալ նե րը.

–  փոխ նե րարկ ման ցու ցու մը, 
– ռե ցի պի են տի խմ բային և ռե զուս պատ կա նե լի ու թյան կրկ նա կի ստուգ ման ար

դյունք նե րը, 
– ա րյան բա ղադ րա մա սե րի խմ բային և ռե զուս պատ կա նե լի ու թյան կրկ նա կի 

ստուգ ման ար դյունք նե րը, 
– ան հա տա կան հա մա տե ղե լի ու թյան փոր ձի ար դյուն քը,
–  ռե զուս հա մա տե ղե լի ու թյան փոր ձի ար դյուն քը, 
– կեն սա բա նա կան փոր ձի ար դյուն քը:

●  Փոխ նե րարկ ման ա վար տից հե տո. 
– ա րյան բա ղադ րա մա սե րի պար կի պի տա կը փակց նել հի վան դու թյան պատ մու

թյան քար տի մեջ, 
– փոքր քա նա կու թյամբ դո նո րա կան ա րյան բա ղադ րա մաս պա րու նա կող պար կը և 

ռե ցի պի են տի ա րյու նով փոր ձա նո թը պա հել սառ նա րա նում 48 ժամ:
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 4. Ա ՐՅԱՆ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՄԱ ՍԵ ՐԻ ՀԱ ԼԵ ՑՈՒ ՄԸ/ 
ՏԱՔԱՑՈՒ ՄԸ*

Է րիթ րո ցի տային զանգ վա ծի տա քա ցու մը 

Է րիթ րո ցի տային զանգ վա ծի տա քաց ման հա մար ցան կա լի է ու նե նալ ջրային բաղ նիք 
կամ ԷԶ հա տուկ տա քա ցու ցիչ: Վեր ջի նիս բա ցա կա յու թյան դեպ քում տա քա ցումն ի րա
կա նաց վում է ջրով լց ված տա րա յում: Ջրի ջեր մաս տի ճա նը պետք է լի նի 30°C – 38°C: 
Տա քա ցու մը պետք է ի րա կա նաց վի ջեր մաս տի ճա նի խիստ հսկո ղու թյամբ, ջրային ջեր
մա չա փի առ կա յու թյան պայ ման նե րում: Հար կա վոր է ԷԶ պար կը ը նկղ մել տա րայի մեջ, 
այ նու հետև յու րա քան չյուր 5 րո պեն մեկ ան գամ պար կը հա նել և եզ րե րից բռ նե լով զգու
շու թյամբ խառ նել պա րու նա կու թյու նը: Ջրի ջեր մաս տի ճա նի թույ լատ րե լի սահ մա նի 
ի ջեց ման դեպ քում ԷԶ պար կը պետք է հա նել, կար գա վո րել ջրի ջեր մաս տի ճա նը և նոր 
միայն պարկն ը նկղ մել տա րայի մեջ:
Տա քա ցումն ար գել վում է ի րա կա նաց նել ոչ ջրային տա րա յում (արևի տակ, ձեռ քե րի 
մեջ, ջե ռու ցի չի վրա և այլն):

Թարմ սա ռեց ված պլազ մայի հա լեց ման կա նոն նե րը

Պ լազ մայի հա լեց ման հա մար ցան կա լի է ու նե նալ ջրային բաղ նիք կամ պլազ մայի հա
լեց ման հա մար նա խա տես ված հա տուկ սարք: Վեր ջի նիս բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
հա լե ցու մը պետք է կա տա րել ջրով լց ված տա րա յում: Ջրի ջեր մաս տի ճա նը պետք է լի
նի 30°C – 38°C: Հա լե ցու մը պետք է ըն թա նա ջեր մաս տի ճա նի խիստ հսկո ղու թյամբ, 
ջրային ջեր մա չա փի առ կա յու թյան պայ ման նե րում: Հա լեց ման ժա մա նակ, ե թե տե ղի է 
ու նե նում ջեր մաս տի ճա նի ի ջե ցում թույ լատ րե լի սահ ման նե րից, պետք է պար կը հա նել, 
կար գա վո րել ջրի ջեր մաս տի ճա նը և նոր միայն պարկն ը նկղ մել ջրի մեջ: 
Հա լե ցումն ար գել վում է ի րա կա նաց նել հետևյալ պայ ման նե րում.
● 30°C–ից ցածր ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում, քա նի որ այդ դեպ քում եր կա րում է 

հա լեց ման ժա մա նա կը և պլազ մա յում առ կա թեր մո լյա բիլ գոր ծոն նե րը քայ քայ վում 
են,

● 38°C–ից բարձր ջեր մաս տիճ նի պայ ման նե րում, քա նի որ տե ղի է ու նե նում սպի տա
կուց նե րի քայ քա յում, 

● ոչ ջրային տա րա յում (արևի տակ, ձեռ քե րի մեջ, ջե ռու ցի չի վրա և այլն), քա նի որ 
այդ դեպ քում հա լե ցու մը ան հա մա չափ է կա տար վում և տե ղի է ու նե նում պլազ մայի 
փա թի լա վո րում:

Թ րոմ բո ցի տար զանգ ված

Թ րոմ բո ցի տային զանգ վա ծը կա րե լի է փոխ նե րար կել պատ րաս տու մից ան մի ջա պես 
հե տո կամ պահ պա նել 5 օր վա ըն թաց քում՝ 2022°C ջեր մաս տի ճա նային պայ ման նե
րում, ա նընդ մեջ թույլ թա փա հա րե լով հա տուկ սար քե րում (թ րոմ բա խառ նիչ նե րում): 
Թրոմ բա զանգ վա ծը 30 րո պեից ա վե լի չի կա րե լի պա հել սար քից դուրս:

* Նյու թը մշակ ված է Ռ.Հ.Յո լյա նի ան վան ա րյու նա բա նա կան կենտ րո նի կող մից: 
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