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ԾՆՆ ԴԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐ ԴՈՒՄ ԵՎ ԽԹԱ ՆՈՒՄ 

 Նե րա ծու թյուն
 Վեր ջին տա րի նե րին հա ճա խա ցել են մոր և պտ ղի  բժշկա կան ցու
ցում նե րով ծնն դա բե րու թյան դրդ մանն  ու խթան մա նը  դի մե լու դեպ
քե րը, ին չը պա հան ջում է այդ կար ևոր գոր ծըն թա ցի կա նո նա կար
գում, որի հա մար հիմք են հան դի սա ցել Ա ՀԿի դրույթ նե րը: 
Ման կա բար ձա կան պրակ տի կա յում տար բե րում են ծնն դա բե րու թյան 
դր դում  (ին դուկ ցի ա) և խթա նում (ս տի մու լյա ցի ա): 
Եր կու դեպ քում էլ կի րառ վում են նման մո տե ցում ներ, սա կայն դրդ
ման դեպ քում նպա տա կը ծնն դա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան առա ջա
ցումն է, իսկ խթան մա նը` կծ կանք նե րի ու ժե ղա ցու մը դրանց ինք նու
րույն սկս վե լուց հե տո:
Ծնն դա բե րու թյան դր դու մը, այ սինքն՝ հղի ու թյան ը նդ հատ ման որոշ
ման ըն դու նու մը մինչև ծնն դա բե րու թյան ինք նա բեր սկս վե լը, հա մար
վում է ծնն դա բե րու թյան պրո ցե սին մի ջամ տե լու ամե նաար մա տա կան  
մե թոդ նե րից մե կը:

 Սահ մա նումներ
Ծնն դա բե րու թյան դր դու մը (ին դուկ ցի ան) ար տա քին ազ դե ցու թյուն
նե րի հա մա լիր է` ուղղ ված ար գան դի ակ տի վաց մա նը ծնն դա բե րու
թյու նը սկ սե լու հա մար, կծ կանք նե րի ար հես տա կան առա ջաց մա նը, 
որոնք բե րում են ար գան դի կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րի 
(կար ճա ցում, հար թե ցում, բա ցում) և պտ ղի ծն վե լուն հղի ու թյան 22 և 
ավե լի շա բա թա կան ժամ կե տում։ 
Ծնն դա բե րու թյան խթա նու մը ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րի հա մա
լիր է` ուղղ ված սկս ված ծնն դա բե րու թյան առա ջըն թա ցին, կծ կանք նե
րի ու ժե ղաց մա նը և պտ ղի ծն վե լուն հղի ու թյան 22 և ավե լի շա բա թա
կան ժամ կե տում։ 
Ծնն դա բե րու թյան դրդ ման նպա տակ նե րը
Ծնն դա բե րու թյան դրդ ման պետք է դի մել այն բո լոր դեպ քե րում, երբ

•	 հ ղի ու թյան եր կա րաձ գու մը վտան գա վոր է մոր և պտ ղի 
հա մար, 
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•	 մոր և պտ ղի առող ջու թյան հա մար ծնն դա լուծ ման պո
տեն ցի ալ օ գու տը ավե լի մեծ է, քան հղի ու թյան եր կա րա
ձ գու մը և ապա հո վում է հղի ու թյան ամե նա բա րեն պաստ 
ել քը մոր և նո րած նի հա մար:

 Չի կա րե լի ծնն դա բե րու թյան ին դուկ ցի ան հա մա րել պար զու նակ մի
ջամ տու թյուն, քա նի որ այն կա րող է վտան գա վոր լի նել մոր և պտ ղի 
հա մար, ուս տի պետք է ու նե նա հիմ նա վոր ված ցու ցում ներ:

ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐԴՄԱՆ  
Բժշ կԱ կԱՆ ցՈՒ ցՈՒՄ ՆԵՐ

Մոր կող մից՝
1.  Ման կա բար ձա կան

•	 պտ ղա պար կի նա խածնն դա բերական պատռ վածք հա
սուն հղի ու թյան դեպ քում,

•	  գեր հա սուն հղի ու թյուն (հ ղի ու թյան ժամ կետ 42 շա բաթ և 
ավե լի),

•	  ծանր պրե էկ լամպ սի ա,
•	  խո րի ո նամ նի ո նիտ: 

2. Ար տա սե ռա կան (էքստ րա գե նի տալ) հի վան դու թյուն ներ
Է քստ րա գե նի տալ հի վան դու թյան ըն թաց քի վատ թա րա
ցում, երբ հղի ու թյան եր կա րաձգումը բա րեն պաստ չի ան
դրա դառ նում հղի ի վի ճա կի վրա (օ րի նակ, ռեֆ րակ տե
րային անո թային հի պեր տեն զի ա, շա քա րային դի ա բետ 
կե տոա ցի դո զային հա կու մով, դի ա բե տիկ նեֆ րո պա թի այի 
զար գաց մամբ, հի պեր տո նիկ հի վան դու թուն և այլն)։

Պտ ղի կող մից՝
•	 պտ ղի նե րար գան դային մահ,
•	 պտ ղի զար գաց ման անո մա լի ա ներ, որոնք ան հա մա տե

ղե լի են կյան քի հետ կամ պա հան ջում են վի րա հա տա կան 
շտ կում որո շա կի ժամ կե տում,
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•	 պտ ղի հե մո լի տիկ հի վան դու թյուն,
•	 պտ ղի նե րար գան դային աճի դան դաղ ման հա մախ տա

նիշ (ՊՆԶԴՀ):

Ծնն դա բե րու թյան դր դում/խ թա նում կա տա րե լը նպա տա կա հար
մար է, երբ հղի ու թյան ժամ կե տի եր կա րաց ման ռիս կը գե րա զան ցում 
է դրդ ման/խ թան ման ռիս կին կամ հեշ տո ցային ծնն դա բե րու թյան 
խթան ման առա վե լու թյուն նե րը էա պես գե րա զան ցում են հնա րա վոր 
բար դու թյուն նե րը մոր և պտ ղի կող մից։

Ծնն դա բե րու թյան խթան ման հետ կապ ված բար դու թյուն ներ.
•	 ար գան դի գերխ թա նում/ պատռ վածք,
•	 պտ ղի վի ճա կի խան գա րում,
•	  հետծնն դա բե րա կան արյու նա հո սու թյուն՝ պայ մա նա վոր

ված ար գան դի ատո նի այով,
•	 պ լա ցեն տայի շեր տա զա տում, 
•	 ին ֆեկ ցի ա,
•	  վի րա հա տա կան և գոր ծի քային ծնն դա բե րու թյուն նե րի 

քա նա կի ավե լա ցում:

Ծնն դա բե րու թյան դրդ ման/խթան ման հա կա ցու ցումներ.
•	 կ լի նի կա կան նեղ կոնք,
•	 պ լա ցեն տայի լրիվ առա ջադ րու թյուն,
•	 պտ ղի ոչ ճիշտ դրու թյուն և գլ խի առա ջադ րու թյուն (պտղի 

մի ջա ձիգ կամ թեք դրու թյուն, գլ խի ապա խո նարհ ված 
ներդ րում ներ),

•	  պոր տա լա րի անոթ նե րի առա ջադ րու թյուն,
•	  բազ մապ տուղ հղի ու թյուն, բա ցա ռու թյամբ պտուղ նե րի 

բա րեն պաստ ան դա մա դա սա վո րու թյան, դի խո րի ալ տի պի 
պլա ցեն տա ցի այի 35 և ավե լի շա բա թա կան ժամ կե տում,
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•	  բազ մած նու թյուն` անամ նե զում 5 և ավե լի ծնն դա բե րու
թյուն, 

•	 ս պի ար գան դի վրա կոր պո րալ կե սա րյան հա տու մից 
հետո, 

•	 ար գան դի պա րա նո ցի ախ տա բա նու թյուն (վ զի կի կո նի
զա ցի ա, ար գան դի պա րա նո ցի ին վա զիվ քաղց կեղ),

•	  շե քի 34րդ աս տի ճա նի պատռ վածք նա խորդ ծնն դա բե
րու թյան ժա մա նակ, որը են թարկ վել է պլաս տիկ վի րա հա
տա կան մի ջամ տու թյան,

•	 շտկ ված մի զա սե ռա կան և աղե սե ռա կան խու ղակ ներ,
•	  սե ռա կան օր գան նե րի առաջ նային հեր պես, 
•	 ե րի կա մային և լ յար դի, այլ սո մա տիկ օր գան նե րի  սուր և 

խրո նի կա կան ան բա վա րա րու թյուն դե կոմ պեն սա ցի այի 
փու լում,

•	  ֆե տոպ լա ցեն տային սուբ և դե կոմ պեն սաց ված ան բա վա
րա րու թյուն, որը դրս ևոր վում է պտ ղի չա փա վոր և ծանր 
հի պօք սի այով, հաս տատ ված ԿՏԳով,

•	 պտ ղի արյան շր ջա նա ռու թյան  2րդ աս տի ճա նի հե մո
դի նա միկ խան գա րում ներ, պտ ղային արյան շր ջա նա ռու
թյան դե ցենտ րա լի զա ցի ա՝ հաս տատ ված դոպպ լե րոգ րա
ֆի այով,

•	 պտ ղի զար գաց ման անո մա լի ա ներ, որոնք պա հան ջում 
են կե սա րյան հա տում,

•	  ծանր պրե էկ լամպ սի ա՝ հա մակց ված այլ ցու ցում նե րով, 
որը պա հան ջում է կե սա րյան հա տում,

•	  բար դա ցած պե րի նա տալ անամ նեզ (պտ ղի ան տե կամ 
ինտ րա նա տալ մահ կամ կենտ րո նա կան նյար դային հա
մա կար գի ծանր ախ տա հա րում նե րով երե խայի առ կա յու
թյուն ըն տա նի քում, ման կա կան ցե րեբ րալ լու ծանք, նո
րած նի մահ  վաղ նե ո նա տալ շր ջա նում կապ ված ծնն դա
բե րա կան պրո ցե սի հետ), 
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•	 այլ վի ճակ ներ, որոնց դեպ քում ծնն դա բե րու թյու նը բնա
կան ու ղի նե րով ան հնար է կամ կհան գեց նի մոր և պտ ղի 
հա մար բար դու թյուն նե րի:

 

Պտ ղի կոն քային առա ջադ րու թյան, պտ ղի նե րար գան դային 
զարգաց ման դան դաղ ման հա մախ տա նի շի (ՆԶԴՀ), բազ մապտ
ղու թյան, ար գան դի վրա սպի ի դեպ քում ծնն դա բե րու թյան խթան
ման վե րա բե րյալ հար ցե րը լուծ վում են ան հա տա կա նո րեն` կոնսի
լի ու մի կող մից։

Ծնն դա բե րու թյան դրդ ման/խ թան ման պայ ման ներ
•	  պա ցի են տի տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյուն խորհր դա

տվու թյու նից հե տո (ցու ցում ներ, ձևեր, դե ղա մի ջոց ներ, երկ
րորդ խթան ման հնա րա վո րու թյուն, վի րա հա տա կան ծննդա 
բե րու թյան հնա րա վո րու թյուն, գես տա ցի ոն ժամկետ),

•	  մոր և պտ ղի բա վա րար վի ճակ,
•	 հ ղի ու թյան ժամ կե տի գնա հա տումն իրա կա նաց վում է 

(տե՛ս էջ 24ի Հա վել վա ծը), 
•	 ըստ ԳՁՀ տվյալ նե րի, եթե այդ հե տա զո տու մը ան ցկաց վել 

է մինչև 16 շա բաթ,
•	  վեր ջին դաշ տա նի ամ սաթ վով՝ այն պայ մա նով, որ դրանք 

կանոնավոր ու պար բե րա կան են:

Ծնն դա բե րու թյան դր դում/խթա նումն իրա կա նաց վում է միայն 
կնոջ տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյան դեպ քում, երբ կան դրա 
հա մար պայ ման ներ` տե ղե կու թյուն ար գան դի վիճա կի մա սին:

Դրդ ման/խ թան ման դեպ քում հե տա զո տու թյուն նե րի ծավալը
•	 Հղին (ծնն դա բե րը) են թարկ վում է պար տա դիր կլի նի կո

լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան և հա տուկ հե տա զոտ ման՝ 
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կախ ված դրդ ման/խ թան ման ցու ցու մից: 
•	 Հեշ տո ցային հե տա զո տու թյան դեպ քում պետք է գնա հա

տել ար գան դի պա րա նո ցի վի ճա կը ը ստ Բի շո պի սանդ
ղա կի, պտ ղա պար կի վի ճա կը, սե ռա կան ու ղի նե րից 
արտադ րու թյան բնույ թը: 

Ար գան դի պա րա նո ցի վի ճա կի որո շում՝ ը ստ Բի շո պի սանդ ղա կի

Գոր ծոն ներ
Գ նա հա տա կան (մի ա վոր)

0 1 2 3
Բաց վածք փակ է 12 24 >4

Ար գան դի 
պարանո ցի 
երկարու թյու նը 
(սմ)

>4 34 12 <1

Ար գան դի 
պարանո ցի 
կոնսիս տեն ցի ա

պինդ մաս նա կի 
փա փուկ

փա փուկ

Ար գան դի պա
րա նո ցի դիր քը 
կոն քի առանց քի 
նկատմամբ

դե պի ետ մի ջին կենտրոն 
ական

Ա ռա ջա դիր մա սի 
դիր քը նս տային 
փշե րի նկատ մամբ

3 սմ 
բարձր

2 սմ բարձր 1 սմ բարձր 
կամ նստային 
փշե րի մա
կար դա կին

12 սմ 
ցած

Գ նա հա տում
 Մինչև 6 մի ա վոր – ոչ հա սուն,
68 մի ա վոր – հա սու նա ցող
9 մի ա վոր և ավե լի – հա սուն
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ՊՏ ՂԻ ՎԻ ՃԱ կԻ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ

1. Պտ ղի սր տի ասուս կուլ տա ցի ա,

2.  Կար դի ո տո կոգ րա ֆի ա (դրդ ման/խ թան ման բո լոր փու լե րից 
առաջ),

3. Պտ ղի, ար գան դի, պլա ցեն տայի  գեր ձայ նային հե տա զո տու
թյուն, որի ըն թաց քում պետք է որոշ վի հղի ու թյան ժամ կե տը, 
պտ ղի քա շը, ամ նի ո տիկ ին դեք սը, պլա ցեն տայի վի ճա կը,

4. 3738 շա բա թա կան ժամ կե տում նաև պտ ղի հա սու նու թյան 
գնա հա տում, պետք է որոշ վի թո քե րի և լ յար դի էխո գե նու
թյու նը, ոսկ րաց ման երկ րոր դային կո րիզ նե րը, են թա ճար
պային հյուս ված քի հաս տու թյու նը,

5.  Մայրպ լա ցեն տապտուղ հա մա կար գի արյան շր ջա նա ռու թյան 
վի ճա կի, ար գան դային և պոր տային զար կե րակ նե րի, պտ ղի 
մի ջին ու ղե ղային զար կե րա կի արյան հոս քի գնա հա տում:

Ծնն դա բե րու թյան դր դում/խ թա նու մը  ցան կա լի է իրա կա նաց նել 
բու ժօգ նու թյան 2րդ և ավե լի բարձր մա կար դակ ու նե ցող ծննդօգ
նու թյան հիմ նարկ նե րում:
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ԴՐԴՐ ՄԱՆ/Խ ԹԱՆ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ՝  
կԱԽ ՎԱԾ ԱՐ ԳԱՆ ԴԻ ՊԱ ՐԱ ՆՈ ցԻ ՀԱ ՍՈՒ ՆՈՒԹՅԱՆ  

ԱՍ ՏԻ ՃԱ ՆԻց

1. Ար գան դի ոչ հա սուն պա րա նոց (ը ստ Բի շո պի՝ 6 մի ա վո րից 
պա կաս)

•	 Բ նա կան դի լա տա տոր ներ (լա մի նա րի ա ներ) օ րը 1 
ան գամ, մինչև ար գան դի պա րա նո ցի հա սու նա նա լը, 
առա վե լա գույ նը մինչև 3 օ ր։

•	 Պ րոս տագ լան դին ներ E – մի զոպ րոս տոլ – 2550 մկգ 
(200 մկգ հա բի ¼ մա սը) ամեն 6 ժա մը մեկ, ներ հեշ
տո ցային եղա նա կով (հեշ տո ցի հե տին պա տին) մինչև 
ար գան դի պա րա նո ցի հա սու նա նա լը։ 

Մեկ ներ մուծ ման հա մար 50 մկգից ավե լի չօգ տա գոր ծել։ Չգե րա
զան ցել ը նդ հա նուր օ րա կան չա փա բա ժի նը՝ 200 մկգ։

•	 Պ րոս տագ լան դին ներ E2 – դի նոպ րոս տոն
Ներ հեշ տո ցային եղա նա կով

 Ǆ 1 մգ և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կրկ նել 1 մգ կամ 
2 մգ վեց ժամ ան ց 

 Ǆ 1 մգ ամեն 6 ժա մը մեկ, մինչև 3 չա փա բա ժին
 Ǆ 2 մգ ամեն 6 ժա մը մեկ, մինչև 3 չա փա բա ժին
 Ǆ 2 մգ ամեն 12 ժա մը մեկ, մինչև 3 չա փա բա ժին

Ներ պա րա նո ցային եղա նա կով
 Ǆ 0,5 մգ ամեն 6 ժա մը մեկ, մինչև 3 չա փա բա ժին
 Ǆ 0,5 մգ ամեն 6 ժա մը մեկ, մինչև 4 չա փա բա ժին  
(2 օր վա ըն թաց քում)

 Ǆ 0,5 մգ, օ րը 3 ան գամ, մինչև 2 օ ր

Օք սի տո ցի նի նե րե րա կային կա թի լային նե րարկ մամբ ծնն դա բե
րու թյան դր դու մը/ խթա նու մը իրա կա նաց նել պրոս տագ լան դի նի 
կի րա ռու մից 612 ժամ ան ց։
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•	  Մի զոպ րոս տո լի կի րառ ման կա նոն նե րը
 Ǆ հ ղի ի տե ղե կա ցում և գրա վոր հա մա ձայ նու թյան 
ստա ցում,

 Ǆ  հար կա վոր է պրոս տագ լան դի նի ներ մու ծու մից հե
տո 30 րո պե պառ կել, 

 Ǆ անց կաց նել պտ ղի աուս կուլ տա ցի ա և ԿՏԳ հս կում,
 Ǆ  պայ ման նե րի (ար գան դի հա սուն պա րա նո ցի) ի 
հայտ գա լու դեպ քում տե ղա փո խել ծնա րան, իրա
կա նաց նել ամ նի ո տո մի ա:

Ծնն դա բե րու թյան դրդ ման ալ գո րիթ մը ար գան դի հա սուն վզի կի 
դեպ քում

Ար գան դի հա սուն վզիկ, Բի շո պի սանդ ղա կով 8 և ավե լի բալ

Ամ նի ո տո մի ա

Պարզ պտ ղաջ րեր Պղ տոր

Հս կո ղու թյուն 46  
ժամ

Կրկ նա կի հե տա
զո տու թյուն ԿՏԳ

Չ կա ծնն դա բե րա կան 
գոր ծու նե ու թյուն

Ծնն դա բե րա
կան գոր ծու նե

ու թյուն

Կե սա րյան  
հա տում

Օք սի տո ցին 34 ժամ

Չ կա ծնն դա բե րա կան 
գոր ծու նե ու թյուն

Ծնն դա բե րա կան 
գոր ծու նե ու թյուն

Կե սա րյան հա տում
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Ինք նա բեր ծնն դա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան բա ցա կա յու թյան 
պա  րա գա յում 2 ժամ վա ըն թաց քում սկ սել ծնն դա բե րու թյան խթա
նու մը օք սի տո ցի նով՝ ը ստ սխե մայի:

Ծնն դա բե րու թյան խթան ման ժա մա նակ հնա րա վոր բար դու
թյուն ներն են՝

•	  գերխ թա նում,
•	  նոր մալ տե ղա կայ ված պլա ցեն տայի շեր տա զա տում, 
•	 ար գան դի պատռ վածք:

Պ րոս տագ լան դին F2αի (էն զապ րոստ) կի րա ռու մը ծնն դա բե րու
թյան դրդ ման և խթան ման հա մար հա կա ցուց ված է, քա նի որ այն 
ու նի կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն ներ՝

•	 ար գան դի հի պեր տո նուս ը նդ հուպ մինչև տե տա նուս,
•	 սրտ խառ նոց, փս խում,
•	  հի պեր տեն զի ա,
•	  տա խի կար դի ա, բրա դի կար դի ա, առիթ մի ա, 
•	 ա լեր գիկ ռե ակ ցի ա, բրոն խոս պազմ և այլն։ 

Ար գան դի գերխ թան ման պա րա գա յում ան մի ջա պես դա դա րեց նել 
օք սի տո ցի նի նե րար կու մը, պառ կեց նել կնո ջը ձախ կող քին, ապա հո
վել թթ ված նի մա տա կա րա րում 8 լ/ րո պե արա գու թյամբ։ 
Ի րա կա նաց նել ֆի զի ո լո գի ա կան լու ծույ թի ին ֆու զի ա 500 մլ 15 րո պե ի 
ըն թաց քում, իրա կա նաց նել սուր տո կո լիզ (հեկ սոպ րե նո լի նով) կամ 
նե րար կել սալ բու տա մոլ 10 մգ ն/ե կա թի լային 1,0 լ ֆի զի ո լո գի ա կան 
լու ծույ թի մեջ, 1 րո պե ում 10 կա թիլ արա գու թյամբ։
կծ կում նե րի առա ջաց ման պա հից հար կա վոր է հետ ևել պտ ղի վի
ճա կին`սր տի զար կե րին կՏԳի մի ջո ցով։

 
2. Ար գան դի հա սու նա ցող պա րա նոց (ըստ Բի շո պի՝ 68 մի

ա վոր) 

•	 Բ նա կան դի լա տա տոր ներ (լա մի նա րի ա ներ) օ րը 1 
ան գամ մինչև ար գան դի պա րա նո ցի հա սու նա նա լը, 
առա վե լա գույ նը մինչև 3 օ ր։
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•	 Պ րոս տագ լան դին ներ E – մի զոպ րոս տոլ – 25 50 մկգ 
(200 մկգ 1/4) հաբ, ամեն 6 ժա մը մեկ, ներ հեշ տո
ցային եղա նա կով (հեշ տո ցի հե տին պա տին), մինչև 
ար գան դի պա րա նո ցի հա սու նա նա լը։

Չօգ տա գոր ծել մի զոպ րոս տոլ 50 մկգից ավե լի մեկ ներ մուծ ման հա
մար։ Չգե րա զան ցել ը նդ հա նուր օ րա կան չա փա բա ժի նը՝ 200 մկգ։

•	 Պ րոս տագ լան դի ններ E2 – դի նոպ րոս տոն

 Ներ հեշ տո ցային եղա նա կով
 Ǆ 1 մգ, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կրկ նել 1 մգ կամ 
2 մգ՝ վեց ժամ հե տո

 Ǆ 1 մգ ամեն 6 ժա մը մեկ, մինչև 3 չա փա բա ժին
 Ǆ 2 մգ ամեն 6 ժա մը մեկ, մինչև 3 չա փա բա ժին
 Ǆ 2 մգ ամեն 12 ժա մը մեկ, մինչև 3 չա փա բա ժին

 Ներ պա րա նո ցային եղա նա կով
 Ǆ 0,5 մգ ամեն 6 ժա մը մեկ, մինչև 3 չա փա բա ժին
 Ǆ 0,5 մգ ամեն 6 ժա մը մեկ, մինչև 4 չա փա բա ժին  
(2 օր վա ըն թաց քում)

 Ǆ 0,5 մգ, օ րը 3 ան գամ, մինչև 2 օր:

Ծնն դա բե րու թյան խթա նու մը օք սի տո ցի նի նե րե րա կային կա թի
լային նե րարկ մամբ պրոս տագ լան դի նի կի րա ռու մից 612 ժամ 
ան ց:

3. Ար գան դի հա սուն պա րա նոց (ը ստ Բիշո պի՝ 9 մի ա վոր և 
ա վե լի)

1. Պտ ղա պար կի ստո րին բևե ռի շեր տա զա տում ,

2. Ամ նի ո տո մի ա ,

3. Ամ նի ո տո մի այից հե տո օք սի տո ցի նային ին ֆու զի ա, 2 
ժա մից ինք նա բեր ծնն դա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան 
բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում:
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1.1. Պտ ղա պար կի ստո րին բևե ռի շեր տա զա տու մը կա տար վում է 
ծնն դա բե րու թյան խթա նու մից առաջ։ Այս մե թո դը պարզ է 
իրա կա նաց ման առու մով և չի պա հան ջում ծախ  սեր։

1.2. Հ ղին պետք է տե ղե կաց ված լի նի այն մա սին, որ՝ 
 Ǆ բուժ գոր ծո ղու թյու նը կա րող է ցա վոտ լի նել, 
 Ǆ այն չի մե ծաց նում վա րա կի ներ թա փանց ման ռիս կը,
 Ǆ հնա րա վոր է պտ ղա թա ղան թի նա խածնն դա բե րա
կան պատռ վածք, 

 Ǆ ա րյու նա հո սու թյուն՝ առա ջա դիր պլա ցեն տայի կամ 
պոր տային զար կե րա կի անոթ նե րի թա ղանթ նե րի 
ամ րաց ման պա րա գա յում։ 

1.3. Ար գան դի ստո րին բևե ռից պտ ղային թա ղանթ նե րի շեր
տա զատ ման տեխ նի կան

 Ǆ  տե ղե կաց նել հղի ին, 
 Ǆ պառ կեց նել պա ցի են տին մեջ քի վրա,
 Ǆ  տե ղադ րել 1 կամ 2 մա տը պա րա նո ցային խո ղո վա
կի մեջ և սղո ցող շար ժում նե րով առանձ նաց նել պտ
ղային թա ղանթ նե րը պա րա նո ցային խո ղո վա կից և 
ար գան դի ստո րին սեգ մեն տից,

 Ǆ հա մոզ վել, որ բա ցա կա յում է ախ տա բա նա կան ար
տադ րու թյու նը (ա րյուն, ջրեր), 

 Ǆ օգ նել հղի ին վեր կա նալ,
 Ǆ գրան ցել տվյալ նե րը ծնն դա բե րու թյան պատ մու
թյան մեջ։ 

2.1. Ամ նի ո տո մի ա՝ պտ ղա թա ղանթ նե րի ար հես տա կան պատ
ռում հա տուկ գոր ծի քի կի րառ մամբ

2.2. Ամ նի ո տո մի այի պայ ման նե րը
 Ǆ պտ ղի գլ խային առա ջադ րու թյուն,
 Ǆ պտ ղի գլ խի և մոր կոն քի հա մա պա տաս խա նու թյուն, 
 Ǆ ին ֆեկ ցի ա նե րի կան խար գել ման պրակ տի կայի 
պահ  պա նում։ 
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2.3. Ա ռատ պտ ղաջ րե րի պա րա գա յում ՆՏՊՎՇն և պոր տա
լա րի ար տանկ ման կան խար գել ման նպա տա կով ամ նի
ո տո մի ան պետք է կի րառ վի զգու շո րեն։ Պտ ղաջ րե րը 
հար  կա վոր է հե ռաց նել դան դաղ (ձեռ քի եր կայն քով)։ 

2.4. Ամ նի ո տո մի այի թե րու թյուն նե րը՝ հետ ևյալ ռիս կե րի ավե
լա ցում՝

 Ǆ  վեր զար գա ցող ին ֆեկ ցի ա նե րի, պոր տաա լա րի ար
տանկ ման, 

 Ǆ ին ֆեկ ցի այի, օ րի նակ՝ ՄԻԱՎ վարակակիր մոր մոտ 
ՄԻ ԱՀի ուղ ղա ձիգ փո խան ցում, 

 Ǆ արյու նա հո սու թյուն,
 Ǆ ան կան խա տե սե լի և եր բեմն տևա կան ժա մա նա կա
հատ ված մինչև ծնն դա բե րու թյան սկիզ բը, 

 Ǆ ար դյու նա վետ է մի այն 50% դեպ քե րում: 

2.5. Ամ նի ո տո մի այի տեխ նի կան
 Ǆ  տե ղե կաց նել հղի ին և ստա նալ հա մա ձայ նու թյուն,
 Ǆ լ սել պտ ղի սր տի բա բա խը մեկ րո պե ի ըն թաց քում,
 Ǆ  պառ կեց նել հղի ին մեջ քի վրա,
 Ǆ  կոն քի տակ տե ղադ րել մա քուր գի շե րա նոթ,
 Ǆ  մեկ ձեռ քի միջ նա մա տը և ցու ցա մա տը տե ղադ րել 
պա րա նո ցային խո ղո վա կի մեջ, կա տա րել պտ ղա
թա ղանթ նե րի շեր տա զա տում ար գան դի ստո րին 
սեգ  մեն տից, 

 Ǆ երկ րորդ ձեռ քով վերց նել աք ցա նի/ կոխ լե րի սեղ մի չի 
բրան շը և տե ղադ րել այն պա րա նո ցային խո ղո վա կի 
մեջ, մյուս ձեռ քի միջ նա մա տի և ցու ցա մա տի արան
քում՝ աշ խա տե լով չդիպ չել փա փուկ հյուս վածք նե րին,

 Ǆ բռ նել պտ ղա թա ղանթ նե րը և հա տել դրանք՝ դան
դաղ ար տա զա տե լով պտ ղաջ րե րը,

 Ǆ զն նել պղ տաջ րե րի քա նա կը, գույ նը, խառն ված 
զանգ վա ծը,

 Ǆ լ սել և գնա հա տել պտ ղի սր տի բա բա խը,
 Ǆ գ րան ցել տվյալ նե րը ծնն դա բե րու թյան պատ մու
թյան մեջ: 
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3.1. Օք սի տո ցի նի ին ֆու զի ա կի րառ վում է մի այն բաց ված 
պտ ղա պար կի պա րա գա յում 

 Ǆ Ի րա կա նաց վում է մի այն ստա ցի ո նա րում, ծնա րա
նային բլո կում։ Ման կա բար ձը պետք է անընդ հատ 
ներ կա լինի։

 Ǆ Բ ժիշ կը, ման կա բար ձը վա րում են պար տոգ րա ման 
պա ցի են տի ծնա րան բեր վե լու պա հից,

3.2. Պ րոս տագ լան դին նե րով ծնն դա բե րու թյան խթան ման 
պա րա գա յում օք սի տո ցի նի հա ջորդ ին ֆու զի ան ոչ շուտ, 
քան 612 ժամ ան ց։

3.3. Հս կել ին ֆու զի ա նե րը հնա րա վո րու թյան դեպ քում ին
ֆու զո մա տի մի ջո ցով։ 

3.4. Ի րա կա նաց նել պտ ղի վի ճա կի խիստ հս կո ղու թյուն՝ ԿՏԳ 
մո նի տոր անընդ հատ, սար քի բա ցա կա յու թյան պա րա
գա յում` պտ ղի սր տի բա բա խի աուս կուլ տա ցի ա 15 րո
պեն մեկ, կծ կանք նե րի գնա հա տում 30 րո պեն մեկ։

3.5.  Հի պեր տո նու սի առա ջաց ման կամ պտ ղի վտան գա վոր 
վի ճա կի առա ջաց ման դեպ քում ան հա պաղ դադա րեց
նել պրե պա րա տի նե րար կու մը։

3.6. Ծնն դա բե րու թյան խթան ման ժա մա նա կը ան պայ ման 
ֆիք սել ծնն դա բե րու թյան պատ մու թյան մեջ։

 3.7. Օք սի տո ցի նի նե րարկ ման հա կա ցու ցում ներ
 Ǆ պ րե պա րա տի նկատ մամբ գերզ գա յու նու թյուն,
 Ǆ սպի ար գան դի վրա կոր պո րալ կե սա րյան հա տու
մից հետո, 

 Ǆ օբստ րուկ տիվ ծնն դա բե րու թյուն (կ լի նի կա կան նեղ 
կոնք),

 Ǆ  նոր մալ տե ղա կայ ված պլա ցեն տայի վա ղա ժամ շեր
տա զա տում (ՆՏՊՎՇ),

 Ǆ պտ ղի սխալ դրու թյուն և առա ջադ րու թյուն, 
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 Ǆ ար գան դի սպառ նա ցող պատռ վածք,
 Ǆ պտ ղի սպառ նա ցող վի ճակ։

3.8.  Օք սի տո ցի նի նե րարկ ման սխե մա
 Ǆ 5 ՄՄ օք սի տո ցի նը լու ծել 500 մլ իզո տո նիկ լու ծույ թի 
մեջ,

 Ǆ սկ սել նե րար կու մը 4 կա թիլ/ րո պե, ին չը հա մա պա
տաս խա նում է մո տա վո րա պես 2 մՄԻ/ րո պե ում, 

 Ǆ ամեն 30 րո պեն մեկ ավե լաց նել արա գու թյու նը (չա
փա բա ժի նը ավե լաց վում է, տե՛ս Սանդ ղակ 1) մինչև՝ 
3 կծ կանք 10 րո պե ի ըն թաց քում, 40 վրկ և ավե լի 
տևո ղու թյամբ,

 Ǆ  պահ պա նել օք սի տո ցի նի այն պի սի չա փա բա ժին, 
որը բա վա րար է և շա րու նա կել օք սի տո ցի նի նե րար
կու մը մինչև ծնն դա բե րու թյու նը և 30 րո պե ծնն դա
բե րե լուց հե տո,

 Ǆ  պար տա դիր պար բե րա կան ԿՏԳ գրա ռում (ա մեն 
ժա մը մեկ, 15 րո պե ից ոչ պա կաս տևո ղու թյամբ, 
բա ցա ռու թյամբ հա տուկ դեպ քե րի, երբ ցուց ված է 
անընդ հատ մո նի տո րինգ),

Գերխ թան ման դեպ քում (ցան կա ցած կծ կանք 60 վրկ և ավե լի 
տևո ղու թյամբ, 5 կծ կանք հա ճա խա կա նու թյամբ 10 րո պե ի ըն թաց
քում)՝ դա դա րեց նել օք սի տո ցի նի նե րար կու մը և ն/ե դան դաղ 510 
րո պե ի ըն թաց քում իրա կա նաց նել տո կո լիզ հեք սապ րե նո լի նով 10 
մկգ չա փա բաժ նով, նա խա պես լու ծե լով այն 10մլ 0,9% NaCl։

 Ǆ ա դեկ վատ կծ կանք ներն առա վել հա ճախ առա ջա
նում են 12 մՄ/ րո պե նե րարկ ման արա գու թյան դեպ
քում, ին չը մո տա վո րա պես հա մա պա տաս խա նում է 
20 կա թիլ/ րո պե ում արա գու թյա նը, 

 Ǆ օք սի տո ցի նի նե րարկ ման առա վե լա գույն թույ լատր
վող արա գու թյու նը ՝ 20 մՄ/ րո պե (40 կա թիլ/ րո պե),
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Բա ցա ռիկ դեպ քե րում, երբ ան հրա ժեշտ է ավե լաց նել այս կոն
ցենտ րա ցի ան, այն չպետք է գե րա զան ցի 32 մՄ/ րո պեն (64  կա
թիլ/ րո պե):
Խ թան ման ար դյու նա վե տու թյու նը գնա հատ վում է նե րարկ ման 
սկզբից 4 ժամ ան ց:

3.9. Օք սի տո ցի նի լու ծույթ՝ 5 ՄՄ օք սի տո ցին 500 մլ ֆի զի ո
լո գի ա կան լու ծույ թի մեջ, խտաս տի ճան՝ 10 մՄ/մլ

Սանդղակ 1.  Օք սի տո ցի նի ն/ե չա փա բա ժի նը, հաշ վար կը կա թիլ նե րով՝ 
1 մլ-ն հա վա սար է 20 կա թիլի

Օք սի տո ցի նի  
լու ծույ թի  

խտաս տի ճա նը

Օք սի տո ցի նի 
չափա բա ժին 
մՄԻ/ րո պե

կա թիլ/ րո պե
Ին ֆու զի այի 

ծավա լը ժա մում 
(մլ/ ժամ)

5 ՄՄ օք սի տո ցին 500 
մլ ֆիզ. լու ծույ թի մեջ
(10 մՄ/մլ)

1 մՄԻ 2 6 մլ/ ժամ
2 մՄԻ 4 12 մլ/ ժամ
3 մՄԻ 6 18 մլ/ ժամ
4 մՄԻ 8 24 մլ/ ժամ
5 մՄԻ 10 30 մլ/ ժամ
6 մՄԻ 12 36 մլ/ ժամ
7 մՄԻ 14 42 մլ/ ժամ
8 մՄԻ 16 48 մլ/ ժամ
9 մՄԻ 18 54 մլ/ ժամ
10 մՄԻ 20 60 մլ/ ժամ
11 մՄԻ 22 66 մլ/ ժամ
12 մՄԻ 24 72 մլ/ ժամ
13 մՄԻ 26 78 մլ/ ժամ
14 մՄԻ 28 84 մլ/ ժամ
15 մՄԻ 30 90 մլ/ ժամ
16 մՄԻ 32 96 մլ/ ժամ
17 մՄԻ 34 102 մլ/ ժամ
18 մՄԻ 36 108 մլ/ ժամ
19 մՄԻ 38 114 մլ/ ժամ

20 մՄԻ 40 120 մլ/ ժամ
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Ե թե 32 մ/Մ չա փա բաժ նով օք սի տո ցի նի կի րա ռու մից հե տո 
ծննդա բե րա կան գոր ծու նե ու թյու նը չի հաս տատ վում, առաջ նա
ծին կա նանց պա րա գա յում հնա րա վոր է ավե լի մեծ կոն ցենտ րա
ցի ա նե րի կի րա ռում՝ 10 ՄՄ 500 մլ լու ծույ թի մեջ 30 կա թիլ/ րո
պե արա գու թյամբ (30 մՄի/ րո պե)՝ ավե լաց նե լով արա գու թյու նը 
10 կա թի լով ամեն 30 րո պեն, մինչև ադեկ վատ ծնն դա բե րա կան 
գոր ծու նե ու թյան հաս տա տու մը (տե՛ս Սանդ ղակ 2)։

ՀԻ շԵ՛ք. եթե 32 մ/Մ չա փա բաժ նով օք սի տո ցի նի կի րա ռու մից 
հետո ծնն դա բե րա կան գոր ծու նե ու թյու նը չի հաս տատ վում, ար
գան դի վրա սպի ու նե ցող կրկ նա ծին կա նանց հա մար ցուց ված է 
ծնն դա լու ծու մը կե սա րյան հա տու մով։

3.10. Օք սի տո ցի նի լու ծույթ՝ 10 ՄՄ օք սի տո ցին 500 մլ ֆի
զի ո լո գի ա կան լու ծույ թի մեջ, խտաս տի ճա նը՝ 20 մՄՄ/մլ

 Սանդղակ 2.  Օք սի տո ցի նի ն/ե չա փա բա ժի նը, հաշ վար կը կա թիլ նե րով՝ 
1 մլ-ն հա վա սար է 20 կա թիլի

Օք սի տո ցի նի  
լու ծույ թի  

կոն ցենտ րա ցի ա

Օք սի տո ցի նի 
չափա բա ժին  
մ/ ՄԻ/ րո պե

կա թիլ/ րո պե
Ին ֆու զի այի 

ծավա լը ժա մում 
(մլ/ ժամ)

10 ՄՄ օք սի տո ցին 
500 մլ ֆիզ.  
լու ծույ թի մեջ
(20 մՄ/մլ )

1 մՄԻ 1 3 մլ/ ժամ

2 մՄԻ 2 6 մլ/ ժամ

3 մՄԻ 3 9 մլ/ ժամ

4 մՄԻ 4 12 մլ/ ժամ

5 մՄԻ 5 15 մլ/ ժամ

6 մՄԻ 6 18 մլ/ ժամ

7 մՄԻ 7 21 մլ/ ժամ

8 մՄԻ 8 24 մլ/ ժամ

9 մՄԻ 9 27 մլ/ ժամ

10 մՄԻ 10 30 մլ/ ժամ



20

10 ՄՄ օք սի տո ցին 
500 մլ ֆիզ.  
լու ծույ թի մեջ
(20 մՄ/մլ )

11 մՄԻ 11 33 մլ/ ժամ

12 մՄԻ 12 36 մլ/ ժամ

13 մՄԻ 13 39 մլ/ ժամ

14 մՄԻ 14 42 մլ/ ժամ

15 մՄԻ 15 45 մլ/ ժամ

16 մՄԻ 16 48 մլ/ ժամ

17 մՄԻ 17 51 մլ/ ժամ

18 մՄԻ 18 54 մլ/ ժամ

19 մՄԻ 19 57 մլ/ ժամ

20 մՄԻ 20 60 մլ/ ժամ

Ե թե 60 կա թիլ/ րո պե արա գու թյամբ նե րարկ ման պա րա գա յում 
կանո նա վոր ծնն դա բե րա կան գոր ծու նե ու թյուն չի հաս տատ վում, 
ցուց ված է կե սա րյան հա տում։

Ծնն դա բե րու թյան խթա նում`  
ծնն դա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան ու ժե ղա ցում  

22 շա բաթ և ավե լի հղի ու թյան ժամ կե տում

 ցու ցում` ծնն դա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան անբա  վա րար ա ռա ջըն
թաց կամ բա ցա կայություն:

•	 Ծնն դա բե րու թյան առա ջըն թա ցը հա մար վում է ան բա
վա րար, եթե

 Ǆ լա տենտ փու լը տևում է 8 ժա մից ավե լի,
 Ǆ պար տագ րա մի վրա ար գան դի վզի կի բաց ման կո
րը գտնվում է զգո նու թյան գծից աջ,

 Ǆ ծնն դա բե րը  գտն վում է ծնն դա բե րա կան գոր ծու
նեու թյան մեջ 16 ժա մից ավե լի:

•	 Ծնն դա բե րու թյան առա ջըն թա ցի ան բա վա րա րու թյան 
կամ բա ցա կա յու թյան ախ տո րո շում

 Ǆ  կեղծ կծ կանք ներ,
 Ǆ  լա տենտ փու լի ձգձգ վա ծու թյուն, 
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 Ǆ ակ տիվ փու լի ձգձգ վա ծու թյուն,
 Ǆ գ լուխկոն քային դիսպ րա պոր ցի ա/օբստ րուկ տիվ 
ծննդա բե րու թյուն,

 Ǆ ծնն դա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան թու լու թյուն,
 Ǆ պտ ղի դրու թյան/ա ռա ջադ րու թյան ախ տա բա նու թյուն,
 Ǆ ծնն դա բե րու թյան 2րդ փու լի ձգձգ վա ծու թյուն:

•	  կեղծ կծ կանք նե րի նշան նե րը և վա րու մը 

Սահ մա նումը
Ար գան դի վզի կի բաց ման բա ցա կա յու թյուն, կծ կանք նե րը պալ
պա տոր թույլ են և հազ վա կան:

 Վա րու մը
 Ǆ կրկ նել ներ քին զն նու մը, 
 Ǆ ար գան դի վզի կի բա ցու մը հաս տա տում է  ծնն դա բե
րու թյան սկիզ բը, 

 Ǆ ար գան դի վզի կի կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն
նե րի և բաց ման բա ցա կա յու թյու նը հաս տա տում է  
կեղծ կծկանք ներ ախ տո րո շու մը: 

•	  Լա տենտ փու լի ձգձ գումը
 Սահ մա նումը
Եթե 8 ժամ վա կա նո նա վոր ծնն դա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան 
դեպ քում ար գան դի վզի կի բա ցու մը չի գե րա զան ցում 34 սմը:

 Վա րումը
 Ǆ կրկ նել ներ քին զն նու մը,
 Ǆ եթե չկան փո փո խու թյուն ներ,ա պա ախ տո րոշ վում է 
կեղծ կծ կանք ներ, 

 Ǆ ե թե կա բաց ման առա ջըն թաց, կա տա րել ամ նի ո
տո մի ա և սկ սել ծնն դա բե րու թյան խթա նու մը,

 Ǆ կրկ նել ներ քին զն նում 4 ժա մը մեկ ան գամ:
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Ե թե հղին օք սի տո ցի նի նե րար կու մից հե տո  8 ժամ վա ընթաց քում 
չի մտ նում ծնն դա բե րու թյան ակ տիվ փուլ, կատա րել կե սա րյան 
հատում:

•	  Ակ տիվ փու լի ձգձգ վա ծու թյուն
 Սահ մա նումը 
Ար գան դի վզի կի բաց ման կո րա գի ծը գտն վում է զգո նու թյան 
գծից աջ:

 Վա րու մը 
 Ǆ եթե կծ կանք նե րը ակ տիվ են ու հա ճախ, սա կայն չկա 
գլ խի առա ջըն թաց, ապա պետք է ստուգ ել գլուխ
կոն քային ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը և այն հաս
տատ վե լու դեպ քում դի մել կե սա րյան հատ ման,

 Ǆ եթե կծ կանք նե րը թույլ են և ոչ ար դյու նա վետ, 
ախտո րո շել ծնն դա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան թու
լու թյուն և դի մել խթան ման,

 Ǆ ե թե վզի կի բա ցու մը լրիվ է, պտու ղը կեն դա նի է, և 
գլու խը գտն վում է 0 գծի վրա կամ ցած, դի մել վա
կուում էքստ րակ ցի այի,

 Ǆ ե թե պտու ղը կեն դա նի է և վզի կի բա ցու մը լրիվ չէ, 
դի մել կե սա րյան հատ ման, 

 Ǆ եթե պտու ղը կեն դա նի է,  վզի կի բա ցու մը լրիվ է, 
սա կայն գլու խը գտն վում է շատ բարձր, դի մել կե
սա րյան հատ ման, 

 Ǆ ե թե պտու ղը մա հա ցած է, դի մել կրա նի ո տո մի այի:

ՀԻ շԵ՛ք. ծնն դա բե րու թյան խթան ման նպա տա կով պրոս տագ
լան  դին նե րի կի րա ռու մը հա կա ցուց ված է։ 
Ծնն դա բե րու թյան խթա նում ստա ցող հղին եր բեք չպետք է մե նակ 
մնա։
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 Հա վել ված

 Վեր ջին նոր մալ դաշ տա նի առա ջին օ րը հար կա վոր է դի տել որպես 
0 օր և ոչ թե 1 օ ր։

06 օ րե րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում են «լի ար ժեք զրոյա
կան լուս նային շա բաթ»։

713 օ րե րը  « լի ար ժեք առա ջին լուս նային շա բաթ», և հղի ու թյան 
40րդ շա բա թը «լրիվ 39 շա բաթ» տեր մի նին է հա մա պա տաս խա նում: 

Ե թե վեր ջին նոր մալ դաշ տա նի օ րը հայտ նի չէ, հղիու թյան ժամ
կե տը հար կա վոր է որո շել ավե լի հու սա լի կլի նի կա կան տվյալ նե րի 
հիման վրա։ Հղի ու թյան ժամ կե տի հաշ վար կի ժա մա նակ պետք է 
հաշ վի առ նել ինչ պես օ րե րը, այն պես էլ շա բաթ նե րը։
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Հ ՂԻ ՈՒԹՅԱՆ ԴԵ ՂՈ ՐԱՅ քԱՅԻՆ Ը ՆԴ ՀԱՏ ՈՒՄ

Հ ղի ու թյան դե ղո րայ քային ը նդ հա տու մը հղի ու թյան ը նդ հա
տումն է հա տուկ դե ղա մի ջոց նե րի կի րառ մամբ:

Այդ դե ղա մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը խո չըն դո տում է հղի ու թյան 
առա ջըն թա ցը և նպաս տում է բեղմնա վոր ման ար գա սիք նե րի դուրս 
մղ մա նը, ին չը հղիության ընդհատման այ լընտ րան քային մե թոդ է և 
կնո ջը թույլ է տա լիս առանց վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյան ը նտ
րե լ հղի ու թյան ը նդհատ ման ան վտանգ եղա նակ: 

Առա ջին եռամ սյա կում հղիության դե ղո րայ քային ընդհատումը 
հղի ու թյան ը նդ հատ ման ժա մա նա կա կից ան վտանգ և ար դյու նա
վետ մե թոդ է: Հղի ու թյան ժամ կե տի մե ծաց մա նը զու գըն թաց ավե
լա նում են բար դու թյուն նե րը և ռիս կե րը:

Հ ղի ու թյան դե ղո րայ քային ը նդ հատ ման ցան կա ցած մե թո դ 
պետք է ու նե նա վա կո ւում աս պի րա ցի այի կամ գոր ծի քային ը նդ
հատ ման հետ հա մե մա տե լի ար դյու նա վե տու թյուն, այ սինքն՝ 
հղիության լրիվ ընդհատման հա ճա խա կա նու թյու նը պետք է լի նի 
95% և ավե լի, իսկ հղի ու թյան ըն թա ցիկ բար դու թյուն նե րը պետք է 
լի նեն 1%ից պա կաս: 

Մի ակ մեթոդը, որը թույ լատր վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում հղիության դե ղո րայ քային ընդհատման հա մար, մի ֆեպ
րիս տո նի (հա կապ րո գես տե րոն) և մի զոպ րոս տո լի (պ րոս տագ լան
դին) հա մակց ված օգ տա գոր ծումն է մի մի այն ման կա բար ձա գի նե
կո լո գի ա կան բա ժան մունք նե րի ցե րե կային ստա ցի ո նար նե րում:
Մինչև հղի ու թյան 9րդ շա բա թը հղի ի հոս պի տա լա ցում չի պա
հանջ վում:
 ՀԻ շԵ՛ք. մի ֆեպ րիս տո նի և մի զոպ րոս տո լի մե կու սի օգ տա գոր ծու մը 
անար դյու նա վետ է, չի ապա հո վում հղի ու թյան ան վտանգ ը նդ հա
տում և կա րող է ու ղեկց վել տա րաբ նույթ բար դու թյուն նե րով:
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 Հա կապ րո գես տե րոն մի ֆեպ րիս տո նի ազ դե ցու թյան մեխա
նիզմնե րը

•	  դե ցի դո ւալ հյուս ված քի և մի ո մետ րի ու մի պրո գես
տե րո նային ռե ցեպ տոր նե րի բլո կա դա, որը բե րում է 
պրո գես տե րո նի ազ դե ցու թյան ար գե լա փակ ման  և 
պտ ղաձ վի շեր տա զատ ման, 

•	 ար գան դի կծ կո ղա կան ֆունկ ցի այի զգայ նու թյան 
բարձ րա ցում էն դո գեն և էկ զո գեն պրոս տագ լան դի ն
նե րի նկա տ մամբ, 

•	 ար գան դի վզի կի փափ կա ցում և լայ նա ցում:

Պետք է հի շել, որ մի ֆեպ րիս տո նի ազ դե ցու թյունը կար ճատև է 
ու դար ձե լի, ուս տի հե տա գա յում չի ազ դում դաշ տա նային և ման
կածնման ֆունկ ցի ա նե րի վրա:

 Մի ֆեպ րիս տո նը թույ լատր վում է կի րա ռել նաև հղի ու թյան 1ին և 
2րդ եռամ սյակ նե րում՝ ար գան դի վզի կի նա խա պատ րաստ ման, հղի
ու թյան վի րա բու ժա կան ը նդ հատ ման, ինչ պես նաև ծնն դա բե րու թյան 
դրդ ման հա մար:

 Մի զոպ րոս տո լի ազ դե ցու թյան մե խա նիզմնե րը 
•	 այն բնական պրոս տագ լան դին E1 սին թե տիկ անա

լոգն է, 
•	 ու ժե ղաց նում է ար գան դի կծ կո ղա կան ֆունկ ցի ան և 

օ ժան դա կում է ար գան դի խո ռո չից բեղմ նա վոր ման 
ար գա սիք նե րի ար տամղ մա նը, 

•	 մի զոպ րոս տոլն աշ խար հում կի րառ վում է 1984թ., 
գրանց ված է ավե լի քան 80 երկ րում, այդ թվում՝ Հա
յաս տա նում,

•	 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մի զոպ րոս տո լը 
գրանց ված է 2 պատ րաս տու կի (սայ տո տեկ, մի րո
լյուտ) դե ղաձ ևե րով, 

•	 կա րող է կի րառ վել պե րօ րալ, բու կալ, սուբ լինգ վալ և 
հեշ տո ցային ճա նա պար հով:
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Հղիության դե ղո րայ քային ընդհատման բո լոր սխե մա նե րը նե րա
ռում են մի ֆեպ րիս տո նի նախ նա կան չա փա բա ժի նը, որին հետ
ևում է մի զոպ րոս տո լը տար բեր դե ղա չա փե րով և ներ մուծ ման 
ուղի նե րով:

Հղիության դե ղո րայ քային ընդհատման ցու ցումնե րը
•	 հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում մինչև հղի ու

թյան 12րդ շա բա թը (84րդ օ րը նե րա ռյալ) կնոջ ցան
կու թյամբ և ը նտ րու թյամբ, 

•	 հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում հղի ու թյան 
12րդ շա բա թից հե տո,  մինչև 22 շա բա թա կան ժամ
կե տը (հ ղի ու թյան 84րդ օ րից հե տո) մոր և պտղի 
կող մից բժշ կա կան ցու ցում նե րով, որոնց ցան կը 
հաս տատ ված է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2004թ. 1116Ն 
որոշ մամբ: 

Պայ ման նե րը 
•	 ար գան դային հղի ու թյուն, 
•	 հ ղի ի տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյուն, (տե՛ս Հավել

ված 1),
•	 հղիության դե ղո րայ քային ընդհատումն իրա կա նաց

նող ման կա բար ձա գի նե կո լո գի ա կան բա ժան մուն քի 
կող մից շուր ջօ րյա խորհր դատ վու թյան և բու ժօգ նու
թյան առ կա յու թյուն:

Հղիության դե ղո րայ քային ընդհատման hա կա ցու ցումնե րը
•	 մա կե րի կա մային կամ լյար դային խրո նի կա կան կամ 

սուր ան բա վա րա րու թյուն,
•	 ա րյան հի վան դու թյուն ներ` Ժա ռան գա կան պոր ֆի

րի ա, վի ճակ ներ, որոնք ու ղեկց վում են արյան մա կար
դու նա կու թյան ան կու մով,

•	 տ վյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում ան տի կոա գու լյանտ
նե րի օգ տա գոր ծում,
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•	 ծ խա խո տա մո լու թյուն (օր վա մեջ 20 և ավե լի գլա նակ), 
•	 օգ տա գործ վող դե ղո րայք նե րից որ ևէ մե կի, մաս նա

վո րա պես մի ֆեպ րիս տո նի նկատ մամբ ալեր գի ա, 
•	 եր կա րատև բու ժում կոր տի կոս տե րոիդ նե րով,
•	  հաս տատ ված ար տաար գան դային հղի ու թյուն կամ 

դրա կաս կա ծը: Վեր ջինս պա հան ջում է հե տա գա հե
տա զո տու թյուն, և եթե այն հաս տատ վի, ան հա պաղ 
վի րա հա տա կան բու ժում,

•	  նե րար գան դային պա րույր ար գան դի խո ռո չում (ա ն
հրա ժեշտ է հե ռաց նել այն և հե տո դի մել հղիության 
դե ղո րայ քային ընդհատման):

 Հետ ևյալ յու րա հա տուկ իրա վի ճակ նե րում նույն պես կա րե լի է 
հղի ու թյունն ը նդ հա տել դե ղո րայ քային մե թո դով

•	 բ րոն խի ալ ասթ մա, եթե կի նը չի օգ տա գոր ծում ստե
րոիդ պա րու նա կող ին հա լյա տոր ներ, 

•	 ա նամ նե զում ին ֆեկ ցի ոն էն դո կար դիտ,
•	  ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ,
•	 սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող վա րակ  

(ՍՃՓՎ),
•	 ճար պա կա լում,
•	 դե ռա հաս ներ և առաջ նահ ղի ներ,
•	 բազ մապ տուղ հղի ու թյուն,
•	 ս պի ար գան դի վրա:

Ս պաս վող կողմնա կի եր ևույթ ներ
•	 սրտ խառ նոց, փս խում, դի ա ռե ա, 
•	 ջեր մու թյան կար ճատև բարձ րա ցում, դող, սար սուռ
•	  ցավ, 
•	 ա րյու նային ար տադ րու թյուն,
•	 գլ խա ցավ,
•	  հե տա բոր տային շր ջա նը կա րող է բնու թագր վել ան

նշան արյու նային ար տադ րու թյամբ 2 շա բաթ և ավե լի: 
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Մին չև 9 շա բա թա կան ժամ կե տը հղիության  
դե ղո րայ քային ընդհատման ի րա կա նաց ման  

ըն թա ցա կար գը

1.  Հղիության դե ղո րայ քային ընդհատման նպա տա կով հղի ի ման
կա բար ձա գի նե կո լո գի ա կան բա ժան մուն քի ցե րե կային ստա
ցի ո նար դի մե լու դեպ քում լրաց վում է հղի ու թյան ար հես տա կան 
ը նդ հատ ման քարտ, կա տար վում է ը նդ հա նուր գի նե կո լո գի
ա կան հե տա զո տու թյուն և հղի ու թյան թես տի իրա կա նա ցում` 
հղի ու թյան փաս տը հաս տա տե լու հա մար, ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում կա րե լի է դի մել գեր ձայ նային հե տա զոտ ման: 

2. Հ ղի ու թյան մինչև 9 շա բա թա կան ժամ կե տը ցե րե կային 
ստա ցի ո նա րում մի ֆեպ րիս տո նի ըն դու նու մից մեկ ժամ ան ց 
կա նայք կա րող են հե ռա նալ բուժ հաս տա տու թյու նից այն 
բա նից հե տո, երբ կս տա նան հս տակ տե ղե կատ վու թյուն 
հղիության դե ղո րայ քային ընդհատման, բեղմ նա վոր ման 
ար գա սիք նե րի արտամղ ման, հնա րա վոր բար դու թյուն նե րի 
և վտան գի նշան նե րի, հե տա գա յում բեղմ նա կան խիչ մի ջո ցի 
ը նտ րու թյան, ինչ պես նաև բար դու թյուն նե րի դեպ քում ան
մի ջա պես բուժ հաս տա տու թյուն դի մե լու մա սին: 

3. Բու ժանձ նա կազ մը պետք է շուր ջօ րյա 24 ժամ վա սկզ բուն
քով լի նի հա սա նե լի, որ պես զի ար ձա գան քի բար դու թյուն նե
րին և հետ ևանք նե րի վե րաց մա նը: 

4. Մի զոպ րոս տո լի ըն դու նու մից 46 ժամ հե տո կա նանց 90%ի 
մոտ նկատ վում է բեղմ նա վոր ման ար գա սիք նե րի ար տամ ղում: 

5. Այս ժա մա նա կաշր ջա նում կա նան ցից ոմանք կա րող են ցա
վե րով ու ղեկց վող կծ կանք նե րի դեպ քում ցա վազր կող դե ղո
րայք օգ տա գոր ծել, օ րի նակ՝ պա րա ցե տա մոլ կամ անալ գին:

6. Եր կու շա բա թ հե տո կա նայք պար տա դիր պետք է դի մեն դե
ղո րայ քը նշա նա կած բժշ կա կան հաս տա տու թյուն, որ պես
զի հա մոզ վեն, որ հղիության արհեստական ընդհատումն 
ավարտ ված է: 
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7. Չկա յա ցած կամ անա վարտ հղիության արհեստական ընդ
հատման դեպ քում կպա հանջ վի վի րա բու ժա կան մի ջամ
տու թյուն, նա խընտ րե լին վա կո ւում աս պի րա ցի ա կա տա
րելն է:

ՀԻ շԵ՛ք. արյու նային ար տադ րու թյան առ կա յու թյու նը, եթե ան
գամ այն եր կար է շա րու նակ վում, դեռևս չի վկա յում հղիության 
արհեստական լրիվ ընդհատման մասին:

Կա նայք ավե լի շատ բա վա րար ված կլի նեն, եթե նրանք իրա տե
սա կան սպա սումներ ու նե նան: Հետ ևա բար, նրանց պետք է լիար
ժեք տե ղե կատ վու թյուն տրա մադր վի հղիության արհեստական 
ընդհատման ըն թաց քի, սպաս վող կողմնա կի եր ևույթ նե րի, բար դու
թյուն նե րի, այն նշան նե րի մա սին, որոնց դեպ քում պետք է դիմեն 
բուժ հիմնարկ: Բու ժաշ խա տող նե րը պետք է բա ցատ րեն նշա նա
կումնե րին ճիշտ հետ ևե լու կար ևո րու թյունը, և կանայք պետք է 
իմանան, թե ինչ պես ճա նա չել բար դու թյուն նե րը և ինչ անել դրանց 
դեպ քում:

 
ԱՀկի կող մից (2012թ.) հղի ու թյան դե ղո րայ քային ը նդ հատ ման 

առա ջարկ վող սխե մա ներն են՝ 

Ս խե մա 1 

Հ ղի ու թյան դե ղո րայ քային ը նդ հա տու մը՝ վեր ջին դաշ տա նի 
առա  ջին օր վա նից  մինչև 7րդ լրիվ շա բա թը (մինչև 49րդ օրը): 
200 մգ մի ֆեպ րիս տոն, պե րօ րալ, որին 24–48 ժամ ան ց հետ ևում է 

պրոս տագ լան դի նի` մի զոպ րոս տո լի (սայ տո տեկ կամ մի րո լյուտ) ըն
դու նու մը ներ հեշ տո ցային կամ նե րայ տային (այ տի և լն դի միջև) կամ 
լեզ վի տակ (են թա լեզ վային) 800 մկգ դե ղա չա փով, իսկ պերօրալ 
ընդուն ման դեպ քում դե ղա չա փը դառ նում է` 400 մկգ:
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Ս խե մա 2 
Հ ղի ու թյան դե ղո րայ քային ը նդ հա տու մը՝ վեր ջին դաշ տա նի 
առա ջին օր վա նից մինչև հղի ու թյան 9 շա բա թա կան ժամ կե տը 
(4963րդ օր):
200 մգ պե րօ րալ մի ֆեպ րիս տո նին 2448 ժամ ան ց հետ ևում է 800 

մկգ դե ղա չա փով մի զոպ րոս տո լը ներ հեշ տո ցային կամ նե րայ տային, 
կամ լեզ վի տակ ըն դու նու մը: 

Այս ժամ կե տում չի թույ լատր վում մի զոպ րոս տո լի պե րօ րալ օգ տա
գոր ծու մը:

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ մի զոպ րոս տո լի ներ
հեշ  տո ցային օգ տա գոր ծու մը ավե լի լավ է տար վում մի զոպ րոս տո լի 
ներայ տային ըն դուն ման հա մե մատ:

Հղիության  դե ղո րայ քային ընդհատման կլի նի կա կան ըն թաց քը 
Մի ֆեպ րիս տո նի և մի զոպ րոս տո լի ը ստ սխե մայի ընդուն ման դեպ

քում սկս վում է հղի ու թյան ը նդ հատ ման պրո ցե սը, որը նման է ինք նա բեր 
վիժ ման նշան նե րին: Այն մաս նա վո րա պես ըն թա նում է կծկանք նե րով և 
արյու նային ար տադ րու թյամբ, որը քա նա կով և տևո ղու թյամբ կա րող է 
փոքրի նչ գե րա զան ցել դաշ տա նային արյու նային ար տադ րու թյու նը: 

Չա փա վոր արյու նային ար տադ րու թյու նը տևում է միջի նը մեկ շա
բաթ, բայց եզակի դեպ քե րում կա րող է շա րու նակ վել ավե լի եր կար: 
Ոչ զգա լի արյու նային ար տադ րու թյու նը կա րող է շա րու նակ վել մոտ 2 
շա բաթ և ավե լի: 

Ար դյու նա վե տու թյու նը
 Մի ֆեպ րիս տո նը և մի զոպ րիս տոլն առա ջարկ վող սխե մա նե րով ըն

դու նե լու դեպ քում կա նանց 95%ի մոտ ար ձա նագր վում է հղիության լրիվ 
ընդհատման առա ջա ցում, մինչև 5%ի մոտ կա րող է նկատ վել թե րի վի
ժում, արյու նա հո սու թյուն կամ շա րու նակ վող հղի ու թյուն, ին չը պա հան
ջում է վի րա բու ժա կան (գոր ծի քային) մի ջամ տու թյուն կամ մի զոպ րոս տո
լի լրա ցու ցիչ դե ղա չա փի օգ տա գոր ծում՝ 400 մկգ, են թա լեզ վային:
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Հ ղի ու թյան դե ղո րայ քային ը նդ հա տու մը՝ վեր ջին դաշ տա նի 
առա ջին օր վա նից 912 շա բա թա կան ժամ կե տում  

(6384րդ օր)

200 մգ պե րօ րալ մի ֆեպ րիս տոնն ըն դու նե լուց 3648 ժամ ան ց 
տրվում է 800 մկգ դե ղա չա փով մի զոպ րոս տո լ՝ ներ հեշ տո ցային 
կամ են թա լեզ վային ըն դուն ման ձևով, այ նու հետև տր վում է 400 մկգ 
միզոպ րոս տոլ,  3 ժա մը մեկ ան գամ, առա վե լա գույ նը 4 դե ղա չափ, 
ներ հեշ տո ցային կամ լեզ վի տակ ըն դուն ման ձևով:

Այս ժամ կե տում, մի զոպ րոս տո լի ստաց ման փու լից սկ սած, հսկո
ղու թյու նը պետք է կա տար վի ստա ցի ո նար պայ ման նե րում:

Ու սումնա սիր վել է մի զոպ րոս տո լի մե կու սի կի րա ռու մը ար դյու
նա վե տու թյան և ան վտան գու թյան տե սա կե տից: 
Ինչ պես ցույց են տա լիս կլի նի կա կան դեպ քե րի ու սումնա սի րու

թյուն նե րի տվյալ նե րը, մի զոպ րոս տո լի մե կու սի օգ տա գործ ման ար
դյու նա վե տու թյու նը ավե լի ցածր է, հղիության ընդհատման կլի նի կա
կան ըն թաց քը տևում է ավե լի եր կար, ավե լի ցա վոտ է, ծանր արյու
նա հո սու թյան և աղես տա մոք սային տրակ տի կողմնա կի ազ դե ցու
թյուն նե րը ավե լի հա ճախ են հան դի պում, քան մի ֆեպ րիս տո նի հետ 
մի զոպ րոս տո լի հա մակց ված օգ տա գործ ման դեպ քում: 

 Դաշ տա նային վեր ջին պար բե րաշր ջա նից   
հե տո 1322 շա բա թա կան ժամ կե տում հղի ության 

դե ղո րայ քային ը նդ հա տու մը 

ԱՀԿի կող մից (2012թ.) 1322 շա բա թա կան ժամ կե տում ստա ցի
ո նար պայ ման նե րում հղի ու թյան դե ղո րայ քային ը նդ հատ ման առա
ջարկ վող սխե մա ներն են՝ 
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Ս խե մա 1
200 մգ մի ֆեպ րիս տո նի պե րօ րալ օգ տա գործ մա նը 3648 ժամ 

ան ց հետ ևում է 800 մկգ մի զոպ րոս տո լի ներ հեշ տո ցային կի րա ռու մը 
և ապա՝ յու րա քան չյուր 3 ժա մը մեկ մի զոպ րոս տո լի 400 մկգ սուբ
լինգ վալ օգ տա գոր ծու մը՝ առա վե լա գույ նը մինչև 5 չա փա բա ժին: Այս 
սխե մայի դեպ քում ար դյու նա վե տու թյու նը կազ մում է 97%:

Ս խե մա 2
200 մգ մի ֆեպ րիս տո նի պե րօ րալ ըն դու նու մից հե տո 3648 ժամ 

ան ց տր վում է 400 մկգ ներ հեշ տո ցային մի զոպ րոս տոլ, որին հա ջոր
դում է 400 մկգ մի զոպ րոս տո լի սուբ լինգ վալ օգ տա գոր ծու մը յու րա
քան չյուր 3 ժա մը մեկ, առա վե լա գույ նը մինչև 5 չա փա բա ժին: 

5րդ չա փա բա ժի նն ըն դու նե լուց հե տո պետք է գնա հատ վի հղի ի 
ը նդ հա նուր վի ճա կը: Ե թե գեր ձայ նային հե տա զո տու թյամբ հաս
տատ վում է բեղմ նա վոր ման ար գա սիք նե րի` պտ ղի, ըն կեր քի 
ամ բող ջա կան դուրսմ ղու մը, ապա հղիության ընդհատումը հա
մար վում է ավարտ ված: Հա կա ռակ դեպ քում պետք է կա տար
վի խո ռո չի վի րա բու ժա կան դա տար կում: Համաձայն Գյունիտի 
միջազգային կազմակերպության տվյալների 5րդ չափաբաժնից 
հետո կարելի է շարունակել 400 մկգ միզոպրոստոլի ներայտային 
կամ սուբլինգվալ օգտագործումը մինչև լրիվ ինքնաբեր վիժումը 
(տե՛ս Հավել ված 2):

Ս խե մա 3
24 շա բա թա կա նից ավե լի ժամ կե տում մի զոպ րոս տո լի չափաբաժին 

կա րող է կր ճատ վել, քա նի որ ար գան դը դրա նկատ մամբ ավե լի զգա
յուն է:  Կոնկ րետ չափաբաժին նե րը դեռևս հաս տատ ված չեն, կլի նի
կա կան հե տա զո տու թյուն նե րը շա րու նակ վում են: 

Ներ կա յումս ու սումնա սի րու թյուն ներ են իրա կա նաց վում 12 շա բա
թա կա նից ավե լի ժամ կետ նե րում մի այն մի զոպ րոս տո լով հղի ու թյան 
ը նդ հատ ման օպ տի մալ սխե մա նե րի ստեղծ ման հա մար: 
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Անհ րա ժեշտ են հե տա գա ու սումնա սի րու թյուն ներ՝ պար զե լու մի
զոպ րոս տո լի օգ տա գործ ման օպ տի մալ ռե ժի մը 24 շա բա թա կան ժամ
կե տից ավե լի հղի ու թյան դեպ քում: 

Հղիության դե ղո րայ քային ընդհատման բար դու թյուն ներ
•	  շա րու նակ վող հղի ու թյուն, 
•	 թե րի վի ժում, 
•	 առատ արյու նա հո սու թյուն, 
•	 ին ֆեկ ցի ոն բար դու թյուն ներ:

Ախ տո րոշ վում է արյու նա հո սու թյուն, եթե կի նը մեկ ժամ վա ըն
թաց քում օգ տա գոր ծում է 2 մեծ հի գի ե նիկ ներ դիր, և դա շա րու
նակ վում է  2 ժամ և ավե լի:

 Հետ ևյալ իրա վի ճակ նե րը պա հան ջում են դի մել բուժ հաս տա տու
թյուն՝ խորհր դատ վու թյուն և բու ժօգ նու թյուն ստա նա լու: 

•	 ու ժեղ ցա վեր, որոնք չեն թու լա նում ցա վազր կող նե
րից, 

•	 առատ արյու նա հո սու թյուն, 2 մեծ հի գի ե նիկ ներ դի րի 
օգ տա գոր ծում մեկ ժամ վա ըն թաց քում, 2 ժամ շա րու
նակ,

•	  ջեր մու թյան բարձ րա ցում 38 աս տի ճան և ավե լի 
բարձր 8 և ավե լի ժամ վա ըն թաց քում մի ֆեպ րիս տո նի 
ըն դու նու մից հե տո, 

•	 ա րյու նա հո սու թյան բա ցա կա յու թյուն մի ֆեպ րիս տո նի 
և մի զոպ րոս տո լի ըն դու նու մից 24 ժամ վա ըն թաց քում:

Հ ղի ու թյան ը նդ հա տու մը հղիության լրիվ ընդհատման տի պով 
հաս տա տե լու հա մար կի նը պարտադիր պետք է 2 շա բաթ ան ց 
հեր թա կան այց կա տա րի այն բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյուն, որ
տեղ կա տար վել է հղի ու թյան դե ղո րայ քային ը նդ հա տու մը:
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Հավելված 1

ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵ ՎԱ ԹՈՒՂԹ

Հ ղի ության դե ղո րայ քային ը նդ հա տում  
մի ֆեպ րիս տո նի և մի զոպ րոս տո լի  

օգ տա գործ մամբ

 Սույ նով ես երաշ խա վո րեւմ եմ բժիշկ_______________________ին 
իրա կա նաց նել հղի ու թյան դե ղո րայ քային ը նդ հա տում մի ֆեպ րիս տո
նի և մի զոպ րոս տո լի օգ նու թյամբ: 

Ես տեղյակ եմ, որ հղի ու թյան դե ղո րայ քային ը նդ հա տու մը մի ֆեպ
րիս տո նի և մի զոպ րոս տո լի օգ տա գործ մամբ ար դեն մի քա նի տա րի է, 
ինչ կա տար վում է ամ բողջ աշ խար հում: 

Դեպ քե րի ավե լի քան 90%ի դեպ քում հղի ու թյունն ը նդ հատ վում է մի
ֆեպ րիս տոն և մի զոպ րոս տոլ դե ղա նյու թե րի օգ տա գործ ման մի ջոցով: 

Գո յու թյուն ու նի ան հա ջո ղու թյան մո տա վո րա պես 5%, երբ ինձ մոտ 
ան հրա ժեշտ լի նի վի րա բու ժա կան գոր ծի քային մի ջամ տու թյուն արյու
նա հո սու թյան կամ չկա ռա վար վող ցա վի պատ ճա ռով կամ որով հետև 
հղի ու թյու նը ամ բող ջու թյամբ չի ը նդ հատ վել: Ու սումնա սի րու թյուն նե
րը ցույց են տվել, որ այս մե թո դը հղի ու թյան ը նդ հատ ման հա մար 
ապա հով և ար դյու նա վետ մե թոդ է: 

Ես որո շել եմ հղիությունը ընդհատել, օգ տա գոր ծե լով մի ֆեպ րիս տոն 
և մի զոպ րոս տոլ, որը պատ ճառ է դառ նա լու իմ հեշ տո ցից արյու նա հո սու
թյան, որը նման կլի նի շատ ու ժեղ դաշ տա նային ար տադ րու թյան:

 Մի ֆեպ րիս տո նը ան տիպ րո գես տե րոն է, որն օգ տա գործ վում է 
կանգ նեց նե լու պտ ղի զար գա ցու մը: Մի ֆեպ րիս տո նը տր վում է բե րա
նի մի ջո ցով: 

Մի զոպ րոս տո լը մի դեղ է, որը սո վո րա բար օգ տա գործ վում է կան
խե լու ստա մոք սի խո ցը: Ո րո շա կի չա փա բա ժին նե րով այն առա ջաց
նում է մկան նե րի կծ կում (ի նչ պի սիք են ար գան դի մկան նե րը):

 Մի զոպ րոս տո լի օգ տա գոր ծում սո վո րա բար պատ ճառ է դառ նում 
ար գան դի կծկ ման և ար գան դի խո ռո չից պտ ղի դուրսմղ մա նը:
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 Կողմնա կի ազ դե ցու թյուն նե րը կա րող են նե րա ռել սրտ խառ նոց, 
փս խում, լուծ և/ կամ ջեր մու թյան բարձ րա ցում:

 Ես կտե ղադ րեմ մի զոպ րոս տո լի հա բե րը իմ հեշ տո ցի մեջ մի ֆեպ
րիս տո նի ըն դու նու մից 3648 ժամ հե տո: 

Ես հաս կա նում եմ, որ հնա րա վոր է՝ այս դե ղա մի ջոց նե րի օգ տա
գոր ծու մը չա ռա ջաց նի իմ ար գան դից հղի ու թյան ամ բողջ հյուս ված քի 
դուրս գա լը, և որ կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել լրա ցու ցիչ մի զոպ րոս տո
լի ըն դու նում կամ վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն: 

Ես նաև հաս կա նում եմ, որ եթե ես ու ժեղ արյու նա հո սու թյուն և 
գլ խապ տույտ ու նե նամ, ապա հնա րա վոր է՝ ան հրա ժեշտ լի նի ան հա
պաղ դի մել վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյան` արյու նա հո սու թյու նը դա
դա րեց նե լու հա մար: 

Ես հաս կա նում եմ, որ ինձ խս տո րեն առա ջարկ վում է հա մա ձայ
նել վի րա բու ժա կան վի ժեց մա նը, եթե ես մտա փոխ վեմ ու նե նալ դե ղո
րայ քային վի ժե ցում` մի ֆեպ րիս տոն/ մի զոպ րոս տոլ ստա նա լուց հե տո 
կամ եթե բու ժու մը վի ժե ցում չա ռա ջաց նի: 

Ինձ տր վել է տե ղե կատ վա կան թեր թիկ, որ տեղ քայլ առ քայլ բա
ցատր վում է ողջ պրո ցե դու րան: 

Ես տե ղյակ եմ հղի ու թյանս հետ կապ ված առ կա բո լոր տար բե
րակ նե րին և նա խընտ րել եմ հղի ու թյան վաղ ը նդ հա տու մը դե ղո րայ
քային մե թո դով: Ես հաս կա նում եմ, որ մի ֆեպ րիս տո նը և մի զոպ րոս
տո լը ու նեն կողմնա կի ազ դե ցու թյուն ներ, որոնք կա րող են բուժ վել 
դե ղո րայ քի մի ջո ցով:

 Ես հաս կա նում եմ, որ եթե դե ղո րայ քի մի ջո ցով չհա ջող վի 
հղիության ընդհատում առա ջաց նել, ապա ինձ նից հա մա ձայ նու թյուն 
կվերց նեն կրկ նա կի մի զոպ րոս տո լի ըն դուն ման կամ վի րա բու ժա կան 
միջամտություն կատարելու հա մար (վ զի կի լայ նա ցում և կյու րե տաժ): 

Ինձ հնա րա վո րու թյուն տված քն նար կե լու ցան կա ցած հարց, որ, 
հնա րա վոր է, ու նե նայի դե ղո րայ քի վե րա բե րյալ: 

Ես կար դա ցել և հաս կա ցել եմ հա մա ձայ նու թյան այս ձևաթղթի 
մեջ պա րու նակ վող տե ղե կատ վու թյու նը: 
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Ես ստա ցել եմ հա մա ձայ նագ րի մեկ օ րի նա կը՝ իմ գրան ցումնե րի 
հա մար: 

Ե թե դուք խն դիր ներ ու նե նաք, կա րող եք զան գա հա րել 

_____________________________________________________________ 
 հե ռա խո սա հա մա րը և բուժ հաս տա տու թյան հաս ցեն 

 Դուք կա րող եք ան մի ջա պես հանդիպել բժշ կին կամ զան գա հա րել 
շտապ օգ նու թյուն և տեղափոխվել հի վան դա նոց:

_____________________________________________________________           
պա ցի են տի անու նը, ազ գա նու նը, հայ րա նու նը

_____________________________________________________________ 

Ստո րագ րու թյու նը ____________________________________________ 
Ամ սա թի վը

_____________________________________________________________ 
Ա մուս նու կամ ներ կա հա րա զա տի ստո րագ րու թյու նը



Հավելված 2

Դեղորայքային աբորտների ռեժիմները ըստ Գյունիտի 
միջազգային կազմակերպության

Ամենոռեա Միֆեպրիստոն Միզոպրոստոլ Ռեժիմը

Դաշտանային
ցիկլ
≤ 49 օր

200 մգ Պերօրալ
Բուկալ
Ենթալեզվային
Ներհեշտոցային

400 մկգ
400 մկգ
400 մկգ
800 մկգ

Դաշտանային
ցիկլ
 ≤ 5056 օր

200 մգ Բուկալ
Ենթալեզվային
Ներհեշտոցային

400 մկգ
400 մկգ
800 մկգ

Դաշտանային
ցիկլ
≤ 5763 օր

200 մգ Բուկալ
Ենթալեզվային
Ներհեշտոցային

400 կամ  800 մկգ
400 մկգ
800 մկգ

Դաշտանային
ցիկլ
≤ 6470 օր

200 մգ Բուկալ
Ենթալեզվային

800 մկգ
400 մկգ

7184 օր 200 մգ Բուկալ
Ենթալեզվային

400 մկգ, յուրա
քանչյուր 3 ժամը 
մեկ, մինչև պտղա ձվի 
լրիվ արտամղումը

1224 շաբաթ 200 մգ Բուկալ
Ենթալեզվային

400 մկգ, յուրա
քանչյուր 3 ժամը 
մեկ անգամ անգամ, 
մինչև պտղա ձվի լրիվ 
արտամղումը

 

«Անտարես» հրատարակչատուն
ՀՀ, Երևան 0009, Մաշտոցի պ. 50ա/1

Հեռ.՝ (+374 10) 58 10 59
Հեռ. / ֆաքս՝  (+374 10) 58 76 69

antares@antares.am
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