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Գ ԼՈՒԽ 1. ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԲՌ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆ ԹԱՐԿ ՎԱԾ  
ԱՆ ՁԱՆՑ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ
ՊՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ԵՎ  
ՎԱՐ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԸ 

1.1. ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԲՌ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԵՆ ԹԱՐԿ ՎԱԾ ԱՆ ՁԱՆՑ  
ԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԸ 

1. Սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված ան ձի (Ս ԲԵ Ա)՝ բժշկա կան 
կազ մա կեր պու թյուն դի մե լու դեպ քում պետք է ի րա կա նաց
վի նրա ը նդ հա նուր վի ճա կի, կեն սա կան կար ևոր ֆունկ ցի
ա նե րի (գի տակ ցու թյան, զար կե րա կային ճնշման, ա նո թա
զար կի, մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի, շն չա ռա կան շար ժում նե րի 
թվի, մաշ կի և տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րի գույ նի) գնա
հա տում: 

2. Բու ժաշ խա տո ղը պար տա վոր է սե ռա կան բռ նու թյան դեպ
քի մա սին ծա նու ցել ոս տի կա նու թյան տա րած քային բա ժան
մունք՝ ծա նուց ման մա տյա նում գրան ցե լով դի մե լու ամ սա թի
վը, ժա մը և ծա նու ցումն ըն դու նած ոս տի կա նի տվյալ նե րը: 

3. Բո լոր դեպ քե րում, ան կախ այն հան գա ման քից, թե ՍԲԵԱն 
ի նք նու րույն է դի մել կազ մա կեր պու թյուն, թե ու ղեգր վել է 
ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից, հե տա զո տու մը և հետ
ևանք նե րի կան խար գե լու մը ի րա կա նաց վում է բժշկա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից, սույն ու ղե ցույ ցով հաս
տատ ված ծա վա լով: 

4. Նախ քան հե տա զո տու թյուն նե րի դի մե լը, ան հրա ժեշտ է 
ստա նալ ՍԲԵ Աի գրա վոր տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյու նը 
(ձ ևան մու շը ներ կա յաց ված է Հա վել ված 1ո ւմ):

5.  Հա մա ձայ նու թյու նը հա ճախ կոչ վում է « տե ղե կաց ված 
համա ձայ նու թյուն», քա նի որ են թադր վում է, որ ՍԲԵ Ան 
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(եթե ե րեխա է, ա պա նրա ծնող(ներ)ը կամ ի րա վա բա նա կան 
խնա մա կա լը) պետք է տե ղե կատ վու թյուն ստա նան բո լոր 
կար ևոր հար ցե րի շուրջ, և տե ղե կաց վա ծու թյան պայ ման նե
րում պետք է օգ նեն ՍԲԵ Աի ն՝ տալ հա մա ձայ նու թյուն ստա
նա լու լա վա գույն բու ժօգ նու թյուն:

6.  Հե տա զո տու թյու նից ստաց ված ար դյունք նե րի հի ման վրա 
կազմ վում է ՍԲԵ Աի վար ման ան հա տա կան պլան՝ ՍԲԵ Աի 
մաս նակ ցու թյան և հա մա ձայ նու թյան պայ ման նե րում: 

7. Կյան քին սպառ նա ցող ի րա վի ճակ նե րում (ա րյու նա հո սու
թյուն, ար տա քին, ներ քին սե ռա կան օր գան նե րի, գան գու
ղե ղի, ո րո վայ նի ներ քին օր գան նե րի վնաս վածք, օր գա նիզ
մի ը նդ հա նուր թու նա վո րում, հի պօք սի ա և այլն) բժշկա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում ան մի ջա պես ի րա կա նաց վում են 
ա ռա ջին բժշկա կան օգ նու թյուն և ան հե տաձ գե լի մի ջո ցա
ռում ներ: 

8. Տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյան պայ ման նե րում կազ մա
կերպ վում և տրա մադր վում է ան հրա ժեշտ, այդ թվում՝ ան
հե տաձ գե լի շտապ բու ժօգ նու թյուն: 

9. Ե թե ՍԲԵ Աի վի ճա կը թույլ չի տա լիս ստա նալ տե ղե կաց ված 
հա մա ձայ նու թյուն, ա պա բու ժօգ նու թյու նը ի րա կա նաց վում է 
բժշկա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ ման հի ման վրա: 

10. Բու ժաշ խա տո ղը տե ղե կատ վու թյուն պետք է տրա մադ րի 
այն լեզ վով, ո րը հաս կա նա լի է հի վան դին կամ նրա ծնո ղին 
(խ նա մա կա լին):

11.  Բու ժաշ խա տո ղը պետք է հա մոզ ված լի նի, որ ա մեն ի նչ 
պարզ է ՍԲԵ Աի (ե թե ե րե խա է, ա պա նրա ծնո ղի(նե րի) կամ 
ի րա վա բա նա կան խնա մա կա լի) հա մար: 

12. Մի ա ժա մա նակ կար ևոր է ՍԲԵ Աին հա վաս տի աց նել, որ 
հա մա ձայ նու թյու նը կամ ան հա մա ձայ նու թյու նը բժշկա կան 
քննու թյուն և օգ նու թյուն ստա նա լու վրա չեն ազ դի:
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13. Ա նհ րա ժեշտ է ՍԲԵ Աին տե ղե կաց նել, որ բուժ հաս տա տու
թյու նը պար տա վոր է դեպ քի մա սին պար տա դիր ծա նու ցել 
ի րա վա պահ մար մին նե րին՝ նրանց կող մից հե տաքն նու թյուն 
սկ սե լու հա մար, ի սկ ՍԲԵ Աի ի րա վունքն է հա մա ձայ նու
թյուն տալ կամ հրա ժար վել դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու
թյու նից: 

14. Ս ԲԵ Աի հա մա ձայ նու թյան դեպ քում ի րա վա պահ մար մին նե րի 
կող մից նշա նակ վում է դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու թյուն: 

15. Դա տաբժշ կա կան փոր ձա գե տը ի րա կա նաց նում է զննում, 
հա տուկ ա նամ նե զի, գոր ծի հան գա մանք նե րի պար զա բա
նում, ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի (թուք, ա րյուն, մեզ, մա զեր, 
հա գուս տի վրա կեն սա բա նա կան նյու թե ր) հա վա քում: 

16. Ի րա վա պահ մար մին նե րի ո րոշ ման հի ման վրա ո րոշ դեպ
քե րում բու ժող բժիշ կը կա րող է ճա նաչ վել ժա մա նա կա վոր 
դա տաբժշ կա կան փոր ձա գետ և ի րա կա նաց նել փոր ձաքն
նու թյուն ու ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի հա վա քագ րում: 

17. Ե թե տվյալ բուժ հաս տա տու թյու նում ան հնա րին է ի րա կա
նաց նել ան հրա ժեշտ բու ժօգ նու թյուն, ա պա ՍԲԵ Աի վի ճա կը 
կա յու նաց նե լուց հե տո, հա մա ձայն ՀՀ ԱՆ կող մից հաս տատ
ված կար գի, նրան ան հրա ժեշտ է ու ղեգ րել հա մա պա տաս
խան բուժ հաս տա տու թյուն` մաս նա գի տաց ված հիմ նա կան 
բժշկա կան օգ նու թյուն ստա նա լու: 



6

1.2. ՍԲԵ ԱԻ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՕԳ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԱՆ ՀՐԱ ԺԵՇՏ  
ԾԱ ՎԱԼ ՆԵ ՐԸ 

1. Անհ րա ժեշտ է տրա մադ րել ա ռաջ նային (ան հե տաձ գե լի) 
կամ նեղ մաս նա գի տաց ված բու ժօգ նու թյուն:

2.  Բո լոր ՍԲԵ Անե րի հա մար պար տա դիր պետք է ի րա կա նաց
նել 

•	 հո գե սո ցի ա լա կան խորհր դատ վու թյուն և ա ջակ ցու թյուն, 
•	 ՍՃՓՎ, ՄԻ ԱՎվա րա կի և հե պա տիտ Bի կան խար գե լում,
•	 հ ղի ու թյան ա ռա ջաց ման կան խում,
•	  ցա վի ու այլ ախ տա բա նա կան դրս ևո րում նե րի (ախ տա

նիշ նե րի) կա ռա վա րում,
•	  դա տաբժշ կա կան փոր ձա գե տի կող մից փոր ձաքն նու թյան 

ի րա կա նա ցում և ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի հա վա քագ րում :
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Գ ԼՈՒԽ 2. ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԲՌ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆ ԹԱՐԿ ՎԱԾ  
ԱՆ ՁԱՆՑ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ Ա ՋԱԿ ՑՈՒ ՄԸ 
ԵՎ ԽՈՐՀՐ ԴԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

2.1. Ս ԲԵ ԱԻ ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ԽՈՐՀՐ ԴԱՏ ՎՈՒ ԹՅԱՆ  
ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵՐ

 Սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված ան ձանց խորհր դատ վու թյունն 
ի րա կա նաց վում է հետ ևյալ սկզ բունք նե րի պահ պա նու մով. 

1. Խնդ րեք ՍԲԵ Աին նկա րագ րել, թե ի նչ է տե ղի ու նե ցել: Զրույ ցը 
վա րեք նրա հա մար հար մա րա վետ ձևով, ցույց տվեք, որ դուք 
կա րե կից եք նրան և պատ րաստ եք ա մեն կերպ ա ջակ ցել:

2.  Մի ը նդ հա տեք նրան ո րոշ ման րա մաս ներ պար զե լու հա մար, 
դրանք թո ղեք նրա կող մից պատ մու թյու նը ա վար տե լուց հե
տո:

3.  Մի փոր ձեք մի ան գա մից պար զել դեպ քի ման րա մաս նե
րը, հար ցա խույզ ա նել, ին տիմ կյան քին վե րա բե րող հար
ցեր տալ, համ բե րա տար լսեք նրան, մինչև նա ա վար տի իր 
պատ մու թյու նը:

4. Վս տա հեց րեք ՍԲԵ Աին, որ նրա այ ցը և քն նու թյան ար
դյունք նե րը բժշկա կան գաղտ նիք են, և գաղտնիությունն 
ե րաշ խա վոր վում է:

5.  Բա ցատ րեք նրան, որ նա կա րող է ձեզ չպատ մել այն, ին չը 
նրա հա մար տհաճ է վեր հի շել: Սա կայն նշեք, որ այդ լրա
ցու ցիչ հար ցե րը տր վում են վնաս վածք նե րի առ կա յու թյու նը 
(ե թե զո հը ի գա կան սե ռի է, ա պա նաև հղի ա նա լու ռիս կը), 
ՍՃՓՎ և ՄԻ ԱՎ վա րա կի ռիս կե րը պար զե լու նպա տա կով: 

6. Ե թե ՍԲԵ Ան սկ սում է խո սել դեպ քի մա սին, խրա խուս վում է 
ման րա մաս նել դեպ քը, ին չը պա հանջ վում է ա ռող ջու թյան 
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վրա սե ռա կան բռ նու թյան հետ ևանք նե րը գնա հա տե լու հա
մար: 

7. Ս ԲԵ Ան հա ճախ խու սա փում է նկա րագ րել հար ձակ ման 
ման րա մաս նե րը, ո րոնք, մաս նա վո րա պես, ցա վա լի են կամ 
տրավ մա տիկ, սա կայն կար ևոր է, որ բու ժաշ խա տո ղը կա րո
ղա նա հաս կա նալ, թե ի րա կա նում ի նչ է տե ղի ու նե ցել: 

8. Խորհր դատ վու թյան ըն թաց քում խրա խու սեք նրան իր նա
խա ձեռ նու թյամբ տրա մադ րել ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն
ներ՝ տե ղի ու նե ցա ծի հա մար ա ռանց պա տաս խա նատ վու
թյուն կրե լու: 

9. Ս տեղ ծեք փոխվս տա հու թյան հա րա բե րու թյուն ներ, որ
պես զի ՍԲԵ Ան հաս կա նա, որ նա կա րող է ա պա վի նել ձեր 
ա ջակ ցու թյա նը:

10. Ա պա հո վեք լի ար ժեք վս տա հու թյան և բա րյա ցա կա մու թյան 
մթ նո լորտ: Փոր ձեք ստեղ ծել մտեր միկ փոխ հա րա բե րու
թյուն: Փոր ձեք բռ նել նրա ձեռ քը կամ ձեր ձեռ քը դրեք նրա 
ու սին: Սա կայն ե թե զգաք, որ դա ՍԲԵ Աի հա մար տհաճ է, 
ա պա խու սա փեք մարմ նա կան շփու մից:

11. Ս ԲԵ Աի պատ մու թյու նը լսե լիս ցու ցա բե րեք չե զո քու թյուն, 
ե ղեք կա րե կից, սա կայն ոչ մի դեպ քում չի կա րե լի մե ղադ րել 
նրան տե ղի ու նե ցա ծի կա պակ ցու թյամբ:

12.  Հա մո զեք ՍԲԵ Աին, որ նա մե ղա վոր չէ, և պետք է հաղ թա
հա րել սթ րե սը, ո րի հա մար ան հրա ժեշտ է մո բի լի զաց նել 
ուժե րը և մի ջոց նե րը: 

13. Ե թե ՍԲԵ Ան ո րո շի դի մել ոս տի կա նու թյա նը, օգ նեք նրան 
դա ա նել:

14. Բա ցատ րեք, թե ի նչ է պլա նա վոր վում հե տա զոտ ման յու րա
քան չ յուր փու լում, ին չու է դա կար ևոր ու ան հրա ժեշտ:

15. Հա մոզ վեք, որ ՍԲԵ Ան լի ո վին հաս կա ցել է ձեր բա ցատ
րու թյուն նե րը ան հրա ժեշտ կան խար գե լում ստա նա լու 
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վերաբերյալ և բու ժու մը՝ սե ռա կան բռ նու թյան հետ ևանք նե
րը կան խար գե լե լու հա մար: 

16. Ե թե ՍԲԵ Ան ե րե խա է (մին չեւ 18 տա րե կան), ա պա փոր
ձաքն նու թյու նը և խորհր դատ վու թյու նը ի րա կա նաց նել ծնո
ղի/խ նա մա կա լի հա մա ձայ նու թյամբ և ներ կա յու թյամբ: 
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Գ ԼՈՒԽ 3. ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԲՌ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆ ԹԱՐԿ ՎԱԾ  
ԱՆ ՁԱՆՑ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒՄՆ ՈՒ  
ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՕԳ ՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱ ՎԱԼ ՆԵ ՐԸ 

3.1. ՍԲԵ ԱԻ ՀԵ ՏԱ ԶՈՏ ՄԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՕԳ ՆՈՒ ԹՅԱՆ  
ՏՐԱ ՄԱԴՐ ՄԱՆ ՔԱՅ ԼԵ ՐԸ 

1. Սկ սեք հե տա զո տու մը ան ձնագ րային տվյալ նե րի հա վա
քագ րու մից:

2.  Կա տա րեք բժշկա կան փաս տաթղ թե րի ձևա կեր պում նե րը՝ 
նշե լով. 

•	 Ս ԲԵ Աի ա նու նը, ազ գա նու նը, հաս ցեն, ծնն դյան տա րե
թիվն ու ամ սա թի վը, 

•	 բժշ կա կան հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց նող բու ժաշ
խա տո ղի ա նու նը, ազ գա նու նը և ստո րագ րու թյու նը, 

•	 բուժ հաս տա տու թյուն դի մե լու և քն նու թյան ճշգ րիտ ամ
սա թի վը, 

•	 ի րա վա պահ տա րած քային ոս տի կա նու թյուն դի մե լու ամ
սա թի վը և ծա նու ցումն ըն դու նած ոս տի կա նի տվյալ նե րը,

•	 Ս ԲԵ Աի բա ռե րով նկա րագ րեք բռ նու թյան դեպ քը, 
•	 կ լի նի կա կան փոր ձաքն նու թյան ար դյունք նե րը, տրա

մադր ված բժշկա կան օգ նու թյան ծա վալ նե րը: 

3. Ա նամ նե զը հա վա քե լիս շատ կար ևոր է ստա նալ տվյալ ներ 
ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին մինչ դեպ քը և դեպ քից հե տո: 

4. Անհ րա ժեշտ է ման րա մասն տվյալ ներ հա վա քել մարմ նա կան, 
վե րար տադ րո ղա կան, ա լեր գո լո գի ա կան և պատ վաս տում
նե րի ա նամ նե զի, ՍՃՓՀ և ՄԻ ԱՎ վա րա կի, դեղանյութերի, 
այդ թվում բեղմ նա կան խիչ նե րի և հա կա ռետ րո վի րու սային 
պատ րաս տուկ նե րի ըն դուն ման մա սին: 
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5. Թույլ տվեք ՍԲԵ Աին ոչ մի այն պատ մել կա տար վա ծի մա
սին, այլև հար ցեր տալ: 

6. Ե թե    տու ժո ղն ու նի փաս տաթղ թեր, ա պա ու սում նա սի րեք 
դրանք: 

7. Ան պայ ման պար զեք ներդր ման տե ղը (հեշ տոց, ու ղիղ ա ղիք, 
բե րա նի խո ռոչ և այլն): 

8. Տու ժած տղա մար դիկ նույն պես պա հան ջում են նույն պի սի 
կան խար գե լում, ի նչ պես կա նայք:

3.2.  ՍԲԵ ԱԻՆ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՕԳ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՏՐԱ ՄԱԴՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ 
 ԱՆ ՀՐԱ ԺԵՇՏ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ ՑԱՆ ԿԸ 

Բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում ՍԲԵ Աին բժշկա կան օգ նու
թյան տրա մադր ման հա մար ան հրա ժեշտ է հետ ևյալ փաս տաթղ թե
րի, բժշկա կան պա րա գա նե րի և դե ղե րի առ կա յու թյու նը. 

1. Ա նհ րա ժեշտ փաս տաթղ թեր.

•	 ամ բու լա տոր քարտ, 
•	 հի վան դու թյան պատ մու թյուն, 
•	 ըն դու նե լու թյան և ծա նուց ման մա տյան ներ, 
•	 բժշ կա կան պատ մագ րի և զնն ման ձևան մու շը սե ռա կան 

բռ նու թյուն դեպ քում, 
•	 պիկ տոգ րա մ,
•	  տե ղե կաց ված հա մա ձայ նա գիր, 
•	 Ս ԲԵ Աի վար ման ու ղե ցույ ցը: 

2. Հե տա զոտ ման և ա ռա ջին բու ժօգ նու թյան հա մար ան հրա
ժեշտ սար քա վո րում ներ, բժշկա կան պա րա գա ներ.
•	  գի նե կո լո գի ա կան բազ կա թոռ,
•	  թախտ, 
•	 ախ տա զերծ ված վի րա բու ժա կան գոր ծիք նե րի հա վա քա

ծու,
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•	  տո նո մետր, ստե տոս կոպ, 
•	 ձեռ նոց ներ,
•	  հեշ տո ցային հայե լի ներ,
•	  տա կա շոր, սա վան, 
•	 սան տի մետ րային ժա պա վեն,
•	  թան զի ֆե ան ձե ռո ցիկ ներ ու խծուծ ներ,
•	  վի րա կա պա կան նյու թեր, կա րա նյութ, ա սեղ, 
•	 ան տի սեպ տիկ լու ծույթ ներ,
•	  տե ղային ան զգա յաց նող ներ, նե րար կիչ ներ,
•	  մե զի հա վաք ման տա րա ներ և հղի ու թյան թես տեր: 

3. Սե ռա կան բռ նու թյան հետ ևանք նե րի կան խար գել ման հա
մար ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ 
•	 ան հե տաձ գե լի բեղմ նա կանխ ման հա մար մի ջոց ներ` լևո

նօր գես տել (1.5մգ), մի ֆեպ րիս տոն (200մգ) և պղինձ պա
րու նա կող նե րար գան դային մի ջոց ներ,

•	 ՍՃՓՎ կան խար գել ման հա մար (ն վա զա գույ նը` ա զիտ
րո մի ցին, ցեֆտ րի աք սոն և մետ րո նի դա զոլ̀  ա վե լաց րած 
բեն զա տին, բեն զիլ պե նի ցի լին, ցիպ րոֆ լոք սա ցին, դոք
սի ցիկ լին և է րիտ րո մի ցին) և վեր քային վարա կի բու ժան 
համար (կոա մօք սիկ լավ, կլօք սա ցի լին) ան տի բի ո տիկ ներ,

•	  ՄԻ ԱՎի նկատ մամբ է քսպ րես թեստ (2 տի պի),
•	  հա կա ռետ րո վի րու սային պատ րաս տուկ ներ (զի դո վու դին 

300 մգ և լա մի վու դին 150 մգ, կոմ բի վիր) ՄԻ ԱՎվա րա կի 
հետ կոն տակ տային կան խար գել ման հա մար,

•	  ցա վազր կող մի ջոց ներ (օ րի նակ՝ պա րա ցե տա մոլ, ոչ ստե
րոի դային հա կա բոր բո քային մի ջոց ներ, ի բուպ րո ֆեն), 

•	 լի դո կային (վեր քե րի ամ բող ջա կա նու թյու նը վե րա կանգ
նե լու հա մար), 

•	 անկ սի ո լի տիկ ներ (օ րի նակ՝ դի ա զե պամ, ֆե նա զե պամ, 
լորա զե պամ),
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•	  պահ պա նակ ներ,
•	  հա կա տե տա նու սային ա նա տոք սին և հա կա տե տա նու

սային ի մու նոգ լո բու լին (սառ ցե շղ թայի ա պա հո վու մով),
•	 Հե պա տիտ В պատ վաս տա նյութ (սառ ցե շղ թայի ա պա հո

վու մով), 
•	 ա ռար կա յա կան ա պա կի ներ, փոր ձա նոթ ներ, պո լի է թի լե

նային տոպ րակ ներ, պին ցետ ներ, շպա տել ներ:

3.3. ՍԲԵ ԱԻ Ա ՆԱՄ ՆԵ ԶԻ ՀԱ ՎԱՔ ՄԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ  
փԱՍ ՏԱԹ ՂԹԵ ՐԻ ՁԵՎԱ ԿԵՐՊ ՄԱ ՆԸ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՎՈՂ  
ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵ ՐԸ 

1. Ե թե ՍԲԵ Աի վի ճա կը թույլ է տա լիս, ա պա հե տա զո տու մը 
սկ սեք տե ղե կաց ված գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն ստանալուց 
հե տո: Ե թե վի ճա կը պա հան ջում է ի րականաց նել անհե
տաձգե լի բու ժօգ նու թյուն` ա պա դա կա տա րեք ա ռանց 
համա ձայ նագ րի: 

2. Ընդ հա նուր բժշկա կան և սե ռա կան օր գան նե րի զննու մը 
կա րող է հայտ նա բե րել լուրջ վնաս վածք ներ, ին չը պա հան
ջում է հոս պի տա լա ցում կամ ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նու թյան 
տրա մադ րում:

3. Բժշ կա կան զննու մը և հե տա զո տու մը պետք է կա տար վի 
ը ստ հաս տատ ված սխե մայի: Հետազոտման ար դյուն քե
րը պետք է գրանց վեն բժշկա կան պատ մագ րի և սե ռա կան 
բռնու թյան զնն ման ձևան մու շում (տե՛ս Հա վել ված 2):

3.4. Ս ԲԵ ԱԻ ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ԵՎ ԳՈՐ ԾԻ ՔԱՅԻՆ  
ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

1.  Ռու տին հե տա զո տու թյուն նե րի ծա վալ նե րը.

•	 ա րյան ը նդ հա նուր հե տա զո տու թյուն (ը ստ ցու ցում նե րի),
•	  մե զի ը նդ հա նուր հե տա զո տու թյուն (ը ստ ցու ցում նե րի),
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•	 հ ղի ու թյան թես տա վո րում (ը ստ ցու ցում նե րի), 
•	 ա րյան հե տա զո տու թյուն սի ֆի լի սի նկատ մամբ (Վաս սեր

մա նի ռե ակ ցի ա),
•	  ՄԻ ԱՎի նկատ մամբ կա մա վոր հե տա զո տու թյուն նա խա և 

հետ թես տա վոր ման խորհր դատ վու թյու նից հե տո, 
•	 հե տա զո տու թյուն հե պա տիտ (В, С)ի նկատ մամբ, 
•	 ք սուք մի զա սե ռա կան հա մա կար գի վա րակ նե րի նկատ

մամբ (գո նո ռե ա, տրի խո մո նադ ներ, գարդ նե րե լա, սն կեր):

2. Ախ տո րո շիչ այլ մե թոդ ներ, ի նչ պի սիք են ռենտ գե նա բա նա
կան, գեր ձայ նային, մագ նի սա ռե զո նան սային և մի ջու կա
մագ նի տային տա մոգ րա ֆի ան, ո րոնք կա րող  են օգ տա կար 
լի նել ախ տո րո շե լու ո րո վայ նի, գլ խու ղե ղի վնաս վածք ներն 
ու կոտր վածք նե րը:

3. Հղի ու թյան փաս տի հաս տատ ման կամ ժխտ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է տալ ստու գիչ հար ցեր (տե՛ս Հա վել ված 3):

Սե ռա կան բռ նու թյան բուժ ման և հետ ևանք նե րի կան խար գել ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է բուժ հաս տա տու թյուն դի մե լու և 
մի ջո ցա ռում նե րը սկ սե լու ժա մա նա կա հատ վա ծից. դեպ քից անց՝ 
ա ռա ջին 72 ժամ վա ընթացքում և 72 ժա մ հե տո: 
Սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված ա րա կան սե ռի ան ձը պա հան
ջում է նույն վակ ցի  նա ցի ան (պատ վաս տու մը), ՍՃՓՎ և ՄԻԱՎ
վա րա կի նույն կան խար գե լու մը, ի նչ կա նայք:
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Գ ԼՈՒԽ 4. ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԲՌ ՆՈՒԹՅԱՆ  
ՀԵ ՏԵ ՎԱՆՔ ՆԵ ՐԻ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼՈՒ ՄԸ 

4.1. ԲՈՒ ԺՕԳ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՎՆԱՍ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐԻ ԴԵՊ ՔՈՒՄ 

1. Վեր քե րի և վնաս վածք նե րի դեպ քում ի րա կա նաց վում է. 

•	 ընդ հա նուր վի ճա կի գնա հա տում, 
•	 ա ռա ջին բու ժօգ նու թյան տրա մադ րում, 
•	 ան տի սեպ տիկ լու ծույթ նե րով վեր քի ա ռաջ նային մշա կում 

ու մաք րում, 
•	 վեր քից կեղ տի, մա հա ցած կամ վնաս ված հյուս վածք նե րի 

հե ռա ցում,
•	  մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի ամ բող ջա կա նու թյան վե րա

կանգ նում:
2. Մշակ ված վնաս վածք նե րին կա րեր կա րե լի է դնել ա ռա ջին 

24 ժամ վա ըն թաց քում: 

3. 24 ժա մից հե տո վեր քե րի լա վա ցու մը կա տար վում է ե րկ րոր
դային լա վա ցու մով կամ դր վում է ո ւշ ա ռաջ նային կար:

4. Չի կա րե լի կա րեր դնել կեղ տոտ ված և վա րակ ված վեր քային 
մա կե րես նե րի վրա: 

5. Նման դեպ քե րում նշա նա կել հա կա բակ տե րի ալ բու ժում, ցա
վազր կող ներ, օ րի նակ կոա միք սիկ լավ:

4.2.  փԱՅ ՏԱՑ ՄԱՆ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼՈՒՄ 

1. Փայ տաց ման ին կու բա ցի ոն շր ջա նը 321 օր է, բայց այն կա
րող է տևել ա վե լի եր կար ժա մա նակ՝ ան գամ ա միս ներ:

2.  Սո վո րա բար օգ տա գործ վում է հա կա փայ տաց ման ա նա
տօք սին (Հ ՓԱ) և հա կա փայ տաց ման ի մու նոգ լո բու լին, 
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ո րոնք շատ թանկ պատ րաս տուկ ներ են: Պատ րաս տուկ նե
րը պետք է պահ պան վեն սառ նա րա նում: 

3. Ե թե    կան մաշ կի կամ լոր ձա թա ղանթ նե րի վնաս վածք ներ, 
ա պա հակափայ տաց ման կան խար գել ման դեպ քում պետք 
է ա ռաջ նորդ վել ՍԲԵ Ա պատ վաս տում նե րի պատ մու թյու նով: 

4. Հա կա փայ տաց ման ա նա տոք սի նի (Հ ՓԱ) օգ տա գործ ման 
ցու ցում ներ.
•	 Ե թե ՍԲԵ Ան վս տահ չէ կամ ստա ցել է ե ռա վա լեն տից 

պա կաս պատ վաս տում, ո րը չի պա րու նա կում փայ տաց
ման ա նա տօք սին և դի մել է վնաս վածք նե րով, նրան 
պետք է նե րար կել ա նա տօք սի նի ա ռա ջին դե ղա չա փը: 
Ե րկ րորդ դե ղա չա փը պետք է ստա նա 4 շա բաթ ան ց, եր
րոր դը՝ 6 ամ սից մինչև մեկ տար վա ըն թաց քում:

•	 Ե թե ՍԲԵ Ան ստա ցել է ե ռա կամ քա ռա վա լենտ փայ տաց
ման ա նա տօք սին պա րու նա կող պատ վաս տա նյութ և դի մել 
է վնաս վածք նե րով, ա պա ՀՓԱ նե րար կու մը ցուց ված չէ, ե թե. 
ա. վեր քե րը փոքր են ու մա քուր, ան ցել է ըն դա մե նը 6 ժամ, 

և պատ վաս տա նյու թի վեր ջին դե ղա չա փի ստա ցու մից 
ան ցել է ոչ ա վե լի, քան 10 տա րի,

բ. այլ վնաս վածք նե րի դեպ քում, ե թե վեր ջին պատ վաս
տա նյու թի ստա ցու մից ան ցել է 5 տա րուց ա վե լի,

գ. մինչև 7 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար նա խընտ րե լի 
է հա կա փայ տաց ման ա նա տօք սի նի փո խա րեն կա
տա րել պատ վաս տում՝ հա մա ձայն պատ վաս տում նե րի 
ազ գային օ րա ցույ ցի,

դ. 7 տա րե կա նից բարձր տա րի քային խմ բե րի ե րե խա նե
րի հա մար կա տար վում է մի այն հա կա փայ տաց ման 
ա նա տօք սին, 

ե. ե թե ՍԲԵ Ան չի ստա ցել լրիվ վակ ցի նա ցի ա, ան կախ 
դեպ քից ան ցած ժա մա նա կա հատ վա ծից, ան մի ջա պես 
պետք է կա տար վի ՀՓԱ: 
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•	 Կազ մա կեր պեք նեղ մաս նա գի տա կան բուժ   օգ նու թյուն, 
այդ թվում՝ վի րա բույ ժի և ին ֆեկ ցիոնիստի խորհր դա
տվու թյուն ներ հա կա փայ տաց ման ի մու նոգ լո բու լի նի նե
րարկ  ման հա մար.
ա. ե թե կան փայ տաց ման նշան ներ,
բ. առ կա են լայ նա ծա վալ, կեղ տոտ ված և չլա վա ցող վեր

քեր:

4.3. ՀՂԻ ՈՒԹՅԱՆ Ա ՌԱ ՋԱՑ ՄԱՆ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼՈՒՄ 

1. Անհ րա ժեշտ է ո րո շել հղի ու թյան հա վա նա կա նու թյու նը հար
ցե րի մի ջո ցով (Հա վել ված 3) և թես տա վո րել ան ձին հղի ու
թյան նկատ մամբ: 

2. Հ ղի ու թյան կան խար գել ման ար դյու նա վետ մի ջոց է ան հե
տաձ գե լի բեղմ նա կան խու մը լևո նոր գեստ րել (1,5 մգ) կամ 
մի ֆեպ րիս տոն (2550 մգ) դե ղե րի մի ջո ցով: 

3. Վե րոն շյալ դե ղե րը ցան կա լի է տալ բռ նա բա րու թյու նից հե տո 
ա ռա ջին 72 ժամ վա ըն թաց քում, ե րկ րորդ դե ղա չա փը` ա ռա
ջի նը ըն դու նե լուց 12 ժամ ան ց: Կա րող է կի րառ վել ա ռա վե
լա գույ նը 120 ժամ վա (5 օր վա) ըն թաց քում:

4. Այդ դե ղե րի ըն դու նու մը առ կա հղի ու թյան վրա չի ազ դում և 
չի կա րող կան խար գե լել հե տա գա հղի ու թյան ա ռա ջա ցու մը:

5. ՍԲԵ Աին տվեք խորհր դատ վու թյուն դե ղե րի կողմ նա կի եր
ևույթ նե րի (սրտ խառ նոց) և ձա խող ման հնա րա վո րու թյան 
մա սին: 

6. Ե թե սե ռա կան բռ նու թյու նից հե տո ան ցել է 120 ժա մից ա վե լի, 
քն նար կեք հղի ու թյան ա ռա ջաց ման կան խար գել ման այ լընտ
րան քային մի ջո ցի̀  նե րար գան դային պա րույ րի տե ղադր ման 
հար ցը: Այն թույլ է տա լիս ա վե լի քան 99% հա վա նա կա նու
թյամբ կան խել հղի ու թյու նը:
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4.4. ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ճԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀՈՎ փՈ ԽԱՆՑ ՎՈՂ  
ՎԱ ՐԱԿ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՄԻ ԱՎ ՎԱ ՐԱ ԿԻ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼՈՒՄ 

1. Սե ռա կան բռ նու թյու նից հե տո ան հրա ժեշտ է նշա նա կել 
ՍՃՓՎնե րի կան խար գե լում. 

•	 Ք սուք վերց նե լը պար տա դիր չէ, ե թե այլ ցու ցում նե րով 
դա չի պա հանջ վում, քա նի որ դրա հա մար ծախս վում են 
չհիմ նա վոր ված ժա մա նակ և ռե սուրս ներ: Բա ցի այդ սե
ռա կան բռնու թյու նից ան մի ջա պես հե տո քսու քը տե ղե
կատ վա կան չէ, ան գամ վա րա կի դեպ քում այն կա րող է 
լի նել բա ցա սա կան: 

•	 Անհ րա ժեշտ է ՍԲԵ Աի մոտ կան խել ՍՃՓՎն՝ հա մա պա
տաս խան հա կա բի ո տիկ նե րով բուժ ման մի ջո ցով:

•	 Վեր ջի նիս նպա տա կը հիմ նա կան հա րու ցիչ նե րով հա րուց
ված վա րակ նե րի` խլա մի դի ո զի, գո նո ռե այի, սի ֆի լի սի, 
Հե պա տիտ Вի, տրի խո մո նի ա սի կան խար գե լումն է: 

•	 Անհ րա ժեշտ է նշա նա կել ա զիտ րո մի ցին (1 գ) (խ լա մի դի ո
զի, սի ֆի լի սի, փա փուկ շանկ րի, վե նե րա կան լիմ ֆոգ րա
նու լո մա տո զի, դո նո վա նո զի կան խար գե լում), ցե ֆիկ սիմ 
(400 մգ)` ներս ըն դուն ման №1 (գո նո ռե այի կան խար գե
լում), մետ րո նի դա զոլ (2 գ)` ներս ըն դուն ման (տ րի խո մո նի
ա սի, բակ տե րի ալ վա գի նո զի կան խար գե լում): Եթե առ կա 
են կան դի դա մի կո զային վուլ վո վա գի նի տի ախ տա նիշ ներ` 
կլոտ րի մա զո լային մո միկ ներ՝ 6 հատ: 

•	 Ե թե ՍԲԵ Ան ու նի ա լեր գի ա պե նի ցի լի նի նկատ մամբ, 
ա պա նշա նա կել դօք սի ցիկ լին (100 մգ), օ րը 2 ան գամ, 14 
օր (խ լա մի դի ո զի և սի ֆի լի սի կան խար գե լում) և ցիպ րոֆ
լոք սա ցին 500 մգ (գո նո ռե այի կան խար գե լում):

•	  Դօք սի ցիկ լի նը և ցիպ րոֆ լոք սա ցի նը հղի ու թյան դեպ
քում հա կա ցուց ված են, ո ւս տի պե նի ցի լի նի նկատ մամբ 
ա լերգի այի դեպ քում հղի նե րին նշա նա կել է րիթ րո մի ցին 
(500 մգ), օ րը 4 ան գամ, 14 օր: 
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•	 Ե թե սե ռա կան բռ նու թյան դեպ քից ան ցել է 9 օր, ա պա 
սի ֆի լի սի կան խար գել ման հա մար ա զիտ րո մի ցի նի փո
խա րեն նշա նա կել բեն զա տին բեն զիլ պե նի ցի լին (2,4 մլն)` 
միջմ կա նային նե րարկ ման հա մար:

•	 Հե պա տիտ Вի նկատ մամբ կա տա րել պատ վաս տում, ե թե 
ՍԲԵ Ան նախ կի նում չի պատ վաստ վել: Պատ վաս տու մը 
հա կա ցուց ված չէ ան գամ խրո նի կա կան հե պա տի տի և 
ՄԻ ԱՎ վա րա կի դեպ քում: 

•	 Հե պա տիտ Сի և հեր պե սային վա րա կի հա մար կան խար
գե լում չկա: 

Սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված տղա մարդ կանց նշա նակ վում է 
ՍՃՓ և ՄԻ ԱՎի նույն կան խար գե լու մը, ի նչ կա նանց:

2. ՄԻ ԱՎվա րա կի հետ կոն տակ տային կան խար գե լում

•	  Սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված բո լոր ան ձանց ան
հրա ժեշտ է ա ռա ջար կել թես տա վո րում ՄԻ ԱՎի նկատ
մամբ կա մա վոր խորհր դատ վու թյան և թես տա վոր ման 
պայ ման նե րում, որ պես զի ՍԲԵ Ան ի մա նա իր ՄԻ ԱՎ կար
գա վի ճա կի մա սին:

•	  ՄԻ ԱՎ ի դրա կան պա տաս խա նի դեպ քում ՄԻ ԱՎի հետ
կոն տակ տային կան խար գե լում չի կա տար վում:

•	  Թես տա վո րու մից հրա ժա րու մը հա կա ցու ցում չէ հետ կոն
տակ տային կան խար գել ման հա մար:

•	  ՄԻ ԱՎի հետ կոն տակ տային կան խար գել ման նպա տա կով 
կոն տակ տից հե տո, որ քան հնա րա վոր է շուտ, ցանկա լի է 
մինչև 72 ժա մը, սկ սել հետ կոն տակ տային հա կա ռետ րո
վի րու սային կան խար գե լու մը (Ա ՌՎԿ): 

•	 Այդ կան խար գե լիչ բու ժու մը նե րա ռում է Ա ՌՎ եր կու պատ
րաս տուկ, ո րը պետք է ըն դու նել օ րը եր կու ան գամ, 28 օր: 
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•	 Հա կա ռետ րո վի րու սային կան խար գել ման հա մար նշա
նակ վում են զի դո վու դին (ZDV) 300 մգ, օ րը 2 ան գամ մե
կա կան հաբ, 60 հաբ և լա մի վու դին (3TC), 150 մգ, օ րը 2 
ան գամ մե կա կան հաբ, 60 հաբ: 

•	 Այդ դե ղե րը ներ կա յումս ներ կա յաց ված են մեկ դե ղաձ ևով՝ 
կոմ բի վիր կամ դո ւօ վիր (կոմ բի նաց ված հաբ, ո րը պա րու
նա կում է զի դո վու դին (300 մգ) և լա մի վու դին (150 մգ): 

•	 Ս ԲԵ Աին պետք է տրա մադ րել տե ղե կատ վու թյուն պատ
րաս տուկ նե րի կողմ նա կի ազ դե ցու թյան, մաս նա վո րա
պես ստա մոք սաա ղի քային և հե մա տո լո գի ա կան հա մա
կար գե րի հնա րա վոր խան գա րում նե րի մա սին:

•	 Տ րա մադ րել ՍԲԵ Աին պահ պա նակ ներ՝ ան ցան կա լի հղի
ու թյան կան խար գել ման և ՄԻ ԱՎ վա րա կի տա րած ման 
կան խար գել ման հա մար 3 ա մս վա ըն թաց քում, մինչև 
ՄԻԱՎ կար գա վի ճա կի վերջ նա կան հաս տա տումը:
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 Հա վել ված 1

 ՏԵ ՂԵ ԿԱՑ ՎԱԾ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐԻ ՁԵՎԱՆ ՄՈՒ Շ

1. ԾԱ ՆՈ ԹՈՒ ԹՅՈՒՆ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐԻ ՁԵՎԱՆ ՄՈՒ ՇԻ  
ԼՐԱՑ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

Զնն ման հա մար հա մա ձայ նու թյու նը հան դի սա նում է բժշկաի րա վա
կան գոր ծո ղու թյուն:
Այն հա ճախ ան վան վում է «ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյուն», քա նի որ 
սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված ան ձը (Ս ԲԵ Ա, ե րե խայի դեպ քում՝ 
նրա ծնող նե րը կամ խնամակալները) ստա նում են բո լոր կար ևոր 
հար ցե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն, ի նչն օգ նում է ՍԲԵ Աին 
կա յաց նե լու ո րո շում, ո րը կլի նի նրա հա մար լա վա գույ նը: 
Կար ևո րը ՍԲԵ Աին տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րելն է այն մա սին, 
որ ՍԲԵ Աի հա մա ձայ նու թյունն ու ան հա մա ձայ նու թյու նը զնն ման և 
հետա զո տու թյան, բուժ ման գոր ծե լա կեր պի վրա չեն ան դրա դառ նա: 
Բու ժաշ խա տո ղը պետք է տրա մադ րի տե ղե կատ վու թյուն ՍԲԵ Աին 
(ծ նող նե րին, խնամակալ նե րին) այն լեզ վով, ո րը հաս կա նա լի է նրանց 
և հա վաս տի ա նալ, որ տու ժող նե րի հա մար պարզ է հետ ևյա լը.

1. Ինչ է նե րառ վում հի վան դու թյան նկա րագ րի գրա ռում նե րի 
մեջ: 

2. Հար ցե րի տի պը, ո րոնք պետք է տր վեն և դրանց տր ման 
պատ ճառ նե րը: 

3. Ինչ է մտ նում ֆի զի կա կան զնն ման մեջ: 

4. Ինչ է նե րա ռում իր մեջ գի նե կո լո գի ա կան զննու մը: 

5. Ֆի զի կա կան, նե րա ռյալ գի նե կո լո գի ա կան զնն ման դեպ քում 
պետք է պահ պան վի գաղտ նիու թյու նը և հար գան քի մթ նո
լոր տը: 

6. Ֆի զի կա կան զնն ման ժա մա նակ ՍԲԵ Ան պետք է պառ կի 
զնն ման թախ տին: 
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7. Բու ժաշ խա տո ղին ան հրա ժեշտ կլի նի հպ վել պա ցի են տին 
ֆի զի կա կան և գի նե կո լո գի ա կան զնն ման ժա մա նակ: 

8. Սե ռա կան օր գան նե րի և հե տանց քի զնն ման հա մար ՍԲԵԱն 
պետք է պառ կի այն պի սի դիր քում, ո ր ա դեկ վատ լու սա վոր
ման դեպ քում գե նի տա լի ան տեսա նե լի լի նի: 

9. Նմուշ նե րի վերց նե լը (ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան) պա հան ջում 
է հպ վել, ձեռք տալ մարմ նին և բաց վածք նե րին տամ պոն
նե րով, ձո ղիկ նե րով և հա վա քել այն պի սի նյու թեր, ի նչ պի
սիք են գլ խի, ցայլ քի մա զե րը, գե նի տալ ար տադ րու թյու նը, 
ա րյու նը, մե զը, թու քը և այլն: Կա րող է ծա գել ան հրա ժեշ
տու թյուն՝ ա ռգ րա վե լ հա գուս տը: Բա ցի այդ ՍԲԵ Ան պետք 
է ի մա նա, որ դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու թյան ար դյունք
նե րը կներ կա յաց վեն ի րեն և ին չու: 

10. Սե ռա կան բռ նու թյան են թարկ ված ան ձը կա րող է հրա ժար վել 
զննման ցան կա ցած գոր ծո ղու թյու նից, ո րը նա չի ցան կա նում 
ան ցնել: 

11. ՍԲԵ Աին խնդ րում են ստո րագ րել հա մա ձայ նա գի րը այն 
մա սով, որ նա ստա ցել է տե ղե կատ վու թյուն լրաց վող փաս
տաթղ թե րի և բուժ գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին և տա լիս է իր 
ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյու նը:

 Տե ղե կաց րեք ՍԲԵ Աին, որ դա տա կան գոր ծըն թաց սկ սե լու ցան կու
թյան դեպ քում տե ղե կատ վու թյու նը և զնն ման ար դյունք նե րը, ո րոնք 
հա վա քագր վել են և ո րոնց տի րա պե տում է բու ժաշ խա տո ղը, պար
տա վոր է ներ կա յաց նել դա տաի րա վա կան մարմին նե րին և դրանք 
կա րող են օգտա գործ վել նրանց կող մից: 
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2. ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐԻ ՁԵՎԱՆ ՄՈՒ Շ

 
Բուժ հաս տա տու թյան ան վա նու մը _________________________

 Ծա նո թու թյուն բու ժաշ խա տո ղի հա մար

Ս ԲԵ Աին հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյուն ներ կա յաց նե լուց հե
տո համա ձայ նագ րի ձևան մու շը ամ բող ջու թյամբ կկար դաց վի նրանց 
կամ ծնողնե րի, խնամակալ նե րի հա մար՝ բա ցատ րե լով, որ նրանք 
կա րող են հրա ժար վել ո րո շա կի կե տե րից: 
Ս տա ցեք նրա ստո րագ րու թյու նը, և ե թե կան վկա ներ, ՍԲԵԱի ցան
կու թյամբ՝ նրանց ստո րագ րու թյու նը. 

ԵՍ՝ ______________________________________________________
ՍԲԵ Աի ա.ա.հ. (տ պա գիր տա ռե րով)

 Թույ լատ րում եմ վե րոն շյալ բուժ հաս տա տու թյու նում կա տա րել ներ
քոն շյա լը (ը նդգ ծեք հա մա պա տաս խան կե տե րում).

1. Ի րա կա նաց նել բժշկա կան զննում և գի նե կո լո գի ա կան 
զննում:

2. Հա վա քել ա պա ցույց ներ մաս նա վո րա պես օր գա նիզ մի կեն
սա բա նա կան հե ղուկ նե րի, հա գուս տի, մա զե րի, ե ղունգ նե րի 
կամ այլ մի ջոց նե րով ա ռա ջա ցած քերծ վածք նե րից, ա րյան 
նմուշ ներ և կա տա րել լու սան կա րա հա նում:

3. Ներ կա յաց նել ա պա ցույց ներ և բժշկա կան տե ղե կատ վու
թյուն ոս տի կա նու թյուն և (կամ) դա տա րան իմ գոր ծի վե րա
բե րյալ, և ես կսահ մա նա փակ վեմ ներ կա զնն ման ար դյուն
քե րով և ի նձ տրա մադր ված հե տա գա բու ժօգ նու թյան մա
սին տվյալ նե րով:
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Ես գիտեմ եմ, որ կա րող եմ հրա ժար վել զնն ման ցան կա ցած գոր ծո
ղու թյու նից 

__________________________________________________________
Ս ԲԵ Աի ա.ա.հ. (տ պա գիր տա ռե րով)

Ամ սա թիվ __________________ 

Վ կա ______________________   _________________________
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 Հա վել ված 2

ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ՄԱԳ ՐԻ ԵՎ ԶՆՆ ՄԱՆ ՁԵ ՎԱՆ ՄՈՒ ՇԸ 
ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԲՌ ՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊ ՔՈՒՄ 

 Գաղտ նի ու թյան կոդ 

1. Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ա նուն

 Հաս ցեն

Սե ռը
Ծնն դյան ամ սա թի վը 

(օր/ա միս/ թիվ)
 Տա րի քը

Զնն ման ամ սա թի վը, ժա մը  Ներ կա ան ձի ա.ա.հ.

Ե րե խայի դեպքում նշել դպ րո ցը, ծնող նե րի/խնամակալ նե րի ա նուն
նե րը, ազ գա նու նները
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2. ԴԵՊ ՔԸ 

Դեպ քի ամ սա թի վը ժա մը

Ն կա րագ րել դեպ քը (տ վյալ ՍԲԵ Աի նկա րագ րու թյու նը)

 Ֆի զի կա կան բռ նու թյուն Այո Ոչ
Ն կա րագ րեք մարմ նի վրա վնաս
ված քի տի պը և տե ղը

Տի պը (ծեծ, կծ ված վերք 
մա զե րի պո կում և այլն)

Պա րան նե րի, ձեռ նա
շղթայի օգ տա գոր ծում 

 Զեն քի օգ տա գոր ծում

Ալ կո հո լի (թմ րա նյու թի) 
օգ տա գոր ծում

Թա փան ցում Այո Ոչ Վս տահ չեն

Ն կա րագ րեք 
(օ րալ,  վա գի նալ, 
ա նալ, ա ռար
կայի տի պը)

 Առնանդամ

 Մատ

Այլ (ն կա րագ րեք)

Այո Ոչ Վս տահ չեն
 Տե ղը (օ րալ,  վա
գի նալ, ա նալ,  
այլ)

Է յա կու լյա ցի ա

 Պահ պա նա կի 
օգտագործում

Ե թե ՍԲԵ Ան ե րե խա է, ա պա հարց րեք՝ նախ կի նում ե ղե՞լ են նման 
դեպք/ դեպ քեր: Ե թե այո, ա պա ճշտեք՝ ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել, որ քա՞ն է 
տև ել, ո՞վ է դա ա րել: Ներ կա յումս այդ ան ձը ներ կա յաց նո՞ւմ է սպառ
նա լիք: Մի ա ժա մա նակ հարց րեք՝ ե ղե՞լ է ա րյու նա հո սու թյուն սե ռա կան 
ճեղ քից, հե տանց քից, քայ լե լու դժ վա րա ցում, մի զարկ ման, դե ֆե կա
ցի այի խան գա րում, այլ նշան ներ և խան գա րում ներ:
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3. ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ՄՈՒԹՅՈՒՆ

 Դեպ քից հե տո, 
ՍԲԵ Աի մոտ 
ե ղել է

Այո Ոչ Այո Ոչ

Փս խում  Բե րա նի լվա ցում

Մի զար ձա կում Հա գուս տի փո խում 

Դե ֆե կա ցի ա  Լո ղա նալ կամ լո գան քի  
ըն դու նում

Ա տամ նե րի լվա ցում  Ներ դի րի կամ տամ պո
նի օգ տա գոր ծում

 Հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րի օգ տա գոր ծում

 Հա բեր o  ՆԱՊ o Ամ լա ցում o

 Նե րար կե լի o
 Պահ
պա նակ o Այլ o

 Դաշ տա նային/ ման կա բար ձա կան ա նամ նեզ

 Վեր ջին դաշ տա նի օ րը  
(օր/ա միս/ թիվ)

 Դեպ քի պա հին դաշ տան      Այո o   Ոչ o

Հ ղի ու թյան  

հաս տա տում       Այո o   Ոչ o
Հ ղի ու թյան ժամ կե տը, շա բաթ 

 Ման կա բար ձա կան պատ մու թյուն

 Սե ռա կան ակ տի պատ մու թյուն՝ հա մա ձայ նու թյամբ (մի այն ե թե վերց վում է 
նմուշ ԴՆԹի հա մար)

 Շա բաթ վա ըն թաց քում 
հա մա ձայ նու թյամբ վեր
ջին սե ռա կան ակ տը 
մինչև հար ձա կու մը

Ամ սա թի վը 
(օր/ա միս/ թիվ)

 Սե ռա կան զու գըն կե րոջ ա.ա.հ.

Գոյություն ունեցող առողջական խնդիրները

Սոմատիկ առողջություն

Ա լեր գի ա

 Ներ կա յում կի րառ վող դե ղե րը
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Պատ վաստ ման ստա
տու սը 

 Պատ վաստ
ված են

 Պատ
վաստ
ված չեն

Ան հայտ  Մեկ
նա բա
նու
թյուն

 Փայ տա ցում

 Հե պա տիտ B

 ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ կարգավի ճա կը  Հայտ նի Ան հայտ

4. ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ԶՆՆՈՒՄ 

Ար տա քին տես քը (հա գուստ, մա զեր, տե սա նե լի ֆի զի կա կան և հո գե կան  
ան կա րո ղու թյուն)

 Հո գե կան վի ճա կը (հան գիստ, լաց, ան հան գիստ, ը նկճ ված, պա տ րաստ է  
հա մա գոր ծակ ցու թյան և այլն) 

 Քա շը  Հա սա կը
 Տա րի քը (պ րե պու բեր տատ, դե ռա հաս, 
հա սուն)

 Պուլ սը Զ/Ճ
Շն չա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյունը 
 Մարմնի ջեր մաս տի ճա նը 

 Ֆի զի կա կան զնն ման տվյալ նե րը 
ճիշտ նշել մարմ նի վրա վնաս ված քի տե ղը 
փաս տաթղ թա վո րել վնաս ված քի տի պը` կապ տուկ, ա րյու նա զե ղում,  
պատռ վածք (մե ծու թյու նը, գույ նը, ձևը և այլն)

Գ լուխ և դեմք  Բե րան և քիթ

Աչ քեր և ա կանջ ներ Վիզ

Կուրծք Մեջք

Ո րո վայն Հե տույք

 Ձեռ քեր և դաս տակ ներ Ոտ քեր և թա թեր 
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5. ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ՕՐ ԳԱՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՀԵ ՏԱՆՑ ՔԻ ԶՆՆՈՒՄ 

Ար տա քին սե ռա կան օր գան
ներ/ փոշտ

Նա խա դուռ/կու սա թա
ղան թի վի ճակ 

Հե տանցք

Հեշ տոց/ առնանդամ Ար գան դի վզիկ 
Զն նում եր կու ձեռ քե րով, 
ռեկ տո վա գի նալ զննում 

Ս ԲԵ Աի դիր քը, (պառ կած մեջ քի վրա, ո րո վայ նի վրա, ծունկա րմն կային, ծունկ 
կրծքային,  կող քի վրա, մոր ծնկ նե րի վրա) 

Սե ռա կան օր գան նե րի զնն ման հա մար Հե տանց քի զնն ման հա մար 

6. Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎԱԾ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Տի պը և տե ղը Ու սու մա սիր վել/ 
ու ղեգր վել են լա բո րա տո րի ա

Ար դյունք

7. ՀԱ ՎԱ ՔԱԳՐ ՎԱԾ Ա ՊԱ ՑՈՒՅՑ ՆԵՐ 

 Տի պը և տե ղը Ու ղեգր վել են/  
պահ պան վել են

 Հա վա քագր ված են 
(ո ւմ կող մից, երբ)
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8. Ն ՇԱ ՆԱԿ ՎԱԾ ԲՈՒ ԺՈՒ ՄԸ 

 Բու ժում Այո Ոչ  Տի պը և մեկ նա բա նու թյու նը

ՍՃՓՎ (կան խար գե լում, բու ժում) 

Ան հե տաձ գե լի բեղմ նա կան խում 

 Վեր քե րի բու ժում 

 Փայ տաց ման կան խար գե լում

 Հե պա տիտ B վակ ցի նա ցի ա 
 ՄԻ ԱՎի հետ կոն տակ տային 
կանխար գե լում 
Այլ

9.  ԽՈՐՀՐ ԴԱՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ, ՈՒ ՂԵԳ ՐՈՒՄ, ՀԵ ՏԱ ԳԱ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵՐ 

Ընդ հա նուր հո գե կան վի ճա կը 

Ս ԲԵ Ան պլա նա վո րել է կամ ար դեն դի մել է ոս տի կա նու թյուն             Այո o   Ոչ o 

Ս ԲԵ Ան ու նի գնա լու  
ան վտանգ տեղ              Այո o   Ոչ o

Ն րան ի նչոր մե կը 

պետք է ու ղեկ ցի       Այո o   Ոչ o

 Կա տար վել է խորհր դատ վու թյուն

Ու ղեգ րում 

Անհ րա ժեշտ են հե տա գա մի ջո ցա ռում ներ
 Հա ջորդ այ ցի ամ սա թի վը 

 Բու ժաշ խա տո ղի ա.ա.հ., ո րն ի րա կա նաց րել է զննու մը/զ րույ ցը ______________

 Պաշ տո ն __________________________________________________

Ս տո րագ րու թյուն ____________________________________________
 
Ամ սա թի վ _________________________________________________
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 Հա վել ված 3

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԱՌ ԿԱ ՀՂԻ ՈՒ ԹՅԱՆ փԱՍ ՏԸ ԺԽ ՏԵ ԼՈՒ ԿԱՄ  
ՀԱՍ ՏԱ ՏԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ

Հ/Հ Հար ցեր Այո Ոչ

1.
Ու նե ցե՞լ եք ծնն դա բե րու թյուն վեր ջին
4 շա բաթ վա ըն թաց քում

2.
Գտն վո՞ւմ եք հետծնն դյան ա ռա ջին 6 ա միս նե րի 
ընթացքում

3. Ե րե խային բա ցա ռա պես կրծ քո՞վ եք կե րակ րում

4. Վե րա կանգն վե՞լ է ձեր դաշ տա նային ֆունկ ցի ան

5. Վեր ջին դաշ տա նից ան ցել է մինչև 7 օ ր

6.
Ու նե ցե՞լ ե ք ա րդյոք ի նք նա բեր կամ ար հես տա կան վի ժում 
վեր ջին 7 օր վա ըն թաց քում

7.
Վեր ջին դաշ տա նից հե տո ու նե ցե՞լ եք ա րդյոք սե ռա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ

8.
Մինչև դեպ քը տե ղի ու նե նա լը օգ տա գոր ծե՞լ ե ք ա րդյոք 
բեղմ նա կան խիչ մի ջոց, ե թե այո, ա պա նշել՝ ի նչ պի սի
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